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POVZETEK  
 

V magistrskem delu je predstavljena raziskava o razumevanju agregatnih stanj vode in 

prehodov med njimi učencev sedmega razreda, dijakov prvih letnikov gimnazije in študentov 

Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. V teoretičnem delu sta opisana trojna narava 

kemijskih pojmov in učenje kemije na treh ravneh kemijskega pojma, kjer sta predstavljena 

primer rastočega trikotnika in model dvigajoče se ledene gore. V nadaljevanju teoretičnega 

dela sta opisana procesiranje informacij in pomen vizualizacije pri tem. Predstavljena je 

uporaba očesnega sledilca pri spremljanju kognitivnih procesov pri naravoslovnem 

izobraževanju. Podane so raziskave na področju napačnih razumevanj agregatnih stanj in 

prehodov med njimi. 

 

Glavni namen magistrskega dela je bil ugotoviti razumevanje kemijskih pojmov, povezanih z 

agregatnimi stanji vode, na makroskopski in submikroskopski ravni, prehodov med 

agregatnimi stanji na submikroskopski ravni ter primerjati rezultate reševanja izbranih 

avtentično zasnovanih nalog učencev sedmega razreda osnovne šole, dijakov prvega letnika 

gimnazije in študentov kemije z vezavami Pedagoške fakultete. V raziskavi je sodelovalo 31 

učencev, 29 dijakov in 20 študentov. Rezultati analize reševanja avtentičnih nalog so 

interpretirani z meritvami, dobljenimi z očesnim sledilcem, s katerim se lahko spremljajo 

kognitivni procesi pri reševanju.  

 

Vsi testiranci so pravilno prepoznali submikroskopske predstavitve trdnega, tekočega in 

plinastega agregatnega stanja na ravni delcev. Težave pa so imeli pri utemeljevanju svoje 

izbire. Iz rezultatov raziskave je mogoče sklepati o napačnih razumevanjih pri razlagi 

makroskopskih ugotovitev na submikroskopski ravni. Testiranci so imeli tudi težave pri 

razumevanju prehodov med agregatnimi stanji pri procesu nastajanja slane, saj jih je manj kot 

polovica podala pravilen odgovor. Rezultati očesnega sledilca so pokazali, da so uspešnejši 

učenci, dijaki in študenti imeli daljši povprečni skupni čas in večje povprečno število fiksacij 

na 3D-animaciji nastajanja slane kot na slikah kot pa neuspešni. Rezultate raziskave lahko 

povežemo z ugotovitvami drugih raziskav, ki so pokazale podobna napačna razumevanja. 

Ugotovitve raziskave lahko vplivajo na pristope pri poučevanju, s katerimi je mogoče 

preprečiti in odpraviti napačna razumevanja.                   

 

KLJUČNE BESEDE: makroskopska raven, submikroskopska raven, agregatna stanja vode, 

prehodi med agregatnimi stanji vode, napačna razumevanja. 
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ABSTRACT 
 

The master's thesis presents a study on the understanding of states of matter and the 

transitions between them by pupils of the seventh grade, students of the first year in 

gymnasiums (high school) and students at the Faculty of Education. The theoretical part 

describes the triple nature of chemical concepts and teaching chemistry on the three levels of 

a chemical concept, where the example of the expanding triangle and the rising iceberg model 

are presented. In the continuation of the theoretical part, the process of information processing 

is described and the significance of visualisation. The use of an eye tracker in the monitoring 

of cognitive processes in natural sciences teaching is described. Studies on the misconception 

of states of matter and transitions between them are also presented.                                                                                                                                                                

The main aim of master's thesis was to determine the understanding of chemical concepts that 

relate to states of water on macroscopic and submicroscopic levels, the transitions between 

states on a submicroscopic level, and to compare the results of select original exercises 

devised for pupils of the seventh grade, students of the first year in gymnasiums (high school) 

and chemistry students at the Faculty of Education. The study included 31 pupils, 29 high-

school students and 20 university students. The results of the analysis where original exercises 

were completed were then interpreted using measurements obtained using an eye tracker that 

made it possible to track the cognitive processes used when solving the exercises.    

All test participants correctly recognised the submicroscopic presentation of the solid, liquid 

and gas physical states on a particle level. However, they did experience problems when 

justifying their decision. From the study results it is possible to conclude that there were 

problems understanding the explanation of macroscopic findings on a submicroscopic level. 

The test participants also had problems with the transitions between states in the frost 

formation process, since less than half responded with the correct answer. The results of the 

eye tracker showed that the more successful pupils, high-school and university students had a 

greater average total time and average number of fixations on the 3D animations of how frost 

formed in comparison with the pictures, compared to the less successful participants. The 

study results can be linked to findings from other studies that showed similar misconceptions.  

The study findings can affect the approaches used when teaching to avoid and eliminate 

misconceptions.                           

 

KEYWORDS: macroscopic level, submicroscopic level, states of water, transitions between 

states of water, misconception. 
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1 UVOD 
 

Zadnjih štirideset let so bile raziskave na področju razumevanja kemijskih pojmov usmerjene 

predvsem na odkrivanje napačnih razumevanj in predstav učencev (Levy Nahum, Hofstein, 

Mamlok-Naaman in Bar-Dov, 2004). Sodobne študije pa se osredinjajo zlasti na pristope pri 

poučevanju kemije, s katerimi je mogoče preprečiti in odpraviti napačna razumevanja. 

Pogosto so vzrok za napačna razumevanja razviti predpojmi, ki ne odražajo znanstvene 

osnove pojmov. 

 

Cilj poučevanja naravoslovja je razvijati in razumeti pojmovno strukturo predmeta, in ne 

spominsko poznavanje posameznih pojmov (Santrock, 2007 v: Awan, Khan, Mohsin in 

Doger, 2011). Pred spoznavanjem zahtevnejših pojmov je treba preveriti razumevanje 

osnovnih pojmov. Ugotovljena neustrezna razumevanja je tudi pri kasnejšem šolanju s 

tradicionalnimi pristopi pogosto težko odpraviti (Sharp idr., 2009 v: Awan idr., 2011). 

Značilnost tega pristopa je predvsem znanstveno ustrezno podajanje vsebine in le šibko 

povezovanje s stvarnimi primeri in potrebami družbe. Učenci tako spoznavajo znanstvene 

pojme, kar pa večinoma ne vpliva tudi na njihovo razumevanje sveta okoli sebe (Awan idr., 

2011). Učna okolja je treba prilagoditi tako, da v njih lahko prepoznavamo in preprečujemo 

napačna razumevanja učencev (Ayyıldıza in Tarhan, 2013).  
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1  TROJNA NARAVA KEMIJSKEGA POJMA 
 

Mnogi učenci se trudijo naučiti kemijo in razumeti njeno bistvo, vendar so pogosto pri tem 

neuspešni (Lemma, 2013). Iz vrste študij sledi, da je ključni vzrok za neuspeh zlasti v 

pristopih pri poučevanju. Napačna razumevanja in predstave učencev pri osnovnih pojmih v 

kemiji izhajajo iz razvitih predpojmov, ki izvirajo iz življenjskih situacij in začetnega šolanja. 

Učenci novo predstavljene pojme povezujejo z osebnimi izkušnjami in poznanimi predpojmi. 

Napačna razumevanja pojmov vplivajo na razumevanje pojmov na predmetni stopnji v 

osnovni šoli in se kažejo pri kasnejšem šolanju. Težko jih je odpraviti (Lemma, 2013). 

Pojavijo se že v zgodnjem obdobju otroštva (Stojanovska, Šoptrajanov in Petruševski, 2012). 

Mnoge napačne predstave in napačna razumevanja nastanejo zaradi specifične terminologije 

znanstvenega jezika pri obravnavi abstraktnih kemijskih pojmov, kot so snov, delci in 

kemijski simboli (Barke, Hazari, Yitbarek, 2009). 

 

V učbenikih so pogosto napačne predstavitve pojmov in pojavov, kar vpliva na razvijanje 

napačnih razumevanj (Cheng in Gilbert, 2014). Za učence so zahtevne predvsem definicije 

(Taber, 2001). Nelson (2003) poudarja, da je razumevanje osnovnih kemijskih pojmov za 

učence zahtevno. Definicije so v učbenikih pogosto nenatančne, zapletene in učencem težko 

razumljive. Učenci imajo težave pri povezovanju makroskopske, submikroskopske in 

simbolne ravni kemijskih pojmov (Valanides, 2000; Vermaat, Terlouw in Dijkstra, 2003; 

Margel, Eylon in Scherz, 2008; Nyachwaya idr., 2011 v: Kapici in Akcay 2016). Strategije 

poučevanja kemije morajo voditi k znanju z razumevanjem in naj bi vključevale 

makroskopsko, submikroskopsko ter simbolno raven kemijskih pojmov (Devetak, Vogrinc in 

Glažar, 2009). 

 

Johnstone (1982) je poudaril pomen submikroskopske ravni kemijskih pojmov za njihovo 

razumevanje. Povezal je makroskopsko raven (senzorna oziroma zaznavna raven) pojmov, ki 

jo zaznamo s čutili, s submikroskopsko ravnjo (raven delcev), s katero opažanja razložimo s 

teorijami, in simbolno ravnjo, kjer makroskopsko in submikroskopsko raven prevedemo v 

ustrezne simbole (Devetak, 2012). Johnstone (1982) je tri ravni razumevanja kemijskih 

pojmov povezal v trikotnik trojne narave kemijskega pojma (shema 1). 

 
Shema 1: Johnstonov trikotnik treh ravni kemijskega pojma (Johnstone, 1982) 

 

Vse tri ravni se morajo med seboj prekrivati in pri tem oblikujejo mentalni model kemijskega 

pojma (Devetak in Glažar, 2007). Model soodvisnosti treh ravni kemijskega pojma prikazuje 

shema 2. 
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Shema 2: Model soodvisnosti treh ravni naravoslovnih pojmov (Devetak, 2005) 

 

Za razvoj ustreznega mentalnega modela kemijskega pojma je potrebna ustrezna povezava 

med makroskopsko, submikroskopsko in simbolno ravnjo (Devetak in Glažar, 2007). 

Vizualizacijske metode pa omogočajo oblikovanje ustreznih povezav med tremi ravnmi 

kemijskega pojma in tako nastanek ustreznega mentalnega modela (Devetak, 2012). 

 

Posledica šibkega predznanja učencev so težave pri gradnji mentalnih modelov, ki si jih 

posameznik oblikuje med kognitivno dejavnostjo (Slapničar, Devetak, Glažar in Pavlin, 

2016). V srednji šoli imajo dijaki težave pri razlagi makroskopskih opisov na 

submikroskopski ravni (Barke idr., 2009). Posledica so napačna razumevanja, ko dijaki 

pripisujejo makroskopske lastnosti submikroskopskim delcem (Barke idr., 2009) in ne 

razlikujejo med opisom makropojava in njegovo razlago na submikroskopski ravni (Devetak, 

2012). 

 

Za ustrezno razumevanje znanstvenih pojmov morajo biti tako učitelji kot tudi učenci 

sposobni doseči prenos med pojavom, njegovim submikroskopskim svetom in simbolnimi 

predstavitvami (Devetak, Urbančič, Wissiak Grm, Krnel in Glažar, 2004). Večina kemijskega 

poučevanja se osredotoča le na simbolno raven, pri tem pa zanemarja drugi dve ravni, 

posledica so napačna razumevanja (Georgiadou in Tsaparlis, 2000; Valanides, 2000; Bunce in 

Gabel, 2000; Chittleborough, Treagust in Mocerino, 2002; Eskilsson in Hellden, 2003 v: 

Slapničar idr., 2016). Pogosto učenci razumevajo kemijo kot splet simbolov elementov, 

formul spojin in kemijskih enačb, pri tem pa ne razumejo narave snovi. Nekateri avtorji 

poudarjajo pomen submikropredstavitev (statičnih in dinamičnih modelov delcev), saj te 

prispevajo k razumevanju pojmov. Novi učbeniki pri podajanju vsebin vedno pogosteje 

vključujejo submikroskopske predstavitve, s katerimi vizualizirajo kemijske pojme (Devetak 

idr., 2004).  

 

Naloga učitelja je, da učencem pri obravnavi kemijskih pojmov ustrezno predstavi vse tri 

ravni, sicer se lahko razvijejo napačna razumevanja (Barke idr., 2009). Sirhan (2007) pravi, 

da predstavitev vseh treh ravni lahko vodi k »preobremenitvi delovnega spomina«, kar je 

lahko tudi vzrok za napačna razumevanja. Pomembno je, da pri poučevanju izhajamo iz 

opazovanj na makroskopski ravni, nato preidemo na submikroskopske predstavitve in zatem 

na simbolne zapise (Stojanovska idr., 2012). Učitelji lahko osvojijo vse tri ravni predstavitev 

kemijskega pojma, ne pa tudi učenci (Barke idr., 2009).  
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2.2 UČENJE KEMIJE NA TREH RAVNEH KEMIJSKEGA POJMA 
 

Učenci se v izobraževalnem procesu seznanijo z vsemi tremi ravnmi predstavitev kemijskega 

pojma. V skladu s konstruktivistično teorijo so učni načrti spiralno zgrajeni tako, da se na 

predhodno pridobljenem znanju gradi novo znanje. Pri tem kompleksnost razumevanja 

pojmov po vertikali raste, kar lahko ponazorimo z rastočim trikotnikom (shema 3), ki 

povezuje vse tri ravni (Chittleborough, 2014). S tem ko učenci po vertikali izobraževanja 

spoznajo več kemijskih pojmov, ni zagotovljeno, da so jih med seboj povezali na 

makroskopski, submikroskopski in simbolni ravni predstavitev (Boo in Gabel, 1998 v: 

Chittleborough, 2014). 

 
Shema 3: Rastoči trikotnik (Chittleborough, 2014) 

 

Pri poučevanju naravoslovnih pojmov je treba upoštevati model dvigajoče se ledene gore, 

podan na shemi 4 (Chittleborough, 2014). Ta vključuje vse tri ravni predstavitev 

naravoslovnega pojma, kjer je makroraven vedno vključena v poučevanje, preostali dve pa po 

potrebi, glede na razvitost učenčevega abstraktnega mišljenja in predznanja (Slapničar, 

Svetičič, Torkar, Devetak in Glažar, 2015). 

 

 
Shema 4: Dvigajoča se ledena gora (Chittleborough, 2014) 

 

Po konstruktivistični teoriji naj bi učenci najprej spoznali le makroskopsko raven in nato, ko 

so sposobni abstraktnejšega mišljenja, submikroskopsko razlago in simbolne predstavitve. 

Tako naj bi se naravoslovno znanje po vertikali izobraževanja poglabljalo (Slapničar idr., 

2015). To v trikotniku kaže horizontalna črta (vodoravna črta čez trikotnik), ki se pomika z 

leti šolanja navzdol, ob tem pa se veča sivo polje v trikotniku. To polje predstavlja učenčevo 

razumevanje naravoslovnih pojmov na treh ravneh predstavitev. Od učenčevih sposobnosti, 

starosti in naravoslovnega znanja pa je odvisna lega horizontalne črte (Chittleborough, 2014). 



5 

 

2.3 PROCESIRANJE INFORMACIJ IN VIZUALIZACIJA 
 

Za razumevanje pojmov je pomembno procesiranje informacij, izhodišče za to je senzorno 

zaznavanje in zbiranje informacij. Pridobljene nove informacije se v delovnem spominu 

navežejo s tistimi, ki so že shranjene v dolgotrajnem spominu, kar omogoča razumevanje 

novega pojma. Ta se shrani v dolgotrajni spomin. Oblikovani mentalni modeli pojavov so 

osnova za reševanje naravoslovnih problemov (Woolfolk, 2002; Morrison in Chein, 2010).  

 

Razumevanje kemijskih pojmov temelji na poznavanju delčne narave snovi, ki temelji na 

abstraktnem mišljenju (Yezierski in Birk, 2006). Pri spoznavanju delčne narave snovi učenci 

pogosto razvijejo neustrezne miselne modele (Tsaparlis, 1997; Taber, 2001; Nakiboglu, 2003 

v: Chen, Hsiao in She, 2015). Uporaba različnih vizualizacijskih sredstev in pristopov 

doprinese k ustreznejšemu razumevanju teh vsebin in s tem prispeva h kakovostnemu 

naravoslovnemu znanju in razvoju strategij reševanja problemov (Johnstone, 1982; Chuang in 

Liu, 2011). Uporaba vizualizacijskih pristopov je pomembna, saj z vizualizacijo več kot 80 

odstotkov ljudi sprejema in obdela sporočilnost informacij (Slapničar idr., 2015). Z 

vizualizacijskimi pristopi lahko ponazorimo submikroskopsko raven kemijskih pojmov, kar 

doprinese k razumevanju delčne narave snovi (Griffiths in Preston, 1992; Johnstone, 1993; 

Kozma, 2000; Barak in Dori, 2005; Chandrasegaran, Treagust in Mocerino, 2008 v: Chen idr., 

2015). Napačna razumevanja narave snovi so lahko posledica šibkih vizualizacijskih 

sposobnosti učencev (Gabel, Samuel in Hunn, 1987) in neustreznih vizualizacijskih pristopov. 

Številne raziskave so dokazale, da uporaba modelov, slikovnih analogij, metafor, 

eksperimentov in drugih vizualizacijskih pristopov pozitivno motivira učence za učenje 

naravoslovja in poveča učenčevo pozornost pri spremljanju pouka (Theile in Treagust, 1994). 

Modeli, ki jih uporabljamo za razlago, in drugi učni pripomočki naj bodo čim bolj preprosti in 

logični (Slapničar idr., 2015).  

 

Raziskave so pokazale, da uporaba računalniške animacije pripomore pri razumevanju gibanja 

delcev v snovi in njihovega vpliva na lastnosti snovi (Williamson in Abraham, 1995; Russel 

idr., 1997; Sanger, 2000; Sanger, Phelps in Fienhold, 2000; Bunce in Gabel, 2002 v: 

Yezierski in Birk, 2006). Učenci bolje razumejo porazdelitev delcev v agregatnih stanjih, če 

vidijo animacije, kot če razpravljajo o povezavah med posameznimi delci (Nakhleh, 1992). 

Tudi razumevanje drugih vsebin je ob uporabi animacij ustreznejše v primerjavi s klasičnim 

poukom, ki vključuje delo z učbeniki (Stern, Barnea in Shauli, 2008; Limniou, Papadopoulos 

in Whitehead, 2009; Gregorius, Santosb, Danob in Gutierrezb, 2010; Falvo, Urban in Suits, 

2011 v: Slapničar idr., 2016). Študije, ki so preučevale učinkovitost računalniških animacij za 

razumevanje narave snovi, so pokazale, da animacije na molekularni ravni izboljšujejo 

učenčevo razumevanje (Barak in Dori, 2005; Yezierski in Birk, 2006). Animacije 

submikroskopskega sveta so bistveno primernejše v primerjavi s statičnimi 

submikroskopskimi predstavitvami (Williamson in Abraham, 1995; Russell idr., 1997; Sanger 

in Phelps, 2000; Yang, Andr in Greenbowe, 2003). Ta pristop pozitivno vpliva na motivacijo 

in s tem na kognitivne procese med učenjem ter posledično na učne dosežke (Juriševič, 2006). 

To velja za učenje novih pojmov, pa tudi za priklic že oblikovanega znanja (Graham in 

Weiner, 1996).  
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2.4 OČESNI SLEDILEC 
 

Za raziskave v naravoslovnem izobraževanju so pomembni pristopi, ki pripomorejo k 

spoznavanju kognitivnih procesov pri učenju in reševanju problemov (Anderson, 2007). Za to 

se v naravoslovnem izobraževanju uporablja očesni sledilec (Anderson, 2005). Metodologija 

očesnega sledilca je orodje, ki nam omogoča določiti, kje, kdaj in na kateri predmet se učenec 

vizualno osredotoča pri uporabi učnih materialov. Očesni sledilec pomaga ugotoviti, v 

kakšnem vrstnem redu učenci gledajo področja z informacijami, ki so predstavljene, kako 

dolgo in kaj jih pritegne, da usmerijo svoj pogled (Rosengrant, 2013).  
 

Z analizo videodokumentacije določimo smer posameznikovega pogleda in točko v prostoru, 

na katero je oseba usmerila svojo vizualno pozornost (Beronja idr., 2015). Z očesnim 

sledilcem spremljamo aktivnost zenice in očesne gibe posameznika. Njegova uporaba je 

primerna za določanje vrste gibanja oči, ki je določena s prostorom in časom (fiksacije, 

sakade in kombinacije obeh), in njihove pogostosti ter s tem za določanje njihove lokacije na 

učnem gradivu (Duchowski, 2002). S podatki o gibanju oči pridobimo za posameznika 

informacijo o času, položaju (koordinati x, y) in trajanju fiksacij določenega področja (Požar, 

2014). Fiksacije trajajo vsaj 100 ms (Salvucci in Goldberg, 2000). Časovno merilo nam 

pokaže čas, ki je pretekel, da je posameznik prvič opazil določen element. Na podlagi teh 

informacij lahko ugotovimo, kateri element je posameznika najbolj pritegnil. Zaporedje 

fiksacij je čas, ki je pretekel od prve do zadnje fiksacije področja (Požar, 2014).  

 

Sakade lahko opredelimo kot hitro gibanje očesa med dvema zaporednima fiksacijama, 

medtem ko je fiksacija relativno stabilno stanje gibanja oči (Duchowski, 2002). Tako so 

fiksacije predvsem usmerjene k tistim informacijam, ki so relevantne za določeno nalogo in 

so točka posameznikove pozornosti, sakade in počasno sledenje pa k iskanju informacij 

(Požar, 2014). Če vse fiksacije seštejemo, dobimo število fiksacij, če seštejemo vsa trajanja 

teh fiksacij, dobimo skupni čas trajanja vseh fiksacij. Skupni čas (vseh) fiksacij na izbranem 

interesnem področju in število fiksacij na izbranem področju, nudita vpogled v povprečni čas 

trajanja (ene) fiksacije na izbranem področju (skupni čas fiksacij/št. fiksacij = povprečni čas 

trajanja fiksacije pri posamezniku na izbranem področju). Tako skupni čas fiksacij pomeni 

celotno pozornost (brez motenj, kot so mežiki in sakade), ki so jo posamezniki namenili 

določenemu področju, kar lahko razberemo tudi iz števila fiksacij na izbranem interesnem 

področju. Število fiksacij se linearno povezuje s časovno mero. To pomeni, da dlje ko 

gledamo neko interesno področje, več fiksacij imamo na njem (in/ali obratno). Ob tem pa 

moramo poudariti, da korelacija med skupnim časom fiksacij in številom fiksacij ni 

enoznačna, saj imajo nekateri na interesnem področju daljše fiksacije kot drugi. Število in 

trajanje fiksacij na določenem področju nam povesta, da je to področje bolj opaženo, 

pomembnejše za uporabnika (Poole in Ball, 2005).  

 

Za analizo podatkov (premiki oči, trajanje in prehodi med njimi), pridobljenih z očesnim 

sledilcem, se uporabljajo zemljevidi pogledov (ang. gaze plot), toplotni zemljevidi (heat 

maps) in poti gledanja (scan paths). Toplotni zemljevidi se najpogosteje uporabljajo za 

analizo podatkov, saj so preprosti za razumevanje. Prikazujejo razporeditev posameznikove 

pozornosti, in sicer število fiksacij, število različnih uporabnikov, ki so zaznali določen 

dražljaj, ali čas fiksacij (Požar, 2014). Območja, ki so jih uporabniki največkrat ali najdlje 

gledali, so na toplotnem zemljevidu označena z rdečo, sledita rumena in zelena barva (Pieters 

in Wedel, 2007).  
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Slika 1: Primer toplotnega zemljevida (ang. heat map), kjer barvni gradient prikazuje 

gostoto fiksacij testiranca (Beronja idr., 2015). 

 

Zemljevid pogledov (ang. gaze plot) prikazuje fiksacije kot kroge. Premer krogov ustreza 

trajanju fiksacij, med seboj pa so povezani s črtami, ki predstavljajo sakade (Andrienko, 

Andrienko, Burch in Weiskopf, 2012). 

 

 
Slika 2: Primer zemljevida pogledov (ang. gaze plot), ki prikazuje zaporedne fiksacije 

(Beronja idr., 2015). 

 

Študije so pokazale, da je gibanje očesa povezano s kognicijo. Od težavnosti nalog in od 

vprašanja, ki je zastavljeno, je odvisen vzorec premikanja očesa. Tako je čas fiksacije daljši 

pri težjih nalogah (HangVu, Tu in Duerrschmid, 2016).  

 

V raziskavi (Cook, Wiebe in Carter, 2008) so proučevali, kako dijaki (n = 54) z različnim 

znanjem prehajajo med makroskopsko in submikroskopsko ravnjo pri obravnavi difuzije in 

osmoze. Raziskava je pokazala, da se učenci s šibkejšim znanjem pogosteje osredotočajo na 

makroskopske predstavitve in ne iščejo informacij v submikroskopskih predstavitvah. Dijaki z 

večjim znanjem pa porazdelijo vizualno pozornost predvsem na konceptualno pomembne 

podatke na submikroskopski predstavitvi. Ugotovljeno je bilo, da učenci s slabšim znanjem 

pogosteje prehajajo med makroskopskimi in submikroskopskimi predstavitvami in imajo 

težave pri usklajevanju predstavitev. 

 

Meritve z očesnim sledilcem so podpora meritvam kognitivnih dejavnosti posameznika pri 

procesiranju multimedijskih in besedilnih informacij v učnem gradivu (Chuang in Liu, 2011). 

Uporaba očesnega sledilca je omejena, ker so podatki običajno zbrani na majhnem vzorcu in 

zahtevajo kompleksno interpretacijo pomena očesnih gibov v procesu kognicije (Dogusoy in 

Cagiltay, 2009). 
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2.5 RAZISKAVE NA PODROČJU NAPAČNIH RAZUMEVANJ 

AGREGATNIH STANJ IN PREHODOV MED NJIMI 
 

Razumevanje agregatnih stanj snovi in prehodov med njimi je pomembno za razumevanje 

vrste pojavov, vključno z okoljskimi problemi. Učenci in dijaki imajo pogosto težave pri 

razumevanju in učenju teh pojmov (Canpolat, 2006; Aydeniz in Kotowski, 2012; Osborne in 

Cosgrove, 1983; Bar in Travis, 1991; Bar in Galili, 1994; Johnson, 1998a, b; Chang, 1999; 

Tytler, 2000; Gopal, Kleinsmidt in Case 2004; Paik, Kim, Cho in Park, 2004; Canpolat, 2006, 

v: Kirbulut in Beeth, 2013). Učenje teh pojmov je zahtevno, ker učenci ne povezujejo 

makroskopskih ugotovitev z razlagami na submikroskopski ravni delcev (Gabel, Samuel in 

Hunn, 1987; Gilbert in Treagust, 2009, v: Kirbulut in Beeth, 2013). Pregled raziskav je podan 

v tabeli 1.  

 

Tabela 1: Raziskave na področju napačnih razumevanj agregatnih stanj 

 

RAZISKAVA RAZISKOVALCI ŠTUDIJE 

Napačna razumevanja plinastega, tekočega 

in trdnega stanja. 

Novick in Nussbaum, 1978, 1981; Gabel idr., 

1987; Mas idr., 1987; Andersson, 1990; 

Bodner, 1991; Nelson idr., 1992; Lee idr., 

1993; Rollnick in Rutherford, 1993; Tveita, 

1993; Stepans, 1994; Garnett idr., 1995; Tsai, 

1999, v: Ayyıldıza in Tarhan, 2013. 

Alternativna razumevanja delčne narave 

snovi pri učencih, starih 15 let. Delcem 

pripisujejo makroskopske lastnosti in 

menijo, da ni sil med delci snovi v trdnem 

stanju. 

Briggs, Brook in Driver, 1984. 

 

Razumevanje agregatnih stanj vode pri 

učencih, starih od 13 do 18 let. Učenci 

menijo, da se delci v vodi povečajo pri 

prehodu iz trdnega v tekoče in plinasto 

stanje. 

Pereira in Pestana, 1991. 

 

Učenci menijo, da se velikost molekul 

spreminja pri faznih prehodih. 

Griffiths in Preston, 1992. 

Napačna razumevanja plinov. Delci v plinu 

se obnašajo podobno kot v tekočini, med 

delci v plinu je malo prostora. 

Benson, Wittrock in Baur, 1993. 

Učenci in dijaki delcem snovi pripisujejo 

makroskopske lastnosti in ne ločujejo med 

makroskopsko in submikroskopsko ravnjo 

predstavitev snovi. 

Harrison in Treagust, 2000; Nicoll, 2001; 

Chiu, Chiu in Ho, 2002. 

Napačno razumevanje pojmov zgradbe 

snovi in agregatnih stanj snovi na 

submikroskopski ravni. Razumevanje 

zgradbe snovi na osnovi kontinuiranega 

statičnega modela. Učenci menijo, da med 

delci ni praznega prostora. 

Bunce in Gable, 2002; Chiu idr., 2002; 

Mulford in Robinson, 2002; Vermaat, 

Terlouw in Dijkstra, 2003; Kind, 2004; 

Devetak idr., 2009; Devetak, Drofenik 

Lorber, Juriševič in Glažar, 2009; Devetak, 

2012. 
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RAZISKAVA RAZISKOVALCI ŠTUDIJE 

Večina učencev (6., 8., 12. razred) je 

menila, da se delci v trdnem stanju ne 

gibljejo. Pomembna je oblika trdne snovi, 

delci so tesno skupaj.  

Boz, 2006. 

Učenci imajo težave pri razumevanju 

pomena treh ravni predstavitev in s tem s 

povezovanjem opažanj na makroravni z 

razlago na submikroskopski ravni in zapisi 

na simbolni ravni. 

Barke idr., 2009. 

Razumevanje oblike in strukture molekul 

vode učencev in tudi učiteljev. 41,17 % 

učencev in 16,67 % učiteljev je menilo, da 

sta oblika in struktura molekule vode 

odvisni od agregatnega stanja vode. 

82,29 % učencev in 33,33 % njihovih 

učiteljev je sklepalo, da je kemijska sestava 

vode odvisna od vrste vode. 64,6 % učencev 

je menilo, da se molekule vode gibljejo 

samo v tekočinah, 17 % pa, da se gibljejo le 

v plinu. 

Lemma, 2013. 

Učenci so pripisovali makroskopske 

lastnosti submikroskopskim delcem. Učenci 

in dijaki (38,6 %) so menili, da so molekule 

ledu trdne, ker je led v trdnem stanju, 

molekule v tekoči vodi pa tekoče. 

Ozalp in Kahveci, 2015. 

 

V nadaljevanju sta natančneje opisani raziskavi, ki sta v zadnjem času potekali pri nas.  

 

V študiji (Nuić in Glažar, 2015) so učenci sedmega razreda (108 učencev) in učenci osmega 

razreda (57 učencev) spoznavali delčno strukturo snovi in agregatna stanja snovi z e-učno 

enoto na makroskopski in submikroskopski ravni. Učenci so nato reševali preizkus znanja, v 

katerem je le 21,1 % učencev sedmega razreda navedlo, da so v vodi molekule vode. Učenci 

sedmih razredov so napačno navajali, da je »voda sestavljena iz molekul vodika in kisika« in 

»iz vodikovih in kisikovih atomov«. Napačna razumevanja so najpogosteje posledica 

pripisovanja makroskopskih lastnosti submikroskopskim delcem. V osmem razredu je 33,3 % 

učencev menilo, da se molekule vode nehajo premikati, ko voda zmrzne, in da se povečujejo, 

ko voda zmrzuje, da je hitrost delcev iste snovi enaka v vseh agregatnih stanjih ter da so delci 

v trdnem stanju tesno skupaj in se zato ne premikajo. 

 

Raziskava (Slapničar idr., 2016), v katero je bilo vključenih po pet učencev sedmega in 

devetega razreda osnovne šole ter pet dijakov prvega letnika gimnazije, je pokazala, da so vsi 

na osnovi submikroskopskih predstavitev na ravni delcev pravilno prepoznali agregatno stanje 

snovi, težave pa so imeli pri utemeljitvi izbire. Ugotovitve raziskave kažejo, da imajo učenci 

in dijaki napačna razumevanja pri razlagi delčne narave snovi in pri povezovanju 

submikroskopske ravni z makroskopsko ravnjo. Učenci in dijaki ne razlikujejo med delcem in 

snovjo, saj delcem pripisujejo makroskopske lastnosti (molekule ledu opisujejo kot »trdne 

molekule«, molekule vode kot »tekoče molekule«). Velikokrat tudi pripisujejo molekulam 

makroskopske lastnosti, ki jih vidijo pri prehodih agregatnih stanj: molekule se razširijo, 
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talijo, izhlapijo ali kondenzirajo (Lee, Eichinger, Anderson, Berkheimer in Blakeslee, 1993; 

Johnson, 1998a).  

 

 

2.6  OBRAVNAVA AGREGATNIH STANJ SNOVI PO VERTIKALI 

IZOBRAŽEVANJA 
 

V tabeli 2 so po vertikali izobraževanja podani operativni vsebinski sklopi in učni cilji, ki 

obravnavajo agregatna stanja in prehode med njimi na makroskopski in submikroskopski 

ravni predstavitev. 

 

Tabela 2: Pregled vsebinskih sklopov, operativnih učnih ciljev pri predmetih naravoslovje 

in tehnika, naravoslovje, kemija in fizika. 

 

PREDMET RAZRED VSEBINSKI SKLOP OPERATIVNI UČNI 

CILJI  

NARAVOSLOVJE 

IN TEHNIKA 

5. Snovi v naravi »Znajo opisati agregatna 

stanja vode in pojasniti 

njihove lastnosti« 

(Vodopivec idr., 2011, str. 

8). 

NARAVOSLOVJE 6. Snovi »Razumejo razlike med 

porazdelitvijo 

delcev/gradnikov snovi v 

posameznem agregatnem 

stanju, iz 

submikroskopskega prikaza 

zgradbe snovi sklepajo na 

agregatno stanje« (Skvarč 

idr., 2011, str. 9). 

KEMIJA 8. Kemija je svet snovi »Razumejo pojme snovi in 

agregatna stanja snovi z 

razporeditvijo in gibanjem 

gradnikov (delcev)« (Bačnik 

idr., 2011, str. 7). 

KEMIJA 1. letnik Povezovanje delcev 

(gradnikov) 

»Razvijajo prostorske 

predstave z uporabo 

različnih modelov, animacij 

in drugih submikroskopskih 

prikazov zgradbe snovi« 

(Bačnik idr., 2009, str. 11). 

FIZIKA 2. letnik Zgradba snovi in 

temperatura 

»Kvalitativno pojasnijo 

mikroskopsko sliko snovi v 

trdnem, kapljevinastem in 

plinastem agregatnem 

stanju« (Planinšič, Belina, 

Kukman in Cvahte, 2009, 

str. 17). 
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Z učnimi vsebinami, ki vključujejo agregatna stanja snovi, se učenci seznanijo v petem 

razredu pri predmetu naravoslovje in tehnika, ko spoznajo agregatna stanja vode in njihove 

lastnosti na makroskopski ravni (Vodopivec idr., 2011). V šestem razredu se pri predmetu 

naravoslovje seznanijo s submikroskopskimi predstavitvami agregatnih stanj snovi (Skvarč 

idr., 2011). V osmem razredu je poudarjeno razumevanje razporeditve in gibanja delcev v 

posameznem agregatnem stanju (Bačnik idr., 2011). V srednji šoli (prvi letnik pri kemiji in 

drugi letnik pri fiziki) temelji razumevanje lastnosti agregatnih stanj na branju in 

pojasnjevanju submikroskopskih predstavitev porazdelitve delcev (Bačnik idr., 2009; 

Planinšič, Belina, Kukman in Cvahte, 2009).  

 

3 RAZISKOVALNI PROBLEM IN RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA 
 

3.1  RAZISKOVALNI PROBLEM 
 

Zadnjih štirideset let so bile raziskave na področju razumevanja kemijskih pojmov usmerjene 

predvsem na odkrivanje napačnih razumevanj in predstav učencev (Levy Nahum idr., 2004). 

Sedanje študije pa se osredotočajo na pristope pri poučevanju kemije, da bi se izognili 

napačnim razumevanjem. Raziskave so pokazale, da imajo učenci težave pri prepoznavanju 

submikroskopske ravni naravoslovnih pojmov in pojavov ter pri povezovanju 

submikroskopske ravni z makroskopsko ravnjo (Barke idr., 2009; Slapničar idr., 2016). Prav 

tako imajo težave pri razumevanju in razlikovanju agregatnih stanj in prehodov med njimi 

(Kind, 2004; Devetak, 2005). 

 

Raziskovalni problem je ugotoviti razumevanje agregatnih stanj vode in prehodov med njimi 

pri učencih sedmega razreda osnovne šole, dijakih prvega letnika gimnazije in študentih 

Pedagoške fakultete, smeri Kemija z vezavami. Učenci, dijaki in študenti bodo reševali enake 

avtentične probleme, ki bodo povezovali makroskopska stanja z njihovimi razlagami na 

submikroskopski ravni. Kognitivni procesi pri reševanju avtentične naloge o nastanku slane 

bodo spremljani z meritvami očesnih premikov. 

 

 

3.2  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Na podlagi raziskovalnega problema so bila zastavljena naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

1) Ali so med učenci sedmega razreda osnovne šole, dijaki prvega letnika gimnazije in 

študenti kemije z vezavami Pedagoške fakultete razlike v sposobnosti povezovanja 

makroskopskih opažanj z razlagami na submikroskopski ravni pri razumevanju agregatnih 

stanj vode?   

2) Ali imajo učenci sedmega razreda, dijaki prvega letnika gimnazije in študenti kemije z 

vezavami Pedagoške fakultete razvita podobna napačna razumevanja agregatnih stanj 

vode? 

3) Kolikšni so povprečni skupni časi fiksacij in povprečno število fiksacij uspešnih in 

neuspešnih učencev (sedmega razreda, dijakov prvega letnika gimnazije in študentov) pri 

slikah in 3D-animaciji submikroskopske predstavitve procesa nastajanja slane?  

 



12 

 

4 METODA  
 

V empirični raziskavi so bile uporabljene kvantitativna raziskovalna paradigma ter 

deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. 

 

4.1  VZOREC 
 

Vzorec raziskave je neslučajnostni. V raziskavi je v šolskem letu 2016/2017 sodelovalo 31 

učencev sedmega razreda osnovne šole (povprečna starost 12 let), 29 dijakov prvega letnika 

gimnazije (povprečna starost 15 let) in 20 študentov Pedagoške fakultete (povprečna starost 

23 let) iz osrednjeslovenske regije. Način vzorčenja je bil namenski. Za sodelovanje v 

raziskavi je bilo pridobljeno soglasje učitelja kemije in staršev učencev.  

 

4.2 MERSKI INSTRUMENT 
 

Na prvi stopnji raziskave so oktobra 2015 trije visokošolski učitelji oblikovali enajst 

avtentičnih problemskih nalog, ki sestavljajo preizkus znanja. Pilotska raziskava ustreznosti 

problemskih nalog je potekala novembra 2015 na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V 

njej je sodelovalo osem učencev, dva dijaka in osem učiteljev iz osnovnih in srednjih šol. 

Reševali so posamezne problemske naloge, nato pa so učitelji v anketnem vprašalniku podali 

svoje mnenje o vsebinski ustreznosti, razumljivosti, težavnosti in zanimivosti nalog ter 

predvideli razliko v uspešnosti reševanja med učenci z boljšim in slabšim znanjem 

naravoslovja. Problemske naloge, uporabljene v raziskavi, so bile popravljene glede na 

ovrednotenje in priporočila učiteljev, kar je prispevalo k večji občutljivosti, veljavnosti in 

zanesljivosti preizkusa znanja.  

 

Na drugi stopnji je bil popravljeni preizkus znanja oblikovan kot zaslonska slika za 

predvajanje na računalniškem zaslonu. Naloge, ki so predstavljene kot zaslonske slike za 

predvajanje na računalniškem zaslonu so razdeljene na področja zanimanja: (1) besedilo 

posamezne naloge, (2) slike makroskopskih stanj, ki ponazarjajo vsebino naloge, (3) 

animacije gibanja delcev snovi, ki ponazarjajo opisani pojem ali pojav na submikroskopski 

ravni, (4) problemska vprašanja, na katera odgovarjajo na makroskopski, submikroskopski 

ravni ali na osnovi povezovanja makroskopske in submikroskopske ravni.  

Od enajstih avtentičnih nalog so v magistrsko delo vključene štiri z 21 podnalogami za 

preverjanje razumevanja agregatnih stanj vode na makroskopski in submikroskopski ravni ter 

procesa nastajanja slane s povezavo makroskopske in submikroskopske ravni. Za izbrani 

merski instrument preizkus znanja veljajo naslednje merske karakteristike: veljavnost (pri 

sestavljanju nalog so bili upoštevani operativni učni cilji, ki so navedeni v učnih načrtih), 

objektivnost (naloge so oblikovane tako, da jih razumejo vsi učenci), diskriminativnost 

(vsebuje problemske naloge na različnih kognitivnih stopnjah, kar omogoča ločevanje med 

učenci z boljšim in slabšim znanjem) in ekonomičnost (preizkus znanja je kratek, vrednotenje 

rezultatov je hitro). Testiranje je potekalo individualno. Reševanje nalog učencev, dijakov in 

študentov smo v šolskem letu 2016/2017 spremljali z očesnim sledilcem (ang. eye-tracker) 

EyeLink 1000 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Očesni sledilec (leča 35 mm, 

horizontalna orientacija) je spremljal desno oko (monokularno zbiranje podatkov s sledenjem 

odsevu roženice in zenici) pri frekvenci vzorčenja očesnih premikov 500 Hz. Interesna 

področja (IP) vsake naloge so bila določena vnaprej in so zajemala slike, animacije in 

vprašanja. V raziskavo smo vključili tiste podatke, ki smo jih zbrali med reševanjem izbranih 

naravoslovnih nalog: odgovore na vprašanja, število fiksacij, trajanje fiksacij, lokacijo fiksacij 
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(x, y). Testiranje udeležencev je potekalo v laboratoriju Oddelka za psihologijo Filozofske 

fakultete Univerze v Ljubljani. Objektivnost izvedbe individualnega testiranja udeležencev je 

bila zagotovljena z enakimi pogoji testiranja (razlaga enakih navodil pred začetkom reševanja 

nalog, neomejen čas reševanja). Celotno testiranje je trajalo približno 30 minut. Da smo 

zagotovili optimalno snemanje očesnih premikov, smo vsakega udeleženca posedli na stol. 

Njihove oči so bile od zaslona oddaljene približno 60 cm. Stabilen položaj glave med 

snemanjem sta zagotavljala poseben podstavek za brado in naslonjalo za čelo. Po začetni 

kalibraciji in validaciji so učenci, dijaki in študenti reševali enajst avtentičnih problemskih 

nalog, ki so se predvajale na računalniškem zaslonu. Naloge so udeleženci reševali po metodi 

glasnega razmišljanja. Odgovore na zastavljena vprašanja je zapisoval testator.  

 

V tabeli 3 so za vsako izmed problemskih nalog, ki so bile vključene v raziskavo, 

predstavljeni testirani pojmi, vsebinska poglavja glede na učni načrt predmeta naravoslovje v 

sedmem razredu osnovne šole in prvem letniku gimnazije, vrste nalog in ocena kognitivne 

stopnje. Za oceno kognitivne stopnje je bila uporabljena Bloomova lestvica, prirejena na tri 

stopnje: 1. stopnja – znanje, 2. stopnja – razumevanje in 3. stopnja – uporaba. V tabeli 3 je 

podana specifikacijska tabela preizkusa znanja, ki vsebuje naslednje stolpce: številka naloge, 

vsebinsko poglavje, testirani pojmi in raven predstavitve pojma, vrsta naloge in kognitivna 

stopnja.  
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Tabela 3: Specifikacijska tabela preizkusa znanja  

 

NALOGA VSEBINSKO 

POGLAVJE 

 

TESTIRANI POJMI  

IN RAVEN 

PREDSTAVITVE 

POJMA 

VRSTA 

NALOGE 

KOGNITIVNA 

STOPNJA  

1.1  Trdne snovi  trdne snovi 

makroskopsko 

 

naloga 

kratkih 

odgovorov 

1. stopnja: 

znanje 

 

1.2   snov 
makroskopsko 

 

naloga 

kratkih 

odgovorov 

1. stopnja: 

znanje 

 

1.3   zgradba snovi, 

molekule  

submikroskopsko 

naloga 

kratkih 

odgovorov 

1. stopnja: 

znanje 

 

1.4   agregatno stanje 
       makroskopsko 

naloga 

kratkih 

odgovorov 

1. stopnja: 

znanje 

 

1.5   razporeditev 

molekul 

submikroskopsko 

naloga 

izbirnega tipa 

2. stopnja: 

razumevanje 

 

1.6   lastnosti trdnih 

snovi 

makroskopsko, 

submikroskopsko 

naloga 

kratkih 

odgovorov 

3. stopnja: 

uporaba 

2.1 Tekočine  tekočine 

makroskopsko 

naloga 

kratkih 

odgovorov 

1. stopnja: 

znanje 

2.2   snov 

makroskopsko 

naloga 

kratkih 

odgovorov 

1. stopnja: 

znanje 

 

2.3   zgradba snovi 

molekule 

submikroskopsko 

naloga 

kratkih 

odgovorov 

2. stopnja: 

razumevanje 

2.4   agregatno stanje 

makroskopsko 

naloga 

kratkih 

odgovorov 

1. stopnja: 

znanje 

2.5   razporeditev 

molekul 

submikroskopsko 

naloga 

izbirnega tipa 

2. stopnja: 

razumevanje 

2.6   

 
 lastnosti tekočin 

makroskopsko, 

submikroskopsko 

naloga 

kratkih 

odgovorov 

3. stopnja: 

uporaba 
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NALOGA VSEBINSKO 

POGLAVJE 

TESTIRANI 

POJMI IN 

RAVEN 

PREDSTAVITVE 

POJMA 

VRSTA 

NALOGE 

KOGNITIVNA 

STOPNJA 

3.1 Plini  plini 

makroskopsko 

naloga 

kratkih 

odgovorov 

1. stopnja: 

znanje 

3.2  

 
 snov 

makroskopsko 

naloga 

kratkih 

odgovorov 

1. stopnja: 

znanje 

 

3.3   zgradba snovi 

molekule 

submikroskopsko 

naloga 

kratkih 

odgovorov 

2. stopnja: 

razumevanje 

 

3.4   agregatno stanje 

makroskopsko 

naloga 

kratkih 

odgovorov 

1. stopnja: 

znanje 

 

3.5   razporeditev 

molekul 

submikroskopsko 

naloga 

izbirnega 

tipa 

2. stopnja: 

razumevanje 

3.6   lastnosti plinov 

makroskopsko, 

submikroskopsko 

naloga 

kratkih 

odgovorov 

3. stopnja: 

uporaba 

4.1 Nastanek slane  nastanek slane 

makroskopsko, 

submikroskopsko 

naloga 

kratkih 

odgovorov 

1. stopnja: 

razumevanje 

4.2   razporeditev 

molekul 

makroskopsko, 

submikroskopsko 

naloga 

kratkih 

odgovorov 

2. stopnja: 

razumevanje 

4.3   lastnosti plinov in 

trdnih snovi 

makroskopsko, 

submikroskopsko 

naloga 

kratkih 

odgovorov 

3. stopnja: 

uporaba 

 

4.3 OBDELAVA PODATKOV 
 

V raziskavi so bili pridobljeni podatki obdelani v programski opremi IBM SPSS Statistics. Z 

uporabo deskriptivne statistike v programu Microsoft Excel 2010 pa so bile določene 

absolutne in relativne frekvence pravilnih in napačnih odgovorov učencev sedmega razreda, 

dijakov prvega letnika gimnazije in študentov kemije z vezavami Pedagoške fakultete. Pri 

spremljanju očesnih premikov pri reševanju četrte naloge (na področju prikazanih slik in 

ustreznih 3D animiranih submikroskopskih predstavitev procesa nastajanja slane) sta bila 

zaradi nenormalne porazdelitve podatkov uporabljena za prikaz srednjih vrednosti mediana, 

na katero ne vplivajo ekstremne vrednosti in semi-interkvartilni razmik. Pravilne odgovore pri 

posameznem sklopu nalog 1, 2 in 3 smo predstavili s strukturnimi grafi. Za pridobitev, 

pregledovanje in osnovno analizo očesnih premikov ter izris fiksacijskih toplotnih 

zemljevidov smo uporabili programsko opremo Data Viewer. 
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Rezultate četrte naloge (nastanek slane), pridobljene z očesnim sledilcem, smo predstavili v 

tabeli. Določena so bila štiri interesna področja: (1) makroskopska slika trave, (2) slana na 

travi, (3) povečava slane in (4) animacija gibanja molekul vode pri nastajanju slane. Za večjo 

primerljivost predstavitve makroskopske in submikroskopske ravni smo upoštevali vse slike 

skupaj.  

Ob ugotovitvi nekaterih napačnih razumevanj pri učencih sedmih razredov, dijakih prvih 

letnikov in študentih kemije z vezavami Pedagoške fakultete smo uporabili vsebinsko analizo 

podatkov. 

 

5 REZULTATI  
 

 

Za vsako zastavljeno vprašanje v posameznih avtentičnih nalogah sta navedena pravilen 

odgovor in predstavitvena raven odgovora. V tabelah so prikazane absolutne in relativne 

frekvence pravilnih in napačnih odgovorov. Pri posamezni nalogi sledi interpretacija 

odgovorov.  

 

1. NALOGA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Zaslonska slika prve naloge 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 
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Odgovora na vprašanji 1.1 in 1.4 so učenci, dijaki in študenti lahko razbrali na sliki, ki 

ponazarja led, ledeno goro (makroskopska raven). Na vprašanje 1.2 so lahko odgovorili na 

podlagi svojega znanja, da je led iz vode (makroskopska raven). Tudi odgovor na vprašanje 

1.3, da je voda iz molekul vode (submikroskopska raven), izhaja iz znanja učencev, dijakov in 

študentov. Na vprašanje 1.5 so morali izmed animacij na ravni delcev izbrati pravilno 

porazdelitev molekul vode v trdnem agregatnem stanju (submikroskopska raven) ter pri 

vprašanju 1.6 svojo odločitev izbire utemeljiti (submikroskopska raven). 

 

Pregled reševanja podnaloge 1.1 

 
Kaj predstavlja fotografija? 

 

V tabeli 4 so podani možni pravilni odgovori in raven predstavitve pojma učencev sedmega 

razreda osnovne šole, dijakov prvega letnika gimnazije in študentov kemije z vezavami 

Pedagoške fakultete. 

 

Tabela 4: Možni pravilni odgovori in raven predstavitve pojma pri podnalogi 1.1 

 

RAVEN PREDSTAVITVE POJMA MOŽNI PRAVILNI ODGOVORI 

Makroskopska raven Led/kos ledu. 

Ledenik. Ledena gora. Vrh ledene 

gore. 

Ledena skulptura. 

 

V tabelah 5 in 6 so navedene frekvence pravilnih in nepravilnih odgovorov. 

 

Tabela 5: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pravilnih odgovorov učencev, 

dijakov in študentov pri podnalogi 1.1 

 

PREGLED PRAVILNIH ODGOVOROV 

SKUPINA f f (%) 

7. razred 29 93,5 

1. letnik gimnazije 29 100,0 

študenti 20 100,0 

 

Tabela 6: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc nepravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 1.1 

 

PREGLED NEPRAVILNIH ODGOVOROV 

SKUPINA f f (%) 

7. razred 2 6,5 

 

93,5 % učencev sedmega razreda je pravilno prepoznalo, kaj predstavlja fotografija na 

zaslonski sliki. Med najpogostejšimi pravilnimi odgovori so bili navedeni led (32,2 %), 

ledenik (41,9 %) in ledena gora (19,4 %). Napačen odgovor ledeni val in gora sta podala dva 

učenca (6,5 %). Vsi dijaki so na fotografiji na zaslonski sliki prepoznali led (31,0 %), ledenik 
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(20,7 %), ledeno goro (44,8 %) ali ledeno skulpturo (3,4 %). Vsi študenti so iz zaslonske slike 

prepoznali led (50,0 %), ledeno goro (35,0 %) oziroma ledenik (15,0 %). 

 

Pregled reševanja podnaloge 1.2 

Iz katere snovi je to, kar vidiš na fotografiji? 

 

V tabeli 7 so podani možni pravilni odgovori in ravni predstavitve pojma učencev sedmega 

razreda osnovne šole, dijakov prvega letnika gimnazije in študentov kemije z vezavami 

Pedagoške fakultete. 

 

Tabela 7: Možni pravilni odgovori in ravni predstavitve pojma pri podnalogi 1.2 

 

RAVEN PREDSTAVITVE POJMA MOŽNI PRAVILNI ODGOVORI 

Makroskopska raven Iz vode. Voda. Led oz. voda. 

Makroskopsko-simbolna raven Iz vode (H2O). 

 

V tabelah 8 in 9 so podane frekvence pravilnih in nepravilnih odgovorov. 

 

Tabela 8: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pravilnih odgovorov učencev, 

dijakov in študentov pri podnalogi 1.2 

 

PREGLED PRAVILNIH ODGOVOROV 

SKUPINA f f (%) 

7. razred 19 61,3 

1. letnik gimnazije 17 58,6 

študenti 15 75,0 

 

Tabela 9: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc nepravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 1.2 

 

PREGLED NEPRAVILNIH ODGOVOROV 

SKUPINA f f (%) 

7. razred 12 38,7 

1. letnik gimnazije 12 41,4 

študenti 5 25,0 

 

Na vprašanje 1.2 je 58,1 % učencev sedmega razreda pravilno odgovorilo, da je led iz vode 

(makroskopska raven), in 3,2 %, da je iz vode – H2O (makroskopsko-simbolna raven). 

Napačni odgovori učencev (38,7 %) so: iz ledu (25,8 %), iz trdne snovi (3,2 %), iz neke zmesi 

(3,2 %). Neustrezen odgovor je, da je iz zmrznjene vode (6,5 %). Da je led iz vode 

(makroskopska raven), je pravilno odgovorilo 58,6 % vseh dijakov. Napačen odgovor dijakov 

je, da je iz ledu (37,9 %). Iz teh odgovorov sledi, da učenci in dijaki niso razumeli vprašanja, 

da sprašuje po snovi, iz katere je led, in so odgovorili, da je »led iz ledu«. Neustrezen odgovor 

je tudi pri dijakih, da je iz zmrznjene vode (3,5 %). 75 % študentov je pravilno odgovorilo, da 

je led iz vode (makroskopska raven). Pri študentih najdemo neustrezen odgovor na 
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makroskopski ravni, da je led iz vode v trdnem agregatnem stanju (10 %), na 

submikroskopski ravni pa, da je iz molekul vode (15 %).  

 

Pregled reševanja podnaloge 1.3 

Iz česa je sestavljena snov na fotografiji? 

 
V tabeli 10 so podani možni pravilni odgovori in raven predstavitve pojma učencev sedmega 

razreda osnovne šole, dijakov prvega letnika gimnazije in študentov kemije z vezavami 

Pedagoške fakultete. 

 

Tabela 10: Možni pravilni odgovori in raven predstavitve pojma pri podnalogi 1.3 

 

RAVEN PREDSTAVITVE POJMA MOŽNI PRAVILNI ODGOVORI 

Submikroskopska raven Ena molekula snovi je iz dveh atomov 

vodika in enega atoma kisika. 

Iz molekul vode. Iz molekul, ki so 

sestavljene iz atomov H in O. 

Sama voda je sestavljena iz dveh 

atomov vodika in  enega atoma kisika. 

Iz dveh atomov vodika in enega atoma 

kisika. 

Submikroskopsko-simbolna raven Iz molekul H₂O. 

 

V tabelah 11 in 12 so podane frekvence pravilnih in nepravilnih odgovorov. 

 

Tabela 11: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 1.3 

 

SKUPINA PREGLED PRAVILNIH ODGOVOROV f f (%) 

7. razred  Iz molekul vode. 

 Ena molekula snovi je iz dveh atomov vodika in  

enega atoma kisika. 

1 

1 

6,5 

1. letnik gimnazije  Sestavljena je iz molekul vode. 

 Sama voda je sestavljena iz dveh atomov vodika 

in enega atoma kisika. 

 Iz dveh atomov vodika in enega atoma kisika. 

4 

1 

 

1 

20,7 

študenti  Iz molekul vode. 

 Iz molekul H₂O.                              

 Iz molekul, ki so sestavljene iz atomov H in O. 

7 

1 

1 

45,0 
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Tabela 12: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc nepravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 1.3 

 

SKUPINA PREGLED NEPRAVILNIH ODGOVOROV f f (%) 

7. razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepravilni odgovori na makroskopski ravni: 

 

 Iz vode. 

 Iz ledu. Zmrznjene vode. Strjene vode. 

 Iz zraka. 

 Iz elementov. 

 Iz kristalov, ki so skupaj. 

 Iz vodika, kisika. 

 Iz vode, vodika, kisika. 
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13 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

74,2 

 

Nepravilni odgovori na submikroskopski ravni: 

 

 Iz atomov. 

 Iz dveh molekul vodika in ene molekule kisika. 

3 

 

2 

1 

9,7 

Nepravilni odgovori na makro-submikroskopski 

ravni: 

 

 Iz trdnih delcev. 

 Iz vode in drugih delcev. 

2 

 

 

1 

1 

6,4 

Ni podanega odgovora. 1 3,2 

1. letnik gimnazije Nepravilni odgovori na makroskopski ravni: 

 

 Iz vode. 

 Iz ledu. Iz zamrznjene vode. 

 Iz enega kisika in dveh vodikov. 

 Iz vodika in kisika. 

 Iz vode, vodika in kisika. 
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6 

8 

1 

3 

1 

65,5 

Nepravilni odgovori na submikroskopski ravni: 

 Iz dveh atomov vodika in kisika. 

 Iz molekul vode in zraka. 

2 

 

1 

1 

6,9 

Nepravilni odgovori na simbolni ravni: 

 

 Iz H2O. 

 

 

1 

3,4 

Nepravilni odgovori na makro-submikroskopski 

ravni: 

 

 Iz vode, iz atomov. 

 

 

 

1 

3,4 
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SKUPINA PREGLED NEPRAVILNIH ODGOVOROV f f (%) 

študenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepravilni odgovori na makroskopski ravni: 

 

 Iz vode. 

 Iz dveh vodikov in enega kisika. 

3 

 

1 

2 

15,0 

Nepravilni odgovori na submikroskopski ravni: 

 

 Iz atomov vodika in kisika. 

 Iz atomov trdnih delcev vode – molekule vode. 

 Iz molekul kisika in vodika. 

 Iz atomov. 

6 

 

3 

1 

1 

1 

30,0 

Nepravilni odgovori na 

makroskopsko-submikroskopski ravni: 

 

 Iz trdnih delcev vode. 

 

 

 

1 

5,0 

Nepravilni odgovori na submikroskopsko-simbolni 

ravni: 

 

 Iz dvoatomnih molekul vodika in kisika – H₂O. 

 

 

 

1 

5,0 

 

Na vprašanje, iz česa je sestavljena snov na fotografiji, je pravilno odgovorilo, da je snov 

sestavljena iz molekul vode oziroma da je ena molekula snovi iz dveh atomov vodika in enega 

atoma kisika, 6,5 % vseh učencev sedmega razreda. Večina nepravilnih odgovorov (74,2 %) 

je podana na makroskopski ravni. Učenci so navajali, da je snov na fotografiji: iz vode, ki se 

potem strdi; zraka; elementov; zmrznjene vode; vodika in kisika; ledu. Na submikroskopski 

ravni je bilo 9,7 % nepravilnih odgovorov. Učenci so navajali, da je snov na fotografiji iz: 

atomov; dveh molekul vodika in ene molekule kisika. Na makroskopsko-submikroskopski 

ravni je bilo 6,4 % odgovorov (iz trdnih delcev; iz vode in drugih delcev). En učenec sedmega 

razreda ni odgovoril na vprašanje 1.3.  

 

Iz tabele 11 je razvidno, da je pravilen odgovor podalo 20,7 % vseh dijakov. Na 

makroskopski ravni je nepravilno odgovorilo 65,5 % dijakov, in sicer sta bila najpogostejša 

odgovora, da je snov sestavljena iz ledu (27,9 %) in iz vode (20,7 %). Med nepravilnimi 

odgovori je 6,9 % odgovorov na submikroskopski ravni. Dijaki so navedli, da je snov iz dveh 

atomov vodika in kisika; iz molekul vode in zraka. Zaslediti je bilo tudi neustrezne odgovore 

na simbolni ravni (3,4 %; snov je iz H2O) ter v kombinaciji makro-submikroskopske ravni 

(3,4 %; snov je iz vode, iz atomov).  

 

45 % študentov je pravilno odgovorilo, da je snov na fotografiji sestavljena iz molekul vode 

oziroma iz molekul, ki so sestavljene iz atomov vodika in kisika. Več kot polovica študentov 

(55 %) je podala napačen odgovor. Od tega na makroskopski ravni 15 % (iz dveh vodikov in 

enega kisika, iz vode), submikroskopski ravni 30 % (iz atomov, iz atomov vodika in kisika, iz 

molekul kisika in vodika), makroskopsko-submikroskopski ravni 5 % (iz trdnih delcev vode) 

in na submikroskopsko-simbolni ravni 5 % (iz dvoatomnih molekul vodika in kisika – H₂O). 
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Pregled reševanja podnaloge 1.4 

 
V katerem agregatnem stanju je snov na fotografiji? 

 

V tabeli 13 so podani možni pravilni odgovori in raven predstavitve pojma učencev sedmega 

razreda osnovne šole, dijakov prvega letnika gimnazije in študentov kemije z vezavami 

Pedagoške fakultete. 

 

Tabela 13: Možni pravilni odgovori in raven predstavitve pojma pri podnalogi 1.4 

 

RAVEN PREDSTAVITVE POJMA MOŽNI PRAVILNI ODGOVORI 

Makroskopska raven V trdnem. V trdnem stanju. V trdnem 

agregatnem stanju. Trdno. 

 

V tabelah 14 in 15 so podane frekvence pravilnih in nepravilnih odgovorov. 

 

Tabela 14: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 1.4 

 

PREGLED PRAVILNIH ODGOVOROV 

SKUPINA f f (%) 

7. razred 30 96,8 

1. letnik gimnazije 29 100,0 

študenti 20 100,0 

 

Tabela 15: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc nepravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 1.4 

 

PREGLED NEPRAVILNIH ODGOVOROV 

SKUPINA f f (%) 

7. razred 1 3,2 

 

Da je snov na fotografiji v trdnem agregatnem stanju, je pravilno odgovorilo 96,8 % učencev 

sedmega razreda osnovne šole. Nepravilni odgovor, da je snov »v trdem«, je podal en učenec 

(3,2 %) sedmega razreda. Vsi dijaki in študenti so pravilno odgovorili. Iz makroskopskih 

predstavitev so učenci, dijaki in študenti pravilno sklepali, da je snov, iz katere je predmet, v 

trdnem stanju. 
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Pregled reševanja podnaloge 1.5 

 
Katera predstavitev od 1 do 3 ponazarja to agregatno stanje? 

 

V tabeli 16 sta navedena pravilni odgovor in raven predstavitve pojma učencev sedmega 

razreda osnovne šole, dijakov prvega letnika gimnazije in študentov kemije z vezavami 

Pedagoške fakultete. 

 

Tabela 16: Pravilni odgovor in raven predstavitve pojma pri podnalogi 1.5 

 

RAVEN PREDSTAVITVE POJMA MOŽNI PRAVILNI ODGOVOR 

Submikroskopska raven Prva submikroskopska predstavitev. 

 

V tabelah 17 in 18 so podane frekvence pravilnih in nepravilnih odgovorov. 

 

Tabela 17: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 1.5 

 

PREGLED PRAVILNIH ODGOVOROV 

SKUPINA f f (%) 

7. razred 30 96,8 

1. letnik gimnazije 29 100,0 

študenti 20 100,0 

 

Tabela 18: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc nepravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 1.5 

 

PREGLED NEPRAVILNIH ODGOVOROV 

SKUPINA f f (%) 

7. razred 1 3,2 

 

Pri podnalogi 1.5 so učenci (96,8 %) ter vsi dijaki in študenti pravilno izbrali 

submikroskopsko predstavitev 1, ki na ravni delcev molekul vode predstavlja trdno agregatno 

stanje. En učenec (3,2 %) sedmega razreda je nepravilno izbral submikroskopsko predstavitev 

2, ki na ravni delcev molekul vode predstavlja tekoče agregatno stanje. Rezultat je pokazal, da 

učenci, dijaki in študenti prepoznajo iz submikroskopskih predstavitev molekul vode trdno 

agregatno stanje vode. 

 

Pregled reševanja podnaloge 1.6 

 
Svojo odločitev izbire utemelji z vsaj dvema razlogoma.  

 

V tabeli 19 so podani možni pravilni odgovori in raven predstavitve pojma učencev sedmega 

razreda osnovne šole, dijakov prvega letnika gimnazije in študentov kemije z vezavami 

Pedagoške fakultete. 
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Med pravilne odgovore lahko prištevamo tiste, ki ustrezno navajajo razporeditev in gibanje 

delcev v trdnem stanju, kar je razvidno iz animacije. V tabelah so podane transkripcije 

odgovorov testirancev. 

 

Tabela 19: Možni pravilni odgovori in raven predstavitve pojma pri podnalogi 1.6 

RAVEN PREDSTAVITVE POJMA MOŽNI PRAVILNI ODGOVORI 

Submikroskopska raven  Zato ker so si čisto skupaj in se čisto malo 

premikajo. Lepo so dovršeni. 

 Molekule se malo gibajo. Molekule so bolj 

skupaj. 

 Ker se najmanj premikajo. Ker so najbolj 

razporejeni (v drugih dveh niso). 

 Ker so delci skupaj in ker dokaj mirujejo. 

 Ker so delci skupaj. So dokaj pri miru. 

 So bolj pri miru. Urejeno stanje. 

 Molekule le vibrirajo in so zelo skupaj. 

 Delci so urejeni skupaj in se ne gibljejo hitro. 

 Gibanje gradnikov je omejeno (delci le 

nihajo). Gradniki so razporejeni v urejeni 

kristalni strukturi. 

 Ker so skupaj, se zelo malo premikajo. 2 je 

tekoče – je skupaj, se bolj premikajo kot pri 

1. 3 je plinasto, niso skupaj, se zelo 

premikajo po prostoru. 

 Molekule so tesno skupaj. Se tresejo.  

 Molekule se zelo težko gibljejo in so zelo 

skupaj. 

 Delci so najbolj urejeni, se najmanj 

premikajo in imajo malo prostora. Razdalje 

med delci so majhne. 

 Zaradi gibanja delcev. Zaradi razporeditve 

delcev. 

Makroskopsko-submikroskopska 

raven 
 Delci so skupaj in se ne premikajo oz. se 

čisto malo (ne tako kot v tekočem in 

plinastem). Led se lahko zlomi, ne moremo 

hoditi po njem. Lahko hodimo po plinu oz. 

tekočini.  

 Ker so vsi delci skupaj in se ne premikajo 

prosto. To daje trdno obliko. 

 Ker je zgradba najbolj urejena. Gre za 

kristalno strukturo, v kateri se delci ne 

gibljejo toliko. 

 Delci so urejeni v kristalno strukturo. Delci 

se ne gibljejo prosto. 

 Delci so urejeni v strukturo ledu. Razdalje 

med molekulami so majhne. Delci se gibljejo 

manj kot v tekočem in plinastem agregatnem 

stanju. 
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V tabelah 20, 21 in 22 so podane frekvence pravilnih, nepopolnih in nepravilnih odgovorov. 

 

Tabela 20: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 1.6 
 

SKUPINA PREGLED PRAVILNIH ODGOVOROV f f (%) 

7. razred  Delci so skupaj in se ne premikajo oz. se čisto 

malo (ne tako kot v tekočem in plinastem). Led se 

lahko zlomi, ne moremo hoditi po njem. Lahko 

hodimo po plinu oz. tekočini.  

 Ker so skupaj, se zelo malo premikajo. 2 je tekoče 

– je skupaj, se bolj premikajo kot pri 1. 3 je 

plinasto, niso skupaj, se zelo premikajo po 

prostoru. 

 Zato ker so si čisto skupaj in se čisto malo 

premikajo. Lepo so dovršeni. 

 Delci v trdnem agregatnem stanju se tresejo in so 

skupaj. 

 Ko je voda v trdnem, se delci ne premikajo po 

prostoru, samo nihajo. 

5 16,1 

1. letnik gimnazije  V trdnem so molekule tesno skupaj. Se tresejo. 

 Molekule se malo gibajo. Molekule so bolj 

skupaj. 

 Ker se najmanj premikajo. Ker so najbolj 

razporejeni (v drugih dveh niso). 

 Ker so atomi najbolj pri miru. Se le malo tresejo. 

To je prav. So povezani med sabo. To sestavlja 

trdno snov. 

4 13,8 

študenti  V trdnem agregatnem stanju se molekule zelo 

težko gibljejo in so zelo skupaj. 

 Ker je trdno agregatno stanje, so delci najbolj 

urejeni, se najmanj premikajo in imajo malo 

prostora. Razdalje med delci so majhne. 

 Delci so urejeni v strukturo ledu. Razdalje med 

molekulami so majhne. Delci se gibljejo manj kot 

v tekočem in plinastem agregatnem stanju. 

 Ker je zgradba najbolj urejena. Gre za kristalno 

strukturo, v kateri se delci ne gibljejo toliko. 

 Delci so urejeni v kristalno strukturo. Delci se ne 

gibljejo prosto. 

 Ker so delci skupaj in ker dokaj mirujejo. 

 Ker so delci skupaj. So dokaj pri miru. 

 So bolj pri miru. Urejeno stanje. 

 Molekule le vibrirajo in so zelo skupaj. 

 Delci so urejeni skupaj in se ne gibljejo hitro. 

 Gibanje gradnikov je omejeno (delci le nihajo). 

Gradniki so razporejeni v urejeni kristalni 

strukturi. 

Zaradi gibanja delcev. Zaradi razporeditve delcev. 

12 60,0 
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V vseh pravilnih odgovorih je navedeno, da so delci tesno skupaj in da so omejeni pri gibanju. 

Pravilnost razporeditve delcev in vibracija (tresenje) delcev pa sta omenjeni v odgovorih 

dijakov prvega letnika gimnazije in študentov kemije z vezavami Pedagoške fakultete.  

 

V nepopolnih odgovorih je navedeno, da so delci tesno skupaj, ni pa omenjeno gibanje 

delcev. 

 

Tabela 21: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc nepopolnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 1.6 

 

SKUPINA PREGLED NEPOPOLNIH ODGOVOROV f f (%) 

7. razred Submikroskopska raven 

 

 Ker so delci skupaj. Se držijo v neki obliki. 

 Ker so delci skupaj. 

 Delci so skupaj v trdnem agregatnem stanju. 

 Delci so čisto skupaj na 1. predstavitvi, na 2. in 3. 

pa niso. Delci se držijo skupaj v trdi snovi. 

4 12,9 

1. letnik gimnazije Submikroskopska raven 

 

 Ker so molekule v standardni razporeditvi. Ne 

zavzamejo vsega možnega prostora. 

 Ker je urejena zgradba in se atomi, molekule 

držijo skupaj. Je zelo urejena. 

 Ker so delci tesno skupaj in so trdno med seboj 

povezani. 

3 10,3 

Makroskopsko-submikroskopska raven 

 

 Trdno agregatno stanje – delci manj energije; 

delci so najbolj trdno skupaj; fiksna struktura. 

 Trdno stanje – struktura molekul trdna, zgnetena. 

 Ker so delci trdno skupaj. Snov se ne prilagaja 

posodi, zato je v trdnem agregatnem stanju. 

 Ker druga predstavlja tekočino, tretja slika pa 

plin. Molekule vode se v ledu postavijo v tako 

strukturo. 

4 13,8 

študenti Submikroskopska raven 

 

 Delci so trdno skupaj. Med njimi ni večjega 

razmika. Zavzemajo prostor. 

1 5,0 

Makroskopsko-submikroskopska raven 

 

 Ker predstavlja (s). Delci so blizu skupaj. 

1 5,0 

 

Nepravilni odgovori so razvrščeni v dve skupini: (1) delci se ne gibajo; (2) delci se vrtijo 

okoli lastne osi. 
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Tabela 22: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc nepravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 1.6 

 

SKUPINA PREGLED NEPRAVILNIH ODGOVOROV f f (%) 

7. razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makroskopska raven 

 

 Led je trdna snov. 

 Trdna snov je pri miru, se ne premika. Zrak in 

voda se lahko premikata. 

 Snov se ne more zelo premikati po prostoru v 

trdnem stanju. 

3 9,7 

 

Delci se ne premikajo. 

 

Submikroskopska raven 

 

 Ker ni tako redko kot na 3. sliki. Atomi se ne 

premikajo. 

 Delci se ne morejo premikati in so zelo skupaj. 

 Delci so tesno skupaj in se zato ne gibajo. 

 

Makroskopsko-submikroskopska raven 

 

 Delci so tako skupaj, da se ne premikajo (tako kot 

ledenik, ki se ne premika). Ledenik se je strdil. 

 Ker je trdo in se delci ne morejo premikati. 

 Delci se ne morejo premikati v ledu, ki ima neko 

obliko. Led se ne more sam premikati, ampak ga 

lahko sami fizično prestavimo. 

 Delci so čim bolj skupaj in se ne premikajo tako 

hitro kot tekoča snov. 

 Delci so pri miru, se ne morejo premikati. Delci 

se držijo skupaj, kar je značilno za trdno stanje. 

Pri 3. se delci preveč gibajo (plin), pri 2. se delci 

gibljejo (kapljevina) in pri ledu se delci ne 

gibljejo. 

 Molekule so pri miru v trdnem a. stanju. Če so pri 

miru, so bolj trde. 2. in 3. nista pravilni trditvi. 

Ker je tako pisalo v učbeniku. 

 Ker je led, se ne premikajo toliko. Če je plinasto, 

so zelo narazen in se zelo premikajo. Če je 

tekoče, so bližje in se premikajo. 

 Ker je to trdno stanje in se delci ne premikajo. 

Ker so strjeni, se ne morejo premikati, se malo, a 

ne veliko. Pri plinastem gredo malo okoli, pri 

tekočem pa se malo premikajo. 

 Ker so trdno skupaj. Led se ne premika sem ter 

tja. Led ni tekoč. 

12 

 

 

38,7 
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SKUPINA PREGLED NEPRAVILNIH ODGOVOROV f f (%) 

7. razred Delci se vrtijo okoli lastne osi. 
 

Submikroskopska raven 
 

 Delci so čisto skupaj, nimajo prostora, se ne 

premikajo, ampak se samo vrtijo okoli svoje osi. 

 Delci se ne premikajo prosto po prostoru. Krožijo 

okoli svoje osi. Več delcev je skupaj. 

 V trdnem agregatnem stanju se delci ne 

premikajo, ampak se vrtijo okoli svoje osi. 
 

Makroskopsko-submikroskopska raven 
 

 Ker se delci vrtijo samo okoli svoje osi. Led je 

trden in je trdno agregatno stanje. Delci so zelo 

skupaj. 

4 12,9 

Delci se premikajo. 
 

Submikroskopska raven 
 

 Delci se premikajo hitro, so zelo natlačeni skupaj, 

se premikajo po prostoru.  

 Atomi imajo manj prostora in jih je več. 

Počasneje se gibljejo.  

2 6,5 

Ni podanega odgovora. 1 3,2 

1. letnik gimnazije Makroskopska raven 
 

 Snov se ne premika. Je urejena. Ima neko celico. 

 

Delci se ne premikajo. 
 

Submikroskopska raven 
 

 Zato ker se držijo skupaj in so ti delci pri miru. 

 Ker so ti delci na miru in najbolj urejeni. 

 Zato ker so delci skupaj. Ker se ne premikajo. 

 Ker so molekule pri miru. Ker so skupaj. 

 Bolj gosto je in je pri miru. 
 

Makroskopsko-submikroskopska raven 
 

 Ker je trdno in se molekule ne morejo tako 

premikati. In so najbolj gosto skupaj. Tu so 

najbolj pri miru. 

 Ker je v trdnem stanju in so vsi delci skupaj. Se 

ne morejo nikamor premakniti in so vsi povezani. 

 Ker se ne premika. Ker je trdno stanje vode. 
 Ker so vsi delci skupaj in se ne premikajo prosto. 

To daje trdno obliko. 

1 

 

 

 

9 

3,5 

 

 

 

31,0 
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SKUPINA PREGLED NEPRAVILNIH ODGOVOROV f f (%) 

1. letnik gimnazije Delci se malo premikajo. 

 

Submikroskopska raven 

 

 Zato ker so atomi statični, se ne premikajo, vsaj 

ne tako veliko. Gibljejo se okoli svoje stalne lege.  

 Delci so zelo skupaj. Se ne morejo prosto 

premikati. 

 

Makroskopsko-submikroskopska raven 

 

 Ker je trdno in se molekule gibljejo počasi 

oziroma se ne gibljejo. Ker so molekule vode. 

 Zato ker se delci v trdnem agregatnem stanju ne 

morejo prosto gibati. Imajo urejeno strukturo, zato 

zavzamejo neko prostornino. 

 Delci niso v posodi. So bolj pri miru. 

 Trdno – atomi se ne premikajo preveč, nimajo 

velike energije. So v trdnem. 

 Atomi so najbolj skupaj in predstavljajo trdno 

agregatno stanje. Se zelo malo premikajo. 

7 24,1 

Delci krožijo okoli lastne osi.  

 

Makroskopsko-submikroskopska raven 

 

 V trdnem so delci pri miru in krožijo okoli svoje 

osi. 

1 3,5 

študenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delci se ne premikajo. 

 

Submikroskopska raven 

 

 Gradniki so zelo blizu skupaj, se ne premikajo in 

imajo točno določeno obliko.  

 Delci niso prosti. Kinetična energija delcev je 

majhna. Delci imajo omejeno gibanje. 

 Ker so molekule bližje skupaj. Lepša razporeditev 

molekul (ni toliko interakcij med njimi). 

 

Makroskopsko-submikroskopska raven 

 

 Nižja T – molekule se ne gibljejo med sabo in so 

bolj povezane. Snov ima urejeno strukturo, v 

kateri so vidne praznine. 

 Ker je snov na sliki v trdnem stanju. Molekule so 

tesno skupaj in nimajo dovolj prostora, da bi se 

premikale. 

5 

 

 

 

 

25,0 
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SKUPINA PREGLED NEPRAVILNIH ODGOVOROV f f (%) 

študenti Delci krožijo okoli lastne osi. 

 

Submikroskopska raven 

 

 Molekule so v urejeni kristalni strukturi in se 

gibljejo le okoli svoje lastne osi. 

1 5,0 

 

V vseh skupinah testirancev so pogosti nepopolni odgovori, v katerih je omenjeno, da so delci 

tesno skupaj, vendar ni navedeno njihovo gibanje. V napačnih odgovorih učenci omenjajo 

trdno snov, ki se ne premika oziroma se delci ne premikajo. Nekateri učenci, dijaki in študenti 

so tudi napačno odgovorili, da delci krožijo okoli lastne osi.  

 

Tabela 23: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 in 1.6 

 

PRAVILNI ODGOVORI PRI POSAMEZNI NALOGI 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 

SKUPINA f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f  

(%) 

f f  

(%) 

f f 

(%) 

7. razred 29 93,5 19 61,3 2 6,5 30 96,8 30 96,8 5 16,1 

1. letnik  29 100,0 17 58,6 6 20,7 29 100,0 29 100,0 4 13,8 

študenti 20 100,0 15 75,0 9 45,0 20 100,0 20 100,0 12 60,0 

*En učenec 7. razreda ni podal odgovora pri nalogi 1.6. 
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Graf 1: Predstavitev pravilnih odgovorov učencev 7. razreda, dijakov 1. letnika in študentov 

pri posameznih nalogah 

 
 

Z grafa 1 je razvidno, da učenci sedmega razreda, dijaki in študenti niso imeli težav pri 

podnalogah 1.1 (makropredstavitev trdnega stanja), 1.4 (makropredstavitev – agregatno stanje 

snovi) in 1.5 (submikropredstavitev – porazdelitev delcev glede na agregatno stanje). Vsi 

dijaki in študenti so pri teh nalogah pravilno odgovorili. Več kot polovica učencev (61,3 %), 

dijakov (58,6 %) in študentov (75 %) je pravilno odgovorila na vprašanje pri podnalogi 1.2 

(makropredstavitev – definiranje snovi). Učenci, dijaki in študenti so imeli večje težave pri 

podnalogah 1.3 (submikropredstavitev – delci snovi) in 1.6 (submikro, utemeljitev izbire 

porazdelitve delcev). Učenci sedmega razreda po učnem načrtu le omenijo molekule kot delce 

snovi, molekul vode pa ne spoznajo. Posledica tega je malo pravilnih odgovorov učencev. 

Dijaki prvega letnika poznajo molekule vode. Vzrok za majhen odstotek pravilnih odgovorov 

je lahko nerazumevanje vprašanja, ki je zastavljeno na submikroskopski ravni, neustrezni 

odgovori pa so na makroskopski ravni. Podobno velja tudi za odgovore študentov.  

 

Pri podnalogi 1.6, kjer so morali testiranci utemeljiti izbiro animacije submikroskopske 

predstavitve porazdelitve molekul vode v trdnem agregatnem stanju, je pravilno utemeljitev 

podalo le 16,1 % učencev; 13,8 % dijakov in 60 % študentov. Iz tabele 23 in z grafa 1 

opazimo, da učenci, dijaki in študenti prepoznajo submikroskopsko porazdelitev molekul v 

trdnem stanju vode, težave pa imajo pri utemeljitvi izbire. Iz animacije porazdelitve in gibanja 

molekul vode je razvidno, da so molekule v trdnem stanju pravilno urejene in da lahko le 

nihajo okoli ravnotežnih položajev.  

 

Vrsta testirancev v vseh skupinah te bistvene značilnosti (nihanje molekul) ni opazila in je 

napačno utemeljila svojo izbiro. V nepravilnih odgovorih vseh skupin je navedeno, da se 

molekule ne gibljejo ali pa da krožijo okoli lastne osi. Pogosti so nepopolni odgovori, v 

katerih je omenjena le urejenost molekul. 
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2. NALOGA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Zaslonska slika druge naloge 

 

Odgovora na vprašanji 2.1 in 2.4 so učenci, dijaki in študenti lahko razbrali s slike, ki 

ponazarja vodo v tekočem stanju (makroskopska raven). Na vprašanje 2.2 so že odgovorili z 

vprašanjem 2.1 (makroskopska raven). Odgovor na vprašanje 2.3, da je voda iz molekul vode 

(submikroskopska raven), izhaja iz znanja učencev, dijakov in študentov. Na vprašanje 2.5 so 

morali učenci, dijaki in študenti iz animacij na ravni delcev izbrati pravilno porazdelitev 

molekul vode v tekočem agregatnem stanju (submikoroskopska raven) ter pri vprašanju 2.6 

svojo izbiro utemeljiti (submikroskopska raven). 

 

Pregled reševanja podnaloge 2.1 

 
Kaj predstavlja fotografija? 

 

V tabeli 24 so podani možni pravilni odgovori in raven predstavitve pojma učencev sedmega 

razreda osnovne šole, dijakov prvega letnika gimnazije in študentov kemije z vezavami 

Pedagoške fakultete. 

 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 
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Tabela 24: Možni pravilni odgovori in raven predstavitve pojma pri podnalogi 2.1 

 

RAVEN PREDSTAVITVE POJMA MOŽNI PRAVILNI ODGOVORI 

Makroskopska raven Kapljico vode, ki je padla v vodo. 

Kapljico vode. Kapljico vode v 

trenutku, ko pade v vodo. Vodo. 

Tekočo vodo. Kapljevino. Vodo v 

tekočem stanju. Vodo v zraku. 

 

V tabelah 25 in 26 so navedene frekvence pravilnih in nepravilnih odgovorov.  

 

Tabela 25: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 2.1 

 

PREGLED PRAVILNIH ODGOVOROV 

SKUPINA f f (%) 

7. razred 30 96,8 

dijaki 1. letnik  27 93,1 

študenti 19 95,0 

 

Tabela 26: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc nepravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 2.1 

 

PREGLED NEPRAVILNIH ODGOVOROV 

SKUPINA f f (%) 

7. razred 1 3,2 

dijaki 1. letnik 2 6,9 

študenti 1 5,0 

 

Da fotografija na zaslonski sliki predstavlja vodo, kapljico vode, je pravilno prepoznalo 

96,8 % učencev sedmega razreda. Najpogostejši pravilni odgovor je bil, da fotografija 

predstavlja vodo (67,7 %). En učenec sedmega razreda je odgovoril, da je na fotografiji 

morje. 93,1 % dijakov je pravilno prepoznalo, kaj je na fotografiji. Njihov najpogostejši 

pravilni odgovor je bil, da zaslonska slika prikazuje vodo (58,6 %). Pravilen odgovor je 

podalo 95 % študentov. En študent je odgovoril, da je na fotografiji luža.  
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Pregled reševanja podnaloge 2.2 

 
Iz katere snovi je to, kar vidiš na fotografiji? 

 

V tabeli 27 so navedeni možni pravilni odgovori in ravni predstavitve pojma učencev 

sedmega razreda osnovne šole, dijakov prvega letnika gimnazije in študentov kemije z 

vezavami Pedagoške fakultete. 

 

Tabela 27: Možni pravilni odgovori in ravni predstavitve pojma pri podnalogi 2.2 

 

RAVEN PREDSTAVITVE POJMA MOŽNI PRAVILNI ODGOVORI 

Makroskopska raven Iz vode. Iz tekoče snovi, vode. 

Tekočina, lahko da je voda. 

Iz vode v tekočem agregatnem stanju. 

Simbolna raven Iz H2O. 

Makroskopsko-simbolna raven Snov je voda – H2O. 

 

V tabelah 28 in 29 so podane frekvence pravilnih in nepravilnih odgovorov. 

 

Tabela 28: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 2.2 

 

PREGLED PRAVILNIH ODGOVOROV 

SKUPINA f f (%) 

7. razred 23 74,2 

1. letnik gimnazije 29 100,0 

študenti 16 80,0 

 

 

Tabela 29: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc nepravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 2.2 

 

PREGLED NEPRAVILNIH ODGOVOROV 

SKUPINA f f (%) 

7. razred 6 19,4 

študenti 4 20,0 

*Dva učenca 7. razreda nista podala odgovora. 

 

Pri podnalogi 2.2 je bilo treba poimenovati snov na fotografiji. Večina učencev (74,2 %) je 

pravilno odgovorila na zastavljeno vprašanje. Njihov najpogostejši pravilni odgovor na 

makroskopski ravni je bil: iz vode (71 %), eden izmed učencev pa je odgovoril na simbolni 

ravni, da je snov iz H2O. Napačni odgovori učencev (19,4 %) so: iz čiste snovi in iz kapljic 

(6,5 %), iz tekočih delcev in iz atomov (6,5 %) ter iz CO2 in iz H2O + CO2 (6,5 %). Na 

vprašanje 2.2 so pravilno odgovorili vsi dijaki in 80 % študentov. Neustrezen odgovor (20 %) 

pri študentih najdemo na submikroskopski ravni, da je snov iz molekule H₂O in iz molekul 

vode. 
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Pregled reševanja podnaloge 2.3 

 

Iz česa je sestavljena snov na fotografiji? 

 
V tabeli 30 so navedeni možni pravilni odgovori in raven predstavitve pojma učencev 

sedmega razreda osnovne šole, dijakov prvega letnika gimnazije in študentov kemije z 

vezavami Pedagoške fakultete. 

 

Tabela 30: Možni pravilni odgovori in raven predstavitve pojma pri podnalogi 2.3 

 

RAVEN PREDSTAVITVE POJMA MOŽNI PRAVILNI ODGOVORI 

Submikroskopska raven Iz delcev. Iz delcev vode. 

Iz molekul vode. Iz dveh atomov 

vodika in enega atoma kisika. 

 

V tabelah 31 in 32 so podane frekvence pravilnih in nepravilnih odgovorov. 

 

Tabela 31: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 2.3 

 

SKUPINA PREGLED PRAVILNIH ODGOVOROV f f (%) 

7. razred  Iz molekul vode. 

 Iz delcev. 

1 

1 

6,5 

1. letnik gimnazije  Sestavljena iz molekul vode. 

 Iz dveh atomov vodika in enega atoma kisika. 

 Iz delcev snovi. 

9 

2 

1 

41,4 

študenti  Iz molekul vode. 

 Iz dveh atomov vodika in enega atoma kisika. 

7 

2 

45,0 

 

 

 

 

 

  



36 

 

Tabela 32: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc nepravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 2.3 

 

SKUPINA PREGLED NEPRAVILNIH ODGOVOROV f f (%) 

7. razred Nepravilni odgovori na makroskopski ravni 

 

 Iz vode. 

 Iz vode in mineralnih snovi. 

 Iz mineralov. 

 Iz vode in kisika. 

 Iz vodika in kisika. 

 Iz kisika. 

 Iz vode. Je spojina. 

 Iz mineralov in tekočine. 

 Iz tekoče snovi in zraka, če rečemo za mehurčke. 

20 

 

9 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

64,5 

 

Nepravilni odgovori na submikroskopski ravni 

 

 Iz atomov. 

 Iz delcev – atomov vode. 

 Iz atomov (vodik in oksid). 

 Iz delcev vodika in kisika. 

 Iz dveh molekul vodika in ene molekule kisika. 

6 

 

2 

1 

1 

1 

1 

19,4 

Nepravilni odgovori na makro-submikroskopski 

ravni 

 

 Iz različnih delcev, iz klora, če je bazen. 

 Snov je iz dveh atomov vodika in enega atoma 

kisika (ena molekula snovi). 

2 

 

 

1 

 

1 

6,5 

Ni podanega odgovora. 1 3,2 

1. letnik gimnazije Nepravilni odgovori na makroskopski ravni 

 

 Iz vode. 

 Iz vodika in dveh kisikov. 

 Iz dveh vodikov in enega kisika. 

 Iz vodika in kisika. 

 Iz ogljika in vodika. 

14 

 

5 

1 

1 

6 

1 

48,3 

Nepravilni odgovor na submikroskopski ravni 

 Iz dveh atomov vodika in kisika. 

1 

 

3,4 

Nepravilni odgovor na simbolni ravni 

 Iz H2O. 

1 3,4 
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SKUPINA PREGLED NEPRAVILNIH ODGOVOROV f f (%) 

študenti Nepravilni odgovori na makroskopski ravni 

 

 Iz vode. 

 Iz vodika in kisika. 

 Iz spojine vodika in kisika. To je čista snov. 

5 

 

2 

2 

1 

25,0 

Nepravilni odgovori na submikroskopski ravni 

 

 Iz atomov vodika in kisika. 

 Iz molekul kisika in vodika. 

3 

 

2 

1 

15,0 

Nepravilni odgovori na  

submikroskopsko-simbolni ravni 

 Iz molekul vode, iz dvoatomnih molekul vodika 

in kisika – H₂O. 

 Iz atomov H in O. 

 Iz molekul H₂O. 

3 

 

 

1 

 

1 

1 

15,0 

 

Na vprašanje, iz česa je sestavljena snov na fotografiji, je pravilno odgovorilo, da je snov 

sestavljena iz molekul vode oziroma delcev, 6,5 % učencev sedmega razreda. Večina 

nepravilnih odgovorov (64,5 %) je podana na makroskopski ravni. Učenci so navajali, da je 

snov iz vode; iz vodika in kisika; iz vode in kisika; iz mineralov. Na submikroskopski ravni je 

bilo 19,4 % nepravilnih odgovorov, med njimi, da je snov na fotografiji iz atomov; delcev – 

atomov vode; delcev vodika in kisika; dveh molekul vodika in ene molekule kisika. Na 

makroskopsko-simbolni ravni je bilo 6,5 % odgovorov (iz različnih delcev, iz klora, če je 

bazen).  

 

Iz tabele 32 je razvidno, da je pravilno odgovorilo 41,4 % dijakov. Na makroskopski ravni je 

nepravilno odgovorilo 48,3 % dijakov, da je snov sestavljena iz vode (17,2 %), iz vodika in 

kisika (20,7 %), ogljika in kisika ter iz dveh vodikov in enega kisika. Med nepravilnimi 

odgovori je 3,4 % odgovorov na submikroskopski ravni (iz dveh atomov vodika in kisika) in 

6,9 % na simbolni ravni (iz H2O).  

 

Na vprašanje 2.3 je pravilno odgovorilo 50 % študentov. Najpogostejši odgovor je bil, da je 

snov na fotografiji sestavljena iz molekul vode (35 %), iz dveh atomov vodika in enega atoma 

kisika (10 %) ter iz molekul H2O (5 %). Nepravilen odgovor je prav tako podalo 50 % 

študentov; od tega 25 % na makroskopski ravni (iz vode, iz vodika in kisika), 15,0 % na 

submikroskopski ravni (iz atomov vodika in kisika, iz molekul kisika in vodika) in 15,0 % na 

submikroskopsko-simbolni ravni (iz molekul vode, iz dvoatomnih molekul vodika in kisika – 

H₂O; iz atomov H in O; iz molekul H2O). 

 

Pregled reševanja podnaloge 2.4 

 
V katerem agregatnem stanju je snov na fotografiji? 

 

V tabeli 33 so navedeni možni pravilni odgovori in raven predstavitve pojma učencev 

sedmega razreda osnovne šole, dijakov prvega letnika gimnazije in študentov kemije z 

vezavami Pedagoške fakultete. 
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Tabela 33: Možni pravilni odgovori in raven predstavitve pojma pri podnalogi 2.4 

 

RAVEN PREDSTAVITVE POJMA MOŽNI PRAVILNI ODGOVORI 

Makroskopska raven V tekočem. V tekočem stanju. V 

tekočem agregatnem stanju. Tekoče. 

 

V tabelah 34 in 35 so podane frekvence pravilnih in nepravilnih odgovorov. 

 

Tabela 34: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 2.4 

 

PREGLED PRAVILNIH ODGOVOROV 

SKUPINA f f (%) 

7. razred 30 96,8 

1. letnik gimnazije 29 100,0 

študenti 20 100,0 

 

Tabela 35: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc nepravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 2.4 

 

PREGLED NEPRAVILNIH ODGOVOROV 

SKUPINA f f (%) 

7. razred 1 3,2 

 

Pravilno je odgovorilo 96,8 % učencev sedmega razreda osnovne šole ter vsi dijaki in 

študenti. 

 

Pregled reševanja podnaloge 2.5 

 
Katera predstavitev od 1 do 3 ponazarja to agregatno stanje? 

 

V tabeli 36 sta podana pravilni odgovor in raven predstavitve pojma učencev sedmega razreda 

osnovne šole, dijakov prvega letnika gimnazije in študentov kemije z vezavami Pedagoške 

fakultete. 

 

Tabela 36: Pravilni odgovor in raven predstavitve pojma pri podnalogi 2.5 

 

RAVEN PREDSTAVITVE POJMA MOŽNI PRAVILNI ODGOVOR 

Submikroskopska raven Tretja predstavitev. 

 

V tabelah 37 in 38 so navedene frekvence pravilnih in nepravilnih odgovorov. 
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Tabela 37: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 2.5 

 

PREGLED PRAVILNIH ODGOVOROV 

SKUPINA f f (%) 

7. razred 29 93,5 

1. letnik gimnazije 29 100,0 

študenti 20 100,0 

 

Tabela 38: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc nepravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 2.5 

 

PREGLED NEPRAVILNIH ODGOVOROV 

SKUPINA f f (%) 

7. razred 2 6,5 

 

Pri podnalogi 2.5 so učenci (93,5 %) ter vsi dijaki in študenti pravilno izbrali 

submikroskopsko predstavitev 3, ki na ravni delcev molekul vode predstavlja tekoče stanje. 

Dva učenca (6,5 %) sedmega razreda sta nepravilno izbrala predstavitev, ki ponazarja plinasto 

stanje. Rezultat je pokazal, da so učenci, dijaki in študenti prepoznali iz submikroskopskih 

predstavitev molekul vode tekoče stanje vode. 

 

Pregled reševanja podnaloge 2.6 

 
Svojo odločitev izbire utemelji z vsaj dvema razlogoma.  

 

V tabeli 39 so podani možni pravilni odgovori in raven predstavitve pojma učencev sedmega 

razreda osnovne šole, dijakov prvega letnika gimnazije in študentov kemije z vezavami 

Pedagoške fakultete. 

 

Med pravilne odgovore lahko prištevamo tiste, ki ustrezno navajajo razporeditev in gibanje 

delcev v tekočem stanju, kar je razvidno iz animacije.  
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Tabela 39: Možni pravilni odgovori in raven predstavitve pojma pri podnalogi 2.6 

 

RAVEN PREDSTAVITVE POJMA MOŽNI PRAVILNI ODGOVORI 

Submikroskopska raven  Ker so večji razmiki med delci. Molekule se 

malo gibljejo. 

 Delci se bolj gibljejo. Manj urejeno stanje. 

Večja kinetična energija. 

 Ker se premika. Ker so delci skupaj. 

 Molekule niso v standardni razporeditvi. Se 

prosto gibljejo. 

 Delci so skupaj, vendar se prosto premikajo. 

 Molekule so skupaj, vendar niso skupaj v 

kristalno urejeni strukturi. Ves čas se 

premikajo.  

 Ker se delci premikajo. Še vedno jih je 

veliko. Niso razporejeni. 

 Molekule so še vedno skupaj in se lahko 

premikajo. 

 Delci zavzemajo prostor, ki je na razpolago, 

in se tudi bolj gibljejo. 

 Je več interakcij med njimi. Molekule se bolj 

prosto gibljejo. 

 Zaradi razporeditve delcev in gibanja. 

Makroskopsko-submikroskopska 

raven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ker imajo več prostora kot v trdnem stanju in 

se hitreje premikajo. 

 Delci se premikajo, so bolj skupaj in se 

hitreje premikajo kot pri trdnem. Niso tako 

urejeni kot pri trdnem. 

 Zato ker je to tekočina in se delci premikajo. 

Še vedno so dosti skupaj in se premikajo 

počasi. 

 Delci se hitreje premikajo, so bolj narazen 

kot v trdnem. 

 Delci niso čisto skupaj in se nekoliko 

gibljejo. Narazen so ravno toliko, da se lahko 

gibljejo. To naredi snov tekočo. 

 Struktura je manj urejena kot v trdnem 

agregatnem stanju. Delci se bolj gibljejo. Sile 

med delci niso tako močne kot v trdnem 

agregatnem stanju. 

 Delci so še vedno precej skupaj. Njihovo 

gibanje je hitrejše kot v trdnem agregatnem 

stanju. Snov v tekočem agregatnem stanju 

ima obliko posode, v kateri je. 

 Delci so manj urejeni kot pri (s) in bolj kot 

pri (g). Zaradi manjše urejenosti se gibajo in 

trkajo med sabo. 
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Makroskopsko-submikroskopska 

raven 
 Ker so delci (molekule vode) v tekočem 

stanju tako razporejeni, da se malo premikajo 

in niso tesno skupaj. 

 Molekule so bolj narazen kot v trdnem 

agregatnem stanju. Gibljejo se hitreje kot v 

trdnem agregatnem stanju. 

 Gibanje molekul je neurejeno. Gibljejo se 

hitreje kot v trdnem agregatnem stanju.  

 Molekule so manj urejene kot v trdnem 

agregatnem stanju. Njihova hitrost gibanja je 

tu večja kot v trdnem agregatnem stanju. 

 Ker se delci še zmeraj gibljejo po prostoru in 

so še vedno skupaj. Voda ni trdna, razen če 

skočiš z višine. 

 Delci se gibljejo neurejeno. Njihovo gibanje 

je hitrejše kot v trdnem agregatnem stanju. 

Snov ima obliko posode, v kateri je. 

 

V tabelah 40, 41 in 42 so podane frekvence pravilnih, nepopolnih in nepravilnih odgovorov. 
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Tabela 40: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 2.6 

 

SKUPINA PREGLED PRAVILNIH ODGOVOROV f f (%) 

7. razred  Ker imajo več prostora kot v trdnem stanju in se 

hitreje premikajo. 

 Delci se premikajo in so tudi bolj skupaj in se 

hitreje premikajo kot pri trdnem stanju. Niso tako 

urejeni kot pri trdnem agregatnem stanju. 

 Zato ker je to tekočina in se delci premikajo. Še 

vedno so dosti skupaj in se premikajo počasi. 

 Delci se hitreje premikajo, so bolj narazen kot v 

trdnem agregatnem stanju. 

 Delci niso čisto skupaj in se nekoliko gibljejo. 

Narazen so ravno toliko, da se lahko gibljejo. To 

naredi snov tekočo. 

 Ker se delci še zmeraj gibljejo po prostoru in so še 

vedno skupaj. Voda ni trdna, razen če skočiš z 

višine. 

 Ker se premika. Ker so delci skupaj. 

7 22,6 

1. letnik gimnazije  Molekule niso v standardni razporeditvi. Se 

prosto gibljejo. 

 Delci so skupaj, vendar se prosto premikajo. 

 Molekule so skupaj, vendar niso skupaj v 

kristalno urejeni strukturi. Ves čas se premikajo.  

 Ker se delci premikajo. Še vedno jih je veliko. 

Niso razporejeni. 

4 13,8 

študenti  Struktura je manj urejena kot v trdnem 

agregatnem stanju. Delci se bolj gibljejo. Sile med 

delci niso tako močne kot v trdnem agregatnem 

stanju. 

 Delci so še vedno precej skupaj. Njihovo gibanje 

je hitrejše kot v trdnem agregatnem stanju. Snov v 

tekočem agregatnem stanju ima obliko posode, v 

kateri je. 

 Delci so manj urejeni kot pri (s) in bolj kot pri (g). 

Zaradi manjše urejenosti se gibajo in trkajo med 

sabo. 

 Ker so delci (molekule vode) v tekočem stanju 

tako razporejeni, da se malo premikajo in niso 

tesno skupaj. 

 Molekule so bolj narazen kot v trdnem 

agregatnem stanju. Gibljejo se hitreje kot v 

trdnem agregatnem stanju. 

 Gibanje molekul je neurejeno. Gibljejo se hitreje 

kot v trdnem agregatnem stanju.  

14 70,0 
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SKUPINA PREGLED PRAVILNIH ODGOVOROV f f (%) 

študenti  Molekule so manj urejene kot v trdnem 

agregatnem stanju. Njihova hitrost gibanja je tu 

večja kot v trdnem agregatnem stanju. 

 Delci se gibljejo neurejeno. Gibanje delcev je 

hitrejše kot v trdnem agregatnem stanju. Snov ima 

obliko posode, v kateri je. 

 Ker so večji razmiki med delci. Molekule se malo 

gibljejo. 

 Delci se bolj gibljejo. Manj urejeno stanje. Večja 

kinetična energija. 

 Molekule so še vedno skupaj in se lahko 

premikajo. 

 Delci zavzemajo prostor, ki je na razpolago, in se 

tudi bolj gibljejo. 

 Je več interakcij med njimi. Molekule se bolj 

prosto gibljejo. 

 Zaradi razporeditve delcev in gibanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsi odgovori poudarjajo, da se delci bolj gibljejo, manj urejeno, in se prosto premikajo. 

Pravilnost razporeditve delcev najdemo tako v odgovorih učencev, dijakov kot tudi v 

odgovorih študentov. 

 

Nepravilni odgovori so razvrščeni v dve skupini: (1) delci se ne gibajo; (2) delci se vrtijo 

okoli lastne osi. Med nepopolne odgovore uvrščamo odgovor, da so delci tesno skupaj, ni pa 

omenjeno njihovo gibanje. 
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Tabela 41: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc nepopolnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 2.6 

 

SKUPINA PREGLED NEPOPOLNIH ODGOVOROV f f (%) 

7. razred Submikroskopska raven 

 

 Ker niso delci popolnoma skupaj. 

 Delci se prosto gibljejo. Ker jih je več skupaj, ni 

samo eden. 

 Ker so delci skupaj, ampak še vedno tako narazen, 

da se lahko premikajo. Še vedno se gibajo po 

prostoru. 

 Manj je delcev, ti se bolj premikajo po prostoru. 

 Delci se premikajo po prostoru. 

 Delcev je veliko, ampak se še vedno prosto 

premikajo po prostoru. 

6 19,4 

1. letnik gimnazije Submikroskopska raven 

 

 Ker se molekule gibljejo bolj prosto in ker so 

molekule vode. 

 Se premika in je dosti gosto. 

2 

 

 

 

 

 

6,9 

Makroskopsko-submikroskopska raven 

 

 Zato ker delci med seboj niso enako povezani in 

se med seboj izmenjujejo ter zavzemajo obliko 

posode, v kateri so. Nanje vpliva težnost. 

 Zato ker se molekule bolj gibljejo in nimajo več 

svoje stalne lege. Ne gibljejo se tako kot pri 

plinih. 

 Ker se molekule gibljejo hitreje kot v trdnem 

agregatnem stanju. 

 So skupaj, vendar ne kot pri trdnem agregatnem 

stanju. Imajo energijo, vendar ne kot v plinastem 

agregatnem stanju. 

4 13,8 
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SKUPINA PREGLED NEPOPOLNIH ODGOVOROV f f (%) 

študenti Submikroskopska raven 

 

 Ker je gostota delcev ravno vmes. Se razmeroma 

hitro premikajo. 

1 5,0 

 

 

 

Makroskopsko-submikroskopska raven 

 

 Delci so bolj prosti kot v trdnem agregatnem 

stanju in manj kot v plinastem agregatnem stanju. 

Imajo večjo kinetično energijo kot v trdnem in 

manjšo kot v plinastem agregatnem stanju. 

 Delci so manj urejeni kot pri (s) in bolj kot pri (g). 

Niso več v urejeni strukturi. Snov zavzema obliko 

posode, v kateri je. 

 Ker se molekule gibljejo hitreje kot v trdnem 

agregatnem stanju. 

 Delci se gibljejo hitreje kot v trdnem agregatnem 

stanju in počasneje kot v plinastem agregatnem 

stanju. 

4 20,0 

 

 

Tabela 42: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc nepravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 2.6 

 

SKUPINA PREGLED NEPRAVILNIH ODGOVOROV f f (%) 

7. razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makroskopska raven 

 

 Voda je tekoča in se premika. Če jo zlijemo, bo 

odtekla. Ni tako redka kot kisik ali drugi plini. 

 Ni veliko elementov. Po prostoru se premikajo in 

niso čisto skupaj. 

 Zrak je vmes med delci in zato niso skupaj. Delci 

ne morajo biti skupaj, ker vodo lahko pijemo, 

plavamo v njej. 

 Ker je veliko molekul skupaj. 

4 12,9 

Submikroskopska raven 

 

 Ker se atomi premikajo. 

1 3,4 
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SKUPINA PREGLED NEPRAVILNIH ODGOVOROV f f (%) 

7. razred Makroskopsko-submikroskopska raven 

 

 Ker je tekoče stanje in se delci premikajo. V 

trdnem se ne. V plinu gredo levo, desno. 

 Ker se delci premikajo kot voda. V posodi se 

razporedijo. 

 Na skici 3 so atomi zgoščeni, vendar se 

premikajo. Ne premikajo se tako hitro kot v 

plinastem stanju. 

 Ker je voda tekoča in se delci zelo hitro 

premikajo. Je zelo veliko delcev. 

 Voda nima določene oblike. Lahko se premika. 

Delci niso trdno skupaj. 

 Voda se lahko premika, v trdnem stanju pa se ne 

more. Voda v tekočem stanju ima več delcev kot 

na sliki 1. 

 Na tej sliki je voda v tekočem agregatnem stanju. 

Delci se premikajo in se prosto gibajo. Še vedno 

so v nekem omejenem prostoru. 

 Delci se gibljejo, ampak ne preveč. Delcev je 

dovolj veliko. Plin ne more biti, ker so delci manj 

gosto postavljeni. 

 Voda se premika in ne stoji. Molekule se 

premikajo in jih je več v zraku kot na prvi sliki. 

 Pri vodi v tekočem stanju se delci gibljejo po 

prostoru. 

 Premikajo se normalno. Je tekoče. Ni vedno pri 

miru. 

12 38,7 

 

Ni odgovora. 1 3,2 

1. letnik gimnazije Submikroskopska raven 

 

 Ker so delci delno gibljivi in ne čisto prosto 

gibljivi. 

 Molekule se malo gibajo. Niso tako narazen. 

 Se bolj gibljejo kot pri trdnem agregatnem stanju. 

Ohranjajo obliko. 

3 10,3 
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SKUPINA PREGLED NEPRAVILNIH ODGOVOROV f f (%) 

1. letnik gimnazije Makroskopsko-submikroskopska raven 

 

 Ker se ne premikajo tako hitro kot pri plinu in 

zato niso urejeni. 

 Vidim, da se nekaj premika, in zato veš, da je v 

tekočem agregatnem stanju. 

 Voda ima neko obliko. Se prosto gibljejo po 

prostoru. 

 Ker se atomi premikajo bolj kot v trdnem 

agregatnem stanju. Med seboj niso povezani. 

 Ker se lahko prosto gibljejo in zavzamejo obliko 

prostora, v katerem so. Niso tako trdno skupaj, da 

jih ne moremo dati narazen. 

 Molekule so dosti skupaj in se premikajo v 

tekočem agregatnem stanju. Voda je tekoča. Iz 

izkušenj vem, da je v tem agregatnem stanju. 

 Srednja energija. Delci se premikajo med trdnim 

in plinastim. Zavzema obliko posode. 

 Struktura ni več trdna kot pri trdnem agregatnem 

stanju. Molekule se premikajo. 

 Na drugi sliki so molekule skupaj. Pri prvi pa so 

močno narazen, ker gre za plin. Molekule so 

skupaj, vendar se gibljejo. 

 Ker se snov prilagaja posodi. Delci niso trdno 

skupaj. Se gibljejo, kolikor se lahko. 

 Delci niso na redko kot v plinastem stanju. Se 

prosto gibljejo. 

 Druga predstavlja trdno agregatno stanje, prva pa 

plin. Delci se med seboj gibljejo. 

 Ker je tekoče in se molekule premikajo. So še 

vseeno skupaj. 

 Ker je tekoče, se molekule lahko premikajo. Ker 

so videti v tekočem stanju in slika 3 to prikazuje. 

 Delci niso povezani. V tekočini se lahko prosto 

premikajo in zapolnijo dno. 

 Ker je tekoče stanje. Ker se lahko premika 

naokoli. 

16 55,1 

študenti Makroskopsko-submikroskopska raven 

 

 Imamo (l). Delci se bolj gibljejo in zavzemajo 

neko obliko. 

1 

 

5,0 

 

V vseh skupinah testirancev so pogosti nepopolni odgovori, v katerih je omenjeno gibanje 

molekul, ne pa tudi njihova razporeditev. V odgovorih je pogosto zaslediti primerjavo med 

razporeditvijo in gibanjem molekul v treh agregatnih stanj. Napačna razumevanja med učenci 

sedmega razreda so predvsem zaradi nepoznavanja molekul vode, ki jih zamenjujejo z atomi.  
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Tabela 43: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogah 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 2.6 

 

PRAVILNI ODGOVORI PRI POSAMEZNI NALOGI 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 

SKUPINA f f 

(%) 

f f  

(%) 

f f 

(%) 

f f  

(%) 

f f  

(%) 

f f 

(%) 

7. razred 30 96,8 23 74,2 2 6,5 30 96,8 29 93,5 7 22,6 

1. letnik  27 93,1 29 100,0 12 41,4 29 100,0 29 100,0 4 13,8 

študenti 19 95,0 18 80,0 9 45,0 20 100,0 20 100,0 14 70,0 

*En učenec 7. razreda ni podal odgovora pri nalogi 2.6 

 

Graf 2: Predstavitev pravilnih odgovorov učencev 7. razreda, dijakov 1. letnika in študentov 

pri posameznih podnalogah 

 

 
Z grafa 2 je razvidno, da učenci sedmega razreda, dijaki in študenti niso imeli težav pri 

vprašanjih 2.1 (kaj predstavlja fotografija), 2.2 (iz katere snovi je to, kar je na fotografiji), 2.4 

(agregatno stanje snovi) in 2.5 (submikroskopska razporeditev delcev). Z grafa 2 lahko prav 

tako razberemo, da so učenci, dijaki in študenti slabše reševali podnalogi 2.3 (snov je iz 

molekul) in 2.6 (utemeljitev izbora submikropredstavitve). Pri podnalogi 2.3 so dijaki in 

študenti lahko na podlagi svojega znanja odgovorili, da so v vodi molekule vode. Na 

vprašanje je pravilno odgovorilo 41,4 % dijakov in 50 % študentov. Pričakovan odgovor je na 

submikroskopski ravni (molekule vode). Napačen odgovor dijakov in študentov pa je bil na 

makroskopski ravni (voda). Podnalogo 2.3 je pravilno rešilo le 6,5 % učencev. Večina 

nepravilnih odgovorov (64,5 %) je podana na makroskopski ravni (snov je iz vode; iz vodika 

in kisika; iz vode in kisika; iz mineralov). Na submikroskopski ravni je bilo 19,4 % 

nepravilnih odgovorov. Učenci so navajali, da je snov na fotografiji iz atomov, ker molekul 

vode po učnem načrtu še niso spoznali. Vzrok za napačne odgovore je predvsem površno 

branje. Testiranci niso razbrali, da je vprašanje zastavljeno na submikroskopski ravni, in so 
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odgovarjali na makroskopski ravni. Samo 22,6 % učencev, 13,8 % dijakov in 70 % študentov 

je pravilno utemeljilo izbiro submikroskopske predstavitve tekočega agregatnega stanja. Tako 

so rezultati pokazali, da učenci, dijaki in študenti nimajo težav pri prepoznavanju 

makroskopskih in submikroskopskih predstavitev porazdelitev delcev snovi, ampak imajo 

težave pri utemeljitvi izbora porazdelitve molekul vode.  

 

3. NALOGA  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Zaslonska slika tretje naloge 

 

Odgovora na vprašanji 3.1 in 3.4 so učenci, dijaki in študenti lahko razbrali s slike, ki 

ponazarja vodno paro (makroskopsko). Na vprašanje 3.2 so lahko odgovorili na podlagi 

svojega znanja, da je para vode v plinastem stanju (makroskopska raven). Tudi odgovor na 

vprašanje 3.3, da je voda iz molekul vode (submikroskopska raven), izhaja iz znanja učencev, 

dijakov in študentov. Na vprašanje 3.5 so morali iz animacij na ravni delcev izbrati pravilno 

porazdelitev molekul vode v plinastem agregatnem stanju (submikroskopska raven) in pri 

vprašanju 2.6 svojo odločitev izbire utemeljiti (submikroskopska raven). 

 

  

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 
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Pregled reševanja podnaloge 3.1 

 
Kaj predstavlja fotografija? 

 

V tabeli 44 so podani možni pravilni odgovori in raven predstavitve pojma učencev sedmega 

razreda osnovne šole, dijakov prvega letnika gimnazije in študentov kemije z vezavami 

Pedagoške fakultete. 

 

Tabela 44: Možni pravilni odgovori in raven predstavitve pojma pri podnalogi 3.1 

 

RAVEN PREDSTAVITVE POJMA MOŽNI PRAVILNI ODGOVORI 

Makroskopska raven Para. Vodna para. Vodni hlapi. Hlapi. 

Plin.  

Plinasto stanje. 

 

V tabeli 45 so podane frekvence pravilnih odgovorov. 

 

Tabela 45: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 3.1 

 

PREGLED PRAVILNIH ODGOVOROV 

SKUPINA f f (%) 

7. razred 31 100,0 

1. letnik gimnazije 29 100,0 

študenti 20 100,0 

 

Vsi učenci sedmega razreda so pravilno prepoznali, kaj predstavlja fotografija na zaslonski 

sliki. Najpogostejša pravilna odgovora sta para (51,6 %) in vodna para (19,4 %). Tudi vsi 

dijaki so s fotografije na zaslonski sliki prepoznali paro (48,3 %) ali vodno paro (44,8 %). 

Najpogostejši pravilni odgovor študentov je bil vodna para (70 %). 

 

Pregled reševanja podnaloge 3.2 

 
Iz katere snovi je to, kar vidiš na fotografiji? 

 

V tabeli 46 so podani možni pravilni odgovori in ravni predstavitve pojma učencev sedmega 

razreda osnovne šole, dijakov prvega letnika gimnazije in študentov kemije z vezavami 

Pedagoške fakultete. 
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Tabela 46: Možni pravilni odgovori in ravni predstavitve pojma pri podnalogi 3.2 

 

RAVEN PREDSTAVITVE POJMA MOŽNI PRAVILNI ODGOVORI 

Makroskopska raven Iz Vode. Iz pare (vode). Iz izhlapele 

vode. Zmes vode in pare. Iz vode, ki 

jo segrevamo. Iz izparjene vode. 

Voda v plinastem agregatnem stanju. 

Simbolna raven Iz H2O. 

 

V tabelah 47 in 48 so podane frekvence pravilnih in nepravilnih odgovorov. 

 

Tabela 47: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 3.2 

 

PREGLED PRAVILNIH ODGOVOROV 

SKUPINA f f (%) 

7. razred 26 83,9 

1. letnik gimnazije 24 82,8 

študenti 14 70,0 

 

Tabela 48: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc nepravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 3.2 

 

PREGLED NEPRAVILNIH ODGOVOROV 

SKUPINA f f (%) 

7. razred 5 16,1 

1. letnik gimnazije 5 17,2 

študenti 6 30,0 

 

Na vprašanje 3.2 je 64,5 % učencev sedmega razreda pravilno odgovorilo, da je para/vodna 

para iz vode (makroskopska raven), 3,2 %, da je iz H2O (simbolna raven). Kot neustrezne 

odgovore (16,1 %) so učenci navajali, da je para/vodna para: iz različnih plinov, iz molekul – 

atomov vode, iz zraka in iz hlapov, iz plinastih delcev. Pravilno je odgovorilo 82,8 % dijakov. 

Napačen odgovor dijakov je, da je iz vodne pare, iz vodika, kisika in iz plina. Pravilno je 

odgovorilo 70 % študentov. Pri študentih najdemo neustrezen odgovor na makroskopski 

ravni, da je iz čiste snovi, ki jo imenujemo vodna para (5 %), na submikroskopski ravni, da je 

iz molekul vode (20 %), in na submikroskopsko-simbolni ravni, da je iz molekul H₂O (5 %). 
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Pregled reševanja podnaloge 3.3 

 

Iz česa je sestavljena snov na fotografiji? 

 
V tabeli 49 so podani možni pravilni odgovori in raven predstavitve pojma učencev sedmega 

razreda osnovne šole, dijakov prvega letnika gimnazije in študentov kemije z vezavami 

Pedagoške fakultete. 

 

Tabela 49: Možni pravilni odgovori in raven predstavitve pojma pri podnalogi 3.3 

 

RAVEN PREDSTAVITVE POJMA MOŽNI PRAVILNI ODGOVORI 

Submikroskopska raven Iz molekul vode. Iz molekul. Iz 

molekul vodne pare. 

Iz dveh atomov vodika in enega 

atoma kisika (ena molekula). 

Iz delcev zraka in delcev vode. 

Iz prosto gibljivih delcev vode. 

Makroskopsko-submikroskopska 

raven 

Iz vode, delcev molekule vode. 

Submikroskopska-simbolna raven Iz H₂O (delcev). Iz molekul H₂O. 

 

V tabelah 50 in 51 so podane frekvence pravilnih in nepravilnih odgovorov. 

 

Tabela 50: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 3.3 

 

SKUPINA PREGLED PRAVILNIH ODGOVOROV f f (%) 

7. razred  Iz molekul vode. 

 Iz dveh atomov vodika in enega atoma kisika. 

 Iz delcev zraka in delcev vode. 

 Iz H2O (delcev). 

1 

1 

1 

1 

12,9 

1. letnik gimnazije  Iz molekul vode. 

 Iz molekul H2O. 

 Iz molekul. 

 Iz molekul vodne pare. 

 Iz dveh atomov vodika in enega atoma kisika. 

 Iz prosto gibljivih delcev. 

7 

1 

2 

1 

2 

1 

48,3 

študenti  Iz molekul vode. 

 Iz molekul H₂O.                                

 Iz dveh atomov vodika in enega atoma kisika. 

 Iz vode, delcev molekule vode. 

7 

2 

1 

1 

55,0 
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Tabela 51: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc nepravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 3.3 

 

SKUPINA PREGLED NEPRAVILNIH ODGOVOROV f f (%) 

7. razred Makroskopska raven 

 

 Iz vode. 

 Iz vode, ki se je spremenila v paro. 

 Iz vodika in kisika. 

 Iz plina. 

 Iz kisika. 

 Iz zraka. 

 Iz vodnih hlapov. 

20 

 

11 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

64,5 

 

Submikroskopska raven 

 

 Iz dveh molekul vodika in ene molekule kisika. 

 Iz atomov. 

3 

 

1 

2 

9,7 

Simbolna raven 

 

 Iz CO2 in N2. 

1 3,2 

Makro-submikroskopska raven 

 

 Iz enakih atomov, molekul in elementov. 

1 3,2 

Ni podanega odgovora. 2 6,5 

1. letnik gimnazije Makroskopska raven 

 

 Iz vode. 

 Iz vodika in kisika. 

 Iz dveh vodikov in enega kisika. 

 Iz vodika. 

13 

 

7 

4 

1 

1 

44,8 

Simbolna raven 

 Iz H2O. 

2 6,9 

študenti Makroskopska raven 

 

 Iz vode. 

 Iz vodika in kisika. 

3 

 

1 

2 

15,0 

Submikroskopska raven 

 

 Iz različnih atomov. 

 Iz atomov vodika in kisika. 

 Iz molekul kisika in vodika. 

4 

 

1 

2 

1 

20,0 

Makroskopsko-submikroskopska raven 

 

 Iz dvoatomarnih molekul vodika in atomov 

kisika, ki so v plinastem stanju. 

1 5,0 
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SKUPINA PREGLED NEPRAVILNIH ODGOVOROV f f (%) 

študenti Submikroskopsko- simbolna raven 

 

 Iz atomov H in O. 

1 5,0 

 

Na vprašanje 3.3, iz česa je sestavljena snov na fotografiji, je pravilno odgovorilo 12,9 % 

učencev sedmega razreda. 64,5 % nepravilnih odgovorov je bilo podanih na makroskopski 

ravni (iz vode 35,5 %; iz vodika in kisika 12,9 %; iz vode, ki se je spremenila v paro; iz plina; 

iz kisika; iz zraka). Nepravilni odgovori na submikroskopski ravni: iz atomov (6,5 %); iz dveh 

molekul vodika in ene molekule kisika (3,2 %). Na simbolni ravni je bilo 3,2 % odgovorov 

(en učenec odgovoril: iz CO2 in N2).  

Pravilno je odgovorilo 48,3 % dijakov. Najpogostejši pravilni odgovor je bil: iz molekul vode 

(24,1 %). Na makroskopski ravni je nepravilno odgovorilo 24,1 % dijakov, da je snov 

sestavljena iz vode; 13,8 %, da je iz vodika in kisika; 6,9 %, da je iz dveh vodikov in enega 

kisika oziroma iz vodika. Med nepravilnimi odgovori je 6,9 % odgovorov podanih na 

simbolni ravni. Učenci so navedli, da je snov iz H2O.  

Pravilno je odgovorilo 55 % študentov, da je snov na fotografiji sestavljena iz molekul vode 

oziroma iz molekul, ki so sestavljene iz atomov vodika in kisika, ter iz molekul H2O in iz 

vode, delcev molekule vode. Manj kot polovica (45 %) študentov je podala napačen odgovor. 

Od tega na makroskopski ravni 15 % (iz vode, iz vodika in kisika), na submikroskopski ravni 

20 % (iz različnih atomov, iz atomov vodika in kisika, iz molekul kisika in vodika, iz 

dvoatomarnih molekul vodika in atomov kisika). 

Pregled reševanja podnaloge 3.4 

 
V katerem agregatnem stanju je snov na fotografiji? 

 

V tabeli 52 so podani možni pravilni odgovori in raven predstavitve pojma učencev sedmega 

razreda osnovne šole, dijakov prvega letnika gimnazije in študentov kemije z vezavami 

Pedagoške fakultete. 

 

Tabela 52: Možni pravilni odgovori in raven predstavitve pojma pri podnalogi 3.4 

 

RAVEN PREDSTAVITVE POJMA MOŽNI PRAVILNI ODGOVORI 

Makroskopska raven Plinasto. V plinastem stanju. V 

plinastem agregatnem stanju. Voda v 

plinastem agregatnem stanju. Plin. 

 

V tabelah 53 in 54 so podane frekvence pravilnih in nepravilnih odgovorov. 
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Tabela 53: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 3.4 

 

PREGLED PRAVILNIH ODGOVOROV 

SKUPINA f f (%) 

7. razred 30 96,8 

1. letnik gimnazije 29 100,0 

študenti 20 100,0 

 

Tabela 54: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc nepravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 3.4 

 

PREGLED NEPRAVILNIH ODGOVOROV 

SKUPINA f f (%) 

7. razred 1 3,2 

 

Da je snov na fotografiji plin, je pravilno odgovorilo 96,8 % učencev sedmega razreda 

osnovne šole. Nepravilni odgovor, da je snov v tekočem stanju, je podal en učenec. Vsi dijaki 

in študenti so pravilno odgovorili.  

 

Pregled reševanja podnaloge 3.5 

 
Katera predstavitev od 1 do 3 ponazarja to agregatno stanje? 

 

V tabeli 55 sta podana pravilni odgovor in raven predstavitve pojma učencev sedmega razreda 

osnovne šole, dijakov prvega letnika gimnazije in študentov kemije z vezavami Pedagoške 

fakultete. 

 

Tabela 55: Pravilni odgovor in raven predstavitve pojma pri podnalogi 3.5 

 

RAVEN PREDSTAVITVE POJMA MOŽNI PRAVILNI ODGOVOR 

Submikroskopska raven Druga submikroskopska predstavitev. 

 

V tabelah 56 in 57 so navedene frekvence pravilnih in nepravilnih odgovorov. 

 

Tabela 56: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 3.5 

 

PREGLED PRAVILNIH ODGOVOROV 

SKUPINA f f (%) 

7. razred 30 96,8 

1. letnik gimnazije 29 100,0 

študenti 20 100,0 
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Tabela 57: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc nepravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 3.5 

 

PREGLED NEPRAVILNIH ODGOVOROV 

SKUPINA f f (%) 

7. razred 1 3,2 

 

Pri podnalogi 3.5 so učenci (96,8 %) ter vsi dijaki in študenti pravilno izbrali 

submikroskopsko predstavitev 2, ki na ravni delcev molekul vode predstavlja plinasto stanje. 

Le en učenec sedmega razreda je nepravilno izbral tretjo submikroskopsko predstavitev, ki na 

ravni delcev predstavlja trdno agregatno stanje. Rezultat je pokazal, da učenci, dijaki in 

študenti prepoznajo iz submikroskopskih predstavitev molekul vode plinasto agregatno stanje 

vode. 

 

Pregled reševanja podnaloge 3.6 

 
Svojo odločitev izbire utemelji z vsaj dvema razlogoma.  

 

V tabeli 58 so navedeni možni pravilni odgovori in raven predstavitve pojma učencev 

sedmega razreda osnovne šole, dijakov prvega letnika gimnazije in študentov kemije z 

vezavami Pedagoške fakultete. 

 

Med pravilne odgovore prištevamo tiste, ki ustrezno navajajo razporeditev in gibanje delcev v 

plinastem stanju, kar je razvidno iz animacije.  

 

Tabela 58: Možni pravilni odgovori in raven predstavitve pojma pri podnalogi 3.6 

 

RAVEN PREDSTAVITVE POJMA MOŽNI PRAVILNI ODGOVORI 

Submikroskopska raven 

  
 Delci so zelo narazen in se prosto gibljejo po 

prostoru. 

 Ker so molekule zelo narazen. Se ne 

zaletavajo med seboj. Se prosto gibljejo. 

 Delci so vsak zase. Se prosto premikajo. 

 Delci se prosto gibljejo po prostoru. Razdalje 

med njimi so zelo velike. 

 Ker se molekule hitro gibljejo. Imajo veliko 

prostora. Niso med seboj povezane. 

 Delci imajo na razpolago veliko prostora. 

Gibljejo se po celotnem prostoru. Nimajo 

urejene strukture. 

 Molekule se gibljejo zelo hitro in so med seboj 

precej narazen. 

 Molekule se gibljejo hitro in neurejeno. 

Molekule so najbolj narazen. 

 Delci so med seboj na veliki razdalji in se zelo 

hitro gibljejo. 

 Ker se premikajo. Niso skupaj, ker se 

prerazporejajo po prostoru. 
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 Ker se lahko molekule prosto gibljejo in 

zavzemajo ves prostor. 

 Hitrost gibanja molekul je največja. Število 

molekul je veliko manjše kot v tekočem 

oziroma trdnem agregatnem stanju. 

 Zelo hitro se premika in sploh ni skupaj. Ni 

sestavljena dovršeno. 

 Plinasto stanje: delci so narazen. Premikajo se 

hitro in po vsem prostoru. 

 Delci se v prostoru zelo hitro gibljejo. Niso 

tako skupaj kot pri vodi, ledu. 

 V plinastem agregatnem stanju je struktura 

najmanj urejena. Delci se lahko gibljejo 

prosto. 

 Ker je (g), delci se hitreje gibljejo po prostoru. 

So naključno razporejeni. 

 Ker se v plinastem delci prosto gibajo. 

Zavzamejo celoten prostor. 

 Višje T – molekule se premikajo, med sabo 

lahko tudi trčijo. Velike razdalje. Popolnoma 

neurejene strukture snovi.  

 Ker je plinasto. Gibanje in razporeditev 

delcev. 

Submikroskopsko-simbolna raven  Ker se delci gibljejo prosto po prostoru. Delci, 

molekule H₂O se med seboj ne povezujejo. 

 

V tabelah 59, 60 in 61 so podane frekvence pravilnih, nepopolnih in nepravilnih odgovorov. 
 

Tabela 59: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 3.6 
 

SKUPINA PREGLED PRAVILNIH ODGOVOROV f f (%) 

7. razred  Zelo hitro se premika in sploh ni skupaj. Ni 

sestavljena dovršeno. 

 Plinasto stanje: delci so narazen. Premikajo se 

hitro in po vsem prostoru. 

 Delci se v prostoru zelo hitro gibljejo. Niso tako 

skupaj kot pri vodi, ledu. 

 Delci so zelo narazen in se prosto gibljejo po 

prostoru. 

 Delcev je malo glede na drugi dve agregatni 

stanji. Delci se prosto in hitro gibljejo po prostoru. 

5 16,1 

1. letnik gimnazije  Ker so molekule zelo narazen. Se ne zaletavajo 

med seboj. Se prosto gibljejo. 

 Delci so vsak zase. Se prosto premikajo. 

 Ker se premikajo. Niso skupaj, ker se 

prerazporejajo po prostoru. 

 Ker se v plinastem delci prosto gibajo. Zavzamejo 

celoten prostor. 

4 13,8 
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SKUPINA PREGLED PRAVILNIH ODGOVOROV f f (%) 

študenti  Delci se prosto gibljejo po prostoru. Razdalje med 

njimi so zelo velike. 

 Ker se molekule hitro gibljejo. Imajo veliko 

prostora. Niso med seboj povezane. 

 Delci imajo na razpolago veliko prostora. Gibljejo 

se po celotnem prostoru. Nimajo urejene 

strukture. 

 Molekule se gibljejo zelo hitro in so med seboj 

precej narazen. 

 Molekule se gibljejo hitro in neurejeno. Molekule 

so najbolj narazen. 

 Delci so med seboj na veliki razdalji in se zelo 

hitro gibljejo. 

 V plinastem agregatnem stanju je struktura 

najmanj urejena. Delci se lahko gibljejo prosto. 

 Ker je (g), delci se hitreje gibljejo po prostoru. So 

naključno razporejeni. 

 Ker se lahko molekule prosto gibljejo in 

zavzemajo ves prostor. 

 Hitrost gibanja molekul je največja. Število 

molekul je veliko manjše kot v tekočem oziroma 

trdnem agregatnem stanju. 

 Višje T – molekule se premikajo, med sabo lahko 

tudi trčijo. Velike razdalje. Popolnoma neurejene 

strukture snovi.  

 Ker je plinasto. Gibanje in razporeditev delcev. 

 Ker se delci gibljejo prosto po prostoru. Delci, 

molekule H₂O se med seboj ne povezujejo. 

13 

 

 

 

 

 

65,0 
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Tabela 60: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc nepopolnih odgovorov  

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 3.6 

 

SKUPINA PREGLED NEPOPOLNIH ODGOVOROV f f (%) 

7. razred Submikroskopska raven 

 

 Ker je plin, se delci v prostoru zelo hitro 

premikajo. Plin se hitreje premika, ker je manj 

delcev. 

1 3,2 

Makroskopsko-submikroskopska raven 

 

 Zato ker so delci zelo narazen, še bolj kot pri 

tekočem.  

 Ker je plinasta, ni veliko delcev. Ni strjeno in ni 

tekoče. 

 Ni pri miru. Izhlapeva v zraku. Kakor da lebdi. 

 Ker se delci gibljejo prosto po prostoru. Ni ne 

trdno in ne tekoče. 

4 12,9 

1. letnik gimnazije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submikroskopska raven 

 

 Zelo veliko energije. Molekule so zelo narazen. 

 Ker je malo molekul in ker se prosto gibljejo. 

 Ker se molekule gibljejo čisto prosto. Malo jih je. 

 Ker se delci gibljejo najhitreje. Neurejeno gibanje. 

 Se prosto gibljejo v prostoru. 

 Ker se atomi prosto gibljejo. Je veliko prostora 

med njimi. Imajo veliko energije, da se premikajo. 

 Delci niso na gosto. Lahko se prosto gibljejo po 

prostoru. 

 Ker so delci plina bolj razširjeni. Niso povezani. 

Se premikajo kamorkoli in zapolnijo prostor.  

 Ves čas se premikajo. Zelo so oddaljeni.  

 Ker je najmanj delcev in ker se najbolj prosto 

gibljejo.  

 Delci nimajo trdnih vezi. V prostoru se porazgubi 

ta povezanost. So prosto gibljivi.  

 Ker se prosto giblje. Ni preveč gosto. 

12 41,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makroskopsko-submikroskopska raven 

 

 Delci med seboj niso povezani. Se odbijajo, da 

zavzamejo obliko/prostornino celotnega prostora. 

 Prosto se gibljejo po prostoru. Na tretji shemi je 

trdno, na drugi pa tekoče stanje. 

 Ker je to plin. Molekule se prosto gibljejo. Na 

sliki deluje, kot da je plin. 

3 10,3 
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SKUPINA PREGLED NEPOPOLNIH ODGOVOROV f f (%) 

študenti Submikroskopska raven 

 

 Delci so najbolj prosti. 

 Molekule vode so med seboj zelo oddaljene. Med 

molekulami so šibke vezi. Molekule zavzamejo 

ves prostor, ki je na razpolago. 

 Molekule se prosto gibljejo in so neodvisne druga 

od druge. 

 Delci imajo največ energije. Zavzemajo ves 

prostor 

4 20,0 

 

V nepopolnih utemeljitvah izbire je omenjen le razlog razporeditve delcev, ne pa tudi njihovo 

gibanje.  
 

Tabela 61: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc nepravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogi 3.6 
 

SKUPINA PREGLED NEPRAVILNIH ODGOVOROV f f (%) 

7. razred 

 

 

Makroskopska raven 
 

 Ker plin lahko prosto potuje. Plini so najredkejši. 

 Ker je v plinastem agregatnem stanju majhna 

količina vode. 

 Para nima veliko elementov, ni trdna snov. 

 Plin nima določene oblike, se lahko premika po 

celotnem prostoru. 

 Zrak se hitreje premika na sliki 2 kot na drugih 

dveh slikah. Premika se lahko po celotnem 

prostoru, v trdnem pa se ne more. 

 Ker je redko. Plin se hitro premika po prostoru. 

6 19,3 

Submikroskopska raven 
 

 Delci so skupaj, se ne premikajo po prostoru. 

 Ker se delci po prostoru premikajo tako. Niso 

tako skupaj. 

 Molekule so redke, hitro se premikajo. 

 Ima zelo malo delcev, ki se hitro premikajo. 

 Delci se prosto gibljejo in ker jih je malo. 

 Ker je manj atomov in se zelo hitro premikajo. 

 Delci se zelo veliko gibljejo in so redki. 

 Ker nima veliko molekul in so razpršene ter se 

premikajo. Niso prav urejene. 

 Je narazen in se premika. 

 Delci so zelo narazen in se premikajo, vendar ne 

tako hitro kot v tekočem stanju. 

 Hlapi izhlapijo in ne morejo biti v tekočem oz. 

trdnem stanju. Delci v plinastem stanju se 

razporedijo po vsem prostoru. 

11 35,5 
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SKUPINA PREGLED NEPRAVILNIH ODGOVOROV f f (%) 

7. razred Makroskopsko-submikroskopska raven 

 

 Delci se gibljejo prosto po prostoru tako kot para, 

ki gre v zrak (tako kot delci vodne pare, ki grejo v 

zrak in se pomešajo z drugimi plini). Delci niso 

tako skupaj kot v trdnem in tekočem stanju, med 

njimi je zelo velika razlika. 

 Atomi so zelo redki, da se lahko delci gibljejo. 

Snov se dviguje. 

 Ker ima zelo veliko prostora. Se odbije od drugih 

delcev in prostora. 

3 9,7 

Ni odgovora. 1 3,2 

1. letnik gimnazije Makroskopska raven 

 

 Snov je zelo redka. Je plin. 

 Ker je v plinastem agregatnem stanju. Ker se 

lahko premika kamorkoli. 

2 6,9 

Submikroskopska raven 

 

 Zato ker se molekule ne gibljejo več okoli svoje 

stalne lege v prostoru. 

 Molekule so zelo narazen in se veliko gibljejo. 

 Molekule se gibljejo po prostoru. Ker niso 

sklenjene. 

 Samo nekaj delcev se premika. Prva predstavlja 

tekočino, tretja pa trdno snov. 

4 13,8 

Makroskopsko-submikroskopska raven 

 

 Ker se lahko delci prosto gibljejo. Ker so tako 

narazen, jih ne moremo videti s prostim očesom. 

 V pari so atomi najbolj narazen in se prosto 

gibljejo. Iz slike sklepam, da gledam vodno paro. 

 Plin se najbolj razširi. Najmanjša gostota. Hitrejše 

premikanje delcev – več energije. 

 Ker se delci gibljejo prosto po prostoru. Para se 

enakomerno razporedi po prostoru, ker delci niso 

trdno skupaj. 

4 13,8 
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SKUPINA PREGLED NEPRAVILNIH ODGOVOROV f f (%) 

študenti Submikroskopska raven 

 

 Molekule se zelo prosto gibljejo. Ker vem. Večje? 

(Ni logično, to bi morale biti manjše in pri trdnem 

večje interakcije med molekulami.) 

1 5,0 

Makroskopsko-submikroskopska raven 

 

 Delci se zelo hitro gibljejo. Zelo majhne gostote 

delcev. Se zelo razpršijo. 

 Delci so najbolj gibljivi. V določenem prostoru in 

časovnem obdobju jih je najmanj. 

2 10,0 

 

V vseh skupinah testirancev je mogoče v pravilnih odgovorih zaslediti, da se delci gibljejo 

hitro in da so narazen. V nepopolnih odgovorih učenci navajajo, da delcev ni veliko v 

plinastem stanju. Dijaki in študenti pa navajajo med drugim še energijo delcev ter da je malo 

molekul in da so te proste.  

 

Tabela 62: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pravilnih odgovorov 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogah 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 in 3.6 

 

PRAVILNI ODGOVORI PRI POSAMEZNI NALOGI 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 

SKUPINA f f  

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f  

(%) 

f f  

(%) 

f f 

(%) 

7. razred 31 100,0 25 83,9 4 12,9 30 96,8 30 96,8 4 16,1 

1. letnik  29 100,0 24 82,8 14 48,3 29 100,0 29 100,0 4 13,8 

študenti 20 100,0 14 70,0 11 55,0 20 100,0 20 100,0 13 65,0 

*Dva učenca 7. razreda nista odgovorila pri nalogi 3.3 in en učenec 7. razreda ni odgovoril pri 

nalogi 3.6. 
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Graf 3: Predstavitev pravilnih odgovorov učencev 7. razreda, dijakov 1. letnika in študentov 

pri posameznih podnalogah 

 

 
Graf 3 nam prikazuje pravilne odgovore učencev, dijakov in študentov pri posameznih 

podnalogah 3. naloge. Iz grafa sledi, da učenci, dijaki in študenti niso imeli težav pri 

podnalogah 3.1 (kaj predstavlja fotografija), 3.2 (iz katere snovi je to, kar je na fotografiji), 

3.4 (agregatno stanje), 3.5 (submikroporazdelitev delcev) in 3.6 (utemeljitev izbire ustrezne 

submikropredstavitve). Vsi učenci, dijaki in študenti so pravilno odgovorili, da fotografija na 

zaslonski sliki predstavlja paro oziroma vodno paro. 83,9 % učencev, 82,8 % dijakov in 70 % 

študentov je pravilno odgovorilo, da je snov iz vode. Na vprašanje pri podnalogah 3.4 in 3.5 

je pravilno odgovorilo 96,8 % učencev ter vsi dijaki in študenti.  

 

Težave z razumevanjem so se pokazale pri podnalogah 3.3 (delci snovi) in 3.6 (utemeljitev 

izbire submikroskopske porazdelitve delcev). Le 12,9 % učencev, 48,3 % dijakov in 55 % 

študentov je pravilno odgovorilo na vprašanje pri podnalogi 3.3. Težave pa so imeli tudi pri 

utemeljitvi izbire submikroskopske predstavitve plinastega agregatnega stanja, saj jo je 

pravilno utemeljilo le 16,1 % učencev, 13,8 % dijakov in 65 % študentov. 
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PRIMERJAVA USPEŠNOSTI PRI POSAMEZNIH PODNALOGAH MED UČENCI, 

DIJAKI IN ŠTUDENTI 

 

Graf 4: Predstavitev uspešnosti učencev 7. razreda, dijakov 1. letnika gimnazije in 

študentov pri podnalogah 1.1, 2.1 in 3.1 

 

 
 

Pri podnalogah 1.1, 2.1 in 3.1 (makropredstavitev trdnega, tekočega in plinastega stanja), kjer 

so učenci, dijaki in študenti morali navesti, kaj predstavlja fotografija na zaslonski sliki, je pri 

podnalogi 1.1 (trdno) pravilno dogovorilo 93,5 % učencev, vsi dijaki in študenti, pri 2.1 

(tekoče) 96,8 % učencev, 93,1 % dijakov in 95 % študentov in pri 3.1 (plin) vsi učenci, dijaki 

in študenti. Iz rezultatov je tako razvidno, da učenci, dijaki in študenti niso imeli težav na 

makroskopski ravni predstavitve trdnega, tekočega in plinastega stanja. 
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Graf 5: Predstavitev uspešnosti učencev 7. razreda, dijakov 1. letnika gimnazije in 

študentov pri podnalogah 1.2, 2.2 in 3.2 

 

 
 

Pri vprašanju (1.2, 2.2, 3.2), iz katere snovi je to, kar vidiš na fotografiji, je pravilno 

odgovorilo pri podnalogi 1.2 (trdno) 61,3 % učencev, 58,6 % dijakov in 75 % študentov pri 

2.2 (tekoče) 74,2 % učencev, 100 % dijakov in 80 % študentov in pri 3.2 (plin) 83,9 % 

učencev, 82,8 % dijakov in 70 % študentov. Da je snov iz vode, je tako pravilno odgovorila 

večina učencev, dijakov in študentov. 

 

Graf 6: Predstavitev uspešnosti učencev 7. razreda, dijakov 1. letnika gimnazije in 

študentov pri podnalogah 1.3, 2.3 in 3.3 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

učenci 7.razreda dijaki 1. letnika študenti 

61,3 58,6 

75,0 74,2 

100,0 

80,0 

83,9 
82,8 

70,0 

P
ra

vi
ln

i o
d

go
vo

ri
 (

%
) 

Skupine 

 1.2  podnaloga (trdno) 

2.2 podnaloga (tekoče) 

3.2 podnaloga (plin) 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

učenci 7. razreda dijaki 1. letnika študenti 

6,5 

20,7 

45,0 

6,5 

41,4 
45,0 

12,9 

48,3 
55,0 

P
ra

vi
ln

i o
d

go
vo

ri
 (

%
) 

Skupine 

 1.3 podnaloga (trdno) 

2.3 podnaloga (tekoče) 

3.3 podnaloga (plin) 



66 

 

Pri podnalogah 1.3, 2.3 in 3.3 (Iz česa je sestavljena snov na fotografiji?) je pravilen dogovor, 

iz molekul vode (submikroskopska raven), podalo pri podnalogi 1.3 (trdno) le 6,5 % učencev, 

20,7 % dijakov in 45 % študentov. Pri podnalogi 2.3 (tekoče) je pravilno odgovorilo 6,5 % 

učencev, 41,4 % dijakov in 45 % študentov ter pri 3.3 (plin) 12,9 % učencev, 48,3 % dijakov 

in 55 % študentov. Rezultati so pri omenjenih podnalogah pokazali, da imajo težave z 

razumevanjem delčne narave tako učenci kot tudi dijaki in študenti. Vzrok za majhen odstotek 

pravilnih odgovorov pri podnalogah 1.3, 2.3 in 3.3 pri učencih je mogoče iskati v učnem 

načrtu, saj v sedmem razredu ne spoznajo molekul vode. Pri dijakih in študentih, ki bi morali 

poznati molekule vode, pa je vzroke za majhne odstotke pravilnih odgovorov mogoče 

povezati z nerazumevanjem vprašanja na submikroskopski ravni, saj so neustrezno 

odgovarjali na makroskopski ravni.  

 

Graf 7: Predstavitev uspešnosti učencev 7. razreda, dijakov 1. letnika gimnazije in 

študentov pri podnalogah 1.4, 2.4 in 3.4 

 

 
 

Pri podnalogah 1.4, 2.4 in 3.4 (makropredstavitev – agregatno stanje snovi) je pravilno 

odgovorilo, da je snov v trdnem (podnaloga 1.4), tekočem (podnaloga 2.4) in plinastem stanju 

(podnaloga 3.4), 96,8 % učencev ter vsi dijaki in študenti. Iz tega lahko sklepamo, da učenci, 

dijaki in študenti nimajo težav pri prepoznavanju agregatnega stanja snovi iz makroskopskih 

predstavitev.  
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Graf 8: Predstavitev uspešnosti učencev 7. razreda, dijakov 1. letnika gimnazije in 

študentov pri podnalogah 1.5, 2.5 in 3.5 

 

 
 

Učenci, dijaki in študenti tudi niso imeli težav pri podnalogah 1.5, 2.5 in 3.5 

(submikropredstavitev – porazdelitev delcev glede na agregatno stanje), saj je pri podnalogi 

1.5 (trdno) pravilno odgovorilo 96,8 % učencev, pri 2.5 (tekoče) 93,5 % učencev in pri 3.5 

(plin) 96,8 % učencev. Na vprašanja vseh treh podnalog so pravilno odgovorili vsi dijaki in 

študenti.  

 

Graf 9: Predstavitev uspešnosti učencev 7. razreda, dijakov 1. letnika gimnazije in 

študentov pri podnalogah 1.6, 2.6 in 3.6 
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Največje težave so imeli učenci, dijaki in študenti pri podnalogah 1.6, 2.6 in 3.6, kjer so 

morali svojo odločitev submikroskopske predstavitve agregatnega stanja utemeljiti. Na 

vprašanje pri podnalogi 1.6 je tako pravilno utemeljitev submikroskopske predstavitve delcev 

vode v trdnem stanju podalo le 16,1 % učencev; 13,8 % dijakov in 60 % študentov. Pravilno 

utemeljitev submikroskopske predstavitve delcev vode v tekočem stanju (2.6 podnaloga) je 

podalo 22,6 % učencev; 13,8 dijakov in 70,0 % študentov ter pravilno utemeljitev 

submikroskopske predstavitve delcev vode v plinastem stanju (3.6 podnaloga) je podalo 16,1 

% učencev; 13,8 % dijakov in 65,0 % študentov. Vzroke za tako nizko uspešnost podanih 

pravilnih utemeljitev je mogoče iskati v slabem razumevanju agregatnih stanj in tudi v tem, da 

učenci, dijaki in del študentov iz animacij delcev v submikropredstavitvah niso vedno razbrali 

značilnosti porazdelitve delcev v posameznem agregatnem stanju.  

 

4. NALOGA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Zaslonska slika četrte naloge 

 

Četrta naloga je sestavljena iz podnalog 4.1, 4.2.1, 4.2.2 in 4.3. Pri podnalogi 4.1 

(makroskopska raven) so morali učenci, dijaki in študenti odgovoriti, da slana nastane iz 

vode, pri podnalogah 4.2.1 in 4.2.2 pa so morali navesti tako plinasto kot tudi trdno agregatno 

stanje pri procesu nastajanja slane. Pri podnalogi 4.3 je bilo treba pojasniti proces, pri katerem 

delci prehajajo iz enega v drugo agregatno stanje. 

 

Učenci, dijaki in študentje so bili glede na pravilnost oziroma nepravilnost odgovorov na 

posamezna (pod)vprašanja pri četrti nalogi razdeljeni v skupino uspešnih in skupino 

4.2. 

4.3 

4.1 

4.2 
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neuspešnih posameznikov. V tabeli 65 so tako predstavljene frekvence uspešnih oziroma 

neuspešnih posameznikov pri podnalogah 4.1 in 4.2 glede na njihovo pripadnost skupini 

(učenci, dijaki in študenti). 

 

Pregled reševanja 4. naloge (podnalogi 4.1 in 4.2) 

 
V tabelah 63 in 64 so podani možni pravilni odgovori in raven predstavitve pojma učencev 

sedmega razreda osnovne šole, dijakov prvega letnika gimnazije in študentov kemije z 

vezavami Pedagoške fakultete. 

 

Tabela 63: Možni pravilni odgovori in ravni predstavitve pojma pri podnalogi 4.1 

 

RAVEN PREDSTAVITVE POJMA MOŽNI PRAVILNI ODGOVORI 

Makroskopska raven Iz vode. Iz vode (vodik in kisik). Iz 

vode, vodne pare iz zraka. Iz vodne 

pare v ozračju. Voda v zraku. 

Makroskopsko-submikroskopska raven Iz vode (molekul H2O). 

 
Tabela 64: Možni pravilni odgovori in raven predstavitve pojma pri podnalogi 4.2 

 

RAVEN PREDSTAVITVE POJMA MOŽNI PRAVILNI ODGOVORI 

Makroskopska raven Trdno in plinasto agregatno stanje.  

 

Tabela 65: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc uspešnih in neuspešnih 

učencev, dijakov in študentov pri podnalogah 4.1 in 4.2 

 

Skupine 
7. razred Dijaki 1. letnik Študenti 

Podnalogi f f (%) f f (%) f f (%) 

4.1 uspešni 17 54,8 25 86,2 15 75,0 

neuspešni 13 41,9 4 13,8 5 25,0 

4.2 uspešni 11 35,4 8 26,7 9 45,0 

neuspešni 20 64,5 22 73,3 11 55,0 

*En učenec 7. razreda ni odgovoril pri podnalogi 4.1. 

 

Da slana nastane iz vode, je pravilno odgovorilo 54,8 % učencev sedmega razreda. 41,9 % jih 

je podalo napačen odgovor, in sicer so menili, da slana nastane iz: vode na rastlini; snega, ki 

pade iz oblakov; vode in mineralov, ki so v oblakih; vodika in kisika; zmrznjene vode; megle; 

sopare. 86,2 % dijakov je pravilno prepoznalo, iz katere snovi nastane slana. Napačni 

odgovori (13,8 %) so bili, da slana nastane iz: ledu, vlage iz ozračja, soli, molekul vode. 

Pravilno je odgovorilo tudi 75 % študentov. Med njihovimi napačnimi odgovori (25 %) so 

bili, da slana nastane iz plinov, rose, dežnih kapelj in molekul vode.  

 

35,4 % učencev sedmega razreda je pravilno ugotovilo, da se trdno in plinasto agregatno 

stanje pojavljata pri procesu nastajanja slane. Več kot polovica učencev (64,5 %) je 

odgovorila napačno, in sicer da se pri nastajanju slane pojavijo tekoče agregatno stanje, 

tekoče in plinasto in tudi vsa tri agregatna stanja (tekoče, trdno in potem plinasto agregatno 

stanje). Pravilen odgovor smo dobili od 31 % dijakov, 75,9 % jih je odgovorilo napačno: 
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navajali so, da se pri procesu nastajanja slane pojavljajo bodisi vsa tri agregatna stanja bodisi 

tekoče in trdno ali samo trdno agregatno stanje. Pravilno je odgovorilo tudi 45 % študentov, 

napačno kar 55 %, in sicer so navajali, da se pojavljajo tekoče in trdno agregatno stanje, 

plinasto, tekoče in trdno, tekoče-trdno, trdno-tekoče in plinasto, plinasto-tekoče in trdno 

stanje. 

 

Spremljanje očesnih meritev pri 4. nalogi 

 
V tabelah 66 in 67 so navedeni povprečni skupni časi trajanja fiksacij in povprečno število 

fiksacij za uspešne in neuspešne učence sedmega razreda, dijake prvega letnika in študente 

kemije z vezavami Pedagoške fakultete pri reševanju nalog 4.1 in 4.2 ter semi-interkvartilni 

razmiki (SIQR). 

 

Tabela 66: Povprečni skupni časi trajanja fiksacij za uspešne in neuspešne učence, dijake 

in študente pri podnalogah 4.1 in 4.2 

 

Interesno 

področje 
Skupine 

7. razred Dijaki 1. letnik Študenti 

Podnalogi Me (s) SIQR Me (s) SIQR Me (s) SIQR 

4.1 

 

vse slike uspešni 20,68 17,96 19,94 7,22 20,60 10,30 

neuspešni 26,12 12,41 15,11 50,12 16,44 62,14 

animacija uspešni 37,07 21,16 26,48 21,72 21,54 12,30 

neuspešni 27,77 28,13 23,85 15,42 32,75 65,44 

4.2 vse slike uspešni 18,71 12,30 20,54 32,70 16,21 14,74 

neuspešni 24,74 15,45 17,56 7,92 20,62 14,07 

animacija uspešni 37,29 34,31 31,42 12,77 28,14 12,29 

neuspešni 27,92 23,51 23,52 15,85 35,11 46,41 

 

Kot je razvidno iz tabele 66, je bil pri uspešnih učencih, dijakih in študentih pri podnalogi 4.1 

skupni čas fiksacij v povprečju daljši na 3D-animaciji (animacija gibanja molekul vode) 

(Me(učenci) = 37,07 s, SIQR = 21,16; Me(dijaki) = 26,48 s, SIQR = 21,72; Me(študenti) = 21,54 s, 

SIQR = 12,30) kot pa na slikah (makroskopska slika slane, slana na travi in povečava slane). 

Prav tako je bil pri uspešnih učencih, dijakih in študentih pri podnalogi 4.2 povprečni skupni 

čas trajanja fiksacij daljši na 3D-animacijah (animacija gibanja molekul vode) (Me(učenci) = 

37,29 s, SIQR = 34,31; Me(dijaki) = 31,42 s, SIQR = 12,77; Me(študenti) = 28,14 s, SIQR = 12,29) 

kot na slikah.  

 

Skupni čas fiksacij je bil v povprečju pri neuspešnih učencih, dijakih in študentih pri 

podnalogi 4.1 daljši na 3D-animaciji (Me(učenci) = 27,77 s, SIQR = 28,13; Me(dijaki) = 23,85 s, 

SIQR = 15,42; Me(študenti) = 32,75 s, SIQR = 65,44) kot pa na slikah. Pri učencih, dijakih in 

študentih, ki so napačno odgovorili glede agregatnih stanj, ki se pojavljajo pri procesu 

nastajanja slane, je bil v povprečju skupni čas trajanja fiksacij najdlje na 3D-animacijah 

(Me(učenci) = 27,92 s, SIQR = 23,51; Me(dijaki) = 23,52 s, SIQR = 15,85; Me(študenti) = 35,11 s, 

SIQR = 46,41). 
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Tabela 67: Povprečno število fiksacij za uspešne in neuspešne učence, dijake in študente pri 

podnalogi 4.1 in 4.2 

 

Interesno 

področje 
Skupine 

7. razred Dijaki 1. letnik Študenti 

Podnalogi Me SIQR Me SIQR Me SIQR 

4.1 

 

vse slike uspešni 54,00 25,88 50,00 31,50 41,00 13,00 

neuspešni 76,50 30,63 44,00 31,50 66,00 39,25 

animacija uspešni 92,50 31,40 53,00 26,00 54,00 28,50 

neuspešni 68,00 41,75 62,00 26,40 102,00 17,25 

4.2 vse slike uspešni 33,00 17,75 61,00 33,50 38,00 17,75 

neuspešni 81,00 24,00 40,00 24,50 42,00 13,50 

animacija uspešni 83,00 31,00 87,00 41,00 71,00 23,75 

neuspešni 77,50 63,25 48,00 24,65 53,00 40,00 

 

Iz tabele 67 je razvidno, da so uspešni učenci, dijaki in študenti pri podnalogi 4.1 v povprečju 

večkrat fiksirali pogled na 3D-animacijo kot na slike (Me(učenci) = 92,50, SIQR = 31,40; 

Me(dijaki) = 53,00, SIQR = 26,00; Me(študenti) = 54,00, SIQR = 28,50). Prav tako so uspešni 

učenci, dijaki in študenti pri podnalogi 4.2 v povprečju večkrat fiksirali pogled na 3D-

animacijo kot na slike (Me(učenci) = 83,00, SIQR = 31,00; Me(dijaki) = 87,00, SIQR = 41,00; 

Me(študenti) = 71,00, SIQR = 23,75). 

 

Neuspešni dijaki in študenti so pri podnalogi 4.1 v povprečju večkrat fiksirali pogled na 3D-

animacijo kot na slike (Me(dijaki) = 62,00, SIQR = 26,40; Me(študenti) = 102,00, SIQR = 17,25) 

medtem, ko so neuspešni učenci v povprečju večkrat fiksirali pogled na slike kot na 3D-

animacijo (Me(učenci) = 76,50, SIQR = 30,63). Hkrati so rezultati pokazali, da so tudi pri 

podnalogi 4.2 neuspešni dijaki in študenti svoj pogled v povprečju največkrat fiksirali na 3D-

animacije (Me(dijaki) = 48,00, SIQR = 24,65; Me(študenti) = 53,00, SIQR = 40,00) neuspešni 

učenci pa na slike (Me(učenci) = 81,00, SIQR = 24,00). 

 

Uspešni učenci, dijaki in študenti, ki so pravilno odgovorili, da slana nastane iz vode, so v 

povprečju največ časa namenili gledanju 3D-animacije. Prav tako so neuspešni učenci, dijaki 

in študenti, ki so odgovorili napačno, največ časa namenili gledanju 3D-animacije, pri tem pa 

vseeno napačno odgovorili na zastavljeno vprašanje. Rezultati očesnega sledilca so tako 

pokazali, da so si uspešni učenci, dijaki in študenti s 3D-animacijo pomagali do pravilnega 

odgovora, medtem ko so neuspešni dijaki in študenti, ki so v povprečju več časa fiksirali 

pogled na 3D-animacije, kljub temu odgovorili napačno. Rezultati očesnega sledilca pri 

podnalogi 4.2 so pokazali, da so uspešni in neuspešni učenci, dijaki in študenti v povprečju 

največ časa namenili gledanju 3D-animacije, ki je predstavljala agregatna stanja vode pri 

procesu nastajanja slane. Vendar 3D-animacije niso pripomogle k temu, da bi neuspešni 

učenci, dijaki in študenti iz njih razbrali ustrezen odgovor. 
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Toplotna zemljevida 
 

Toplotna zemljevida prikazujeta gostoto fiksacij učencev sedmega razreda, dijakov prvega 

letnika in študentov, ki so pravilno (slika 7) in nepravilno (slika 8) odgovorili na vprašanje 4.2 

(Katera agregatna stanja se pojavijo pri procesu nastajanja slane?). 

 

 
 

Slika 7: Toplotni zemljevid, kjer barvni gradient prikazuje gostoto fiksacij testirancev, ki so 

pravilno odgovorili na vprašanje 4.2. 

 

 
 

Slika 8: Toplotni zemljevid, kjer barvni gradient prikazuje gostoto fiksacij testirancev, ki so 

nepravilno odgovorili na vprašanje 4.2.  
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S toplotnih zemljevidov je razvidno, da so bili posamezniki skupin (učenci, dijaki in študenti) 

pozorni na vse elemente naloge. Med slikami so največ pozornosti namenili drugi sliki (slana 

na travi), malo manj tretji (povečava slane) in najmanj prvi (makroskopska slika trave). 

Največ fiksacij pa je zaznati na animaciji gibanja molekul vode pri nastanku slane. Iz tega 

lahko sklepamo, da so si pri odgovarjanju na vprašanja najbolj pomagali z animacijo in s sliko 

slane na travi. 

 

Prav tako lahko s toplotnih zemljevidov razberemo, da so imeli neuspešni posamezniki 

izbranih skupin v primerjavi z uspešnimi več fiksacij (večja površina) in večjo osredotočenost 

(rdeča in rumena barva) na slikah in vprašanjih. Lahko sklepamo, da so imeli ti več težav s 

samim razumevanjem vprašanj (dalj časa so se zadrževali pri posameznem vprašanju), čeprav 

so ob tem gledali sliko slane na travi in animacijo gibanja molekul vode pri nastanku slane.  
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6 DISKUSIJA 
 

Namen raziskave je bil ugotoviti razlike v sposobnosti povezovanja makroskopskih opažanj z 

razlagami na submikroskopski ravni med učenci sedmega razreda, dijaki prvega letnika 

gimnazije in študenti kemije na Pedagoški fakulteti. Prav tako smo želeli raziskati, ali imajo 

učenci sedmega razreda, dijaki prvega letnika in študenti razvita podobna napačna 

razumevanja agregatnih stanj vode. Z uporabo očesnega sledilca so bili ugotovljeni povprečni 

skupni časi fiksacij in povprečno število fiksacij uspešnih in neuspešnih učencev, dijakov in 

študentov pri slikah in 3D-animaciji submikroskopske predstavitve procesa nastajanja slane.  

 

Prvo raziskovalno vprašanje 

 

Ali so med učenci sedmega razreda osnovne šole, dijaki prvega letnika gimnazije in študenti 

kemije z vezavami Pedagoške fakultete razlike v sposobnosti povezovanja makroskopskih 

opažanj z razlagami na submikroskopski ravni pri razumevanju agregatnih stanj vode?                                                                                                                                                                                      

 

Na podlagi rezultatov testiranja učencev, dijakov in študentov so bile ugotovljene razlike v 

sposobnosti povezovanja makroskopskih opažanj z razlagami na submikroskopski ravni pri 

razumevanju agregatnih stanj vode. Pri podnalogah 1.5, 2.5 in 3.5 so učenci, dijaki in študenti 

iz submikroporazdelitve delcev vode prepoznali agregatno stanje vode. Pri podnalogi 1.5 

(trdno) je pravilno odgovorilo 96,8 % učencev, pri 2.5 (tekoče) 93,5 % učencev in pri 3.5 

(plin) 96,8 % učencev. Vsi dijaki in študenti so pravilno prepoznali agregatna stanja vode iz 

submikroporazdelitev delcev. 

  

Učenci, dijaki in študenti pa pogosto niso ustrezno utemeljili izbire submikropredstavitve 

posameznega agregatnega stanja. Pri tem so bili bistveno uspešnejši študenti v primerjavi z 

dijaki in učenci. Pri podnalogi 1.6 (trdno agregatno stanje) je le 16,1 % učencev in 13,8 % 

dijakov pravilno odgovorilo, da se molekule v trdnem agregatnem stanju tresejo, vibrirajo in 

da so tesno skupaj. Izbiro je ustrezno utemeljilo 60 % študentov. Med napačnimi odgovori je 

38,7 % učencev, 31 % dijakov in 25 % študentov trdilo, da se delci v trdnem agregatnem 

stanju ne gibljejo. Na vprašanje 2.6 (tekoče agregatno stanje) je pravilno odgovorilo 70 % 

študentov in le 22,6 % učencev in 13,8 % dijakov. Ti so navajali, da se delci v tekočem 

agregatnem stanju bolj gibljejo, manj urejeno in se prosto premikajo. Na vprašanje 3.6 

(plinasto agregatno stanje) je pravilen odgovor, da se delci v plinastem agregatnem stanju 

gibljejo hitreje in da so narazen, podalo 16,1 % učencev, 13,8 % dijakov in 65 % študentov. 

Ugotovitve tako kažejo, da imajo učenci, dijaki in študenti razvita napačna razumevanja pri 

povezovanju submikroskopske ravni z makroskopsko ravnjo. Podobne ugotovitve so pokazale 

tudi prehodne raziskave Barke idr. (2009) in Slapničar idr. (2016).  

 

Drugo raziskovalno vprašanje 

 

Ali imajo učenci sedmega razreda, dijaki prvega letnika gimnazije in študenti kemije z 

vezavami Pedagoške fakultete razvita podobna napačna razumevanja agregatnih stanj vode? 

 

Iz rezultatov testiranja smo ugotovili, da imajo učenci, dijaki in študenti razvita podobna 

napačna razumevanja agregatnih stanj vode. Največ težav so testiranci imeli pri podnalogah 

1.2 (trdno agregatno stanje), 2.2 (tekoče agregatno stanje) in 3.2 (plinasto agregatno stanje), 

kjer so morali navesti, da so led, vodna kapljica in para oblike vode. Kar 38,7 % učencev, 

41,4 % dijakov in 25 % študentov je navedlo, da je led iz ledu in zmrznjene vode. Učenci 

(19,4 %) in študenti (20 %) so napačno odgovorili, da je kapljica vode iz čiste snovi, iz kapljic 
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vode, iz atomov. Pri podnalogi 3.2 (plinasto agregatno stanje) pa je 16,1 % učencev, 17,2 % 

dijakov in 30 % študentov napačno odgovorilo, da je para iz različnih plinov, iz plinastih 

delcev. Ugotovljeno je bilo tudi, da imajo učenci, dijaki in študenti težave pri razumevanju 

delčne narave snovi. Večina učencev (93,5 %), dijakov (79,2 %) in študentov (55 %) je pri 

podnalogi 1.3, pri podnalogi 2.3 (93,6 % učencev, 58,6 % dijakov, 55 % študentov) in pri 

podnalogi 3.3 (učenci 87,1 %, dijaki 51 %, študenti 45 %) napačno menila, da so led, kapljica 

vode, para iz vode (makroskopsko) iz dveh vodikov in enega atoma kisika, iz atomov itd. Pri 

učencih so napačna razumevanja povezana z nepoznavanjem molekul vode, pri dijakih in 

študentih pa z nerazumevanjem vprašanja na submikroskopski ravni, saj je večina odgovorov 

na makroskopski ravni. Ugotovljena so bila tudi napačna razumevanja učencev, dijakov in 

študentov pri prehodih med agregatnimi stanji pri procesu nastajanja slane, saj je na vprašanje 

v zvezi s tem napačno odgovorilo 64,5 % učencev, 73,3 % dijakov in 55 % študentov. 

Navajali so, da se pri procesu nastajanja slane pojavlja tako trdno, tekoče kot tudi plinasto 

agregatno stanje, ali so podajali kombinacije trdnega in tekočega agregatnega stanja ter tudi 

tekočega in plinastega stanja. 

 

Ugotovljena napačna razumevanja učencev, dijakov in študentov se ujemajo z rezultati drugih 

raziskav (Pereira in Pestana, 1991; Harrison in Treagust, 2000; Nicoll, 2001; Chiu, Chiu in 

Ho, 2002; Nuić in Glažar, 2015; Slapničar idr., 2016). 

 

Tretje raziskovalno vprašanje 

 

Kolikšni so povprečni skupni časi fiksacij in povprečno število fiksacij uspešnih in neuspešnih 

učencev (sedmega razreda, dijakov prvega letnika gimnazije in študentov) pri slikah in 

3D-animaciji submikroskopske predstavitve procesa nastajanja slane?   

 

Analiza podatkov, pridobljenih z očesnim sledilcem, je pokazala, da je povprečni skupni čas 

fiksacij pri uspešnih in neuspešnih učencih, dijakih in študentih daljši na 3D-animaciji 

submikroskopske predstavitve procesa nastajanja slane kot na slikah (makroskopska slika 

slane, slana na travi in povečava slane). Povprečno število fiksacij uspešnih učencev, dijakov 

in študentov je bilo večje na 3D-animaciji submikroskopske predstavitve procesa nastajanja 

slane. Pri neuspešnih dijakih in študentih je bilo povprečno število fiksacij večje na 3D-

animaciji submikroskopske predstavitve procesa nastajanja slane kot pri učencih, kjer je bilo 

povprečno število fiksacij večje na slikah. S toplotnih zemljevidov je razvidno, da so uspešni 

učenci, dijaki in študenti (eksperti) v primerjavi z neuspešnimi (neeksperti) imeli manj fiksacij 

na slikah in besedilu. To se ujema z raziskavo (Gegenfurtner, Lehtinen in Säljö, 2011), kjer se 

je pokazalo, da imajo eksperti v primerjavi z neeksperti več fiksacij na področjih, ki so 

pomembna za rešitev nalog, in manj na področjih, ki za to niso pomembna. Tudi Susac, 

Bubic, Kaponja, Planinic in Palmovic (2014) so ugotovili, da eksperti usmerijo pogled 

predvsem na področja, ki so pomembna za reševanje problema. Uspešnejši učenci imajo 

razvite strategije povezovanja vsebine problemov z informacijami, ki so pomembne za 

njihovo reševanje. Rezultati raziskave, ki so jo opravili Madsen, Larson, Loschky in Rebello 

(2012), so prav tako pokazali, da so posamezniki, ki so pravilno odgovorili na vprašanje, 

namenili več časa področjem, pomembnim za rešitev naloge. 
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7 SKLEP 
 

 

Ugotovitve raziskave prispevajo k ugotavljanju razumevanja agregatnih stanj pri učencih, 

dijakih in študentih. Ti poznajo makroskopske predstavitve posameznega agregatnega stanja 

vode in submikroskopske predstavitve agregatnih stanj vode na ravni delcev. Predvsem 

učenci in dijaki pa vedno ne utemeljijo ustrezno izbire posamezne submikropredstavitve. Iz 

animacije porazdelitve delcev v posameznem agregatnem stanju je mogoče razbrati 

značilnosti njihove razporeditve in gibanja. V odgovorih je navedena predvsem razporeditev 

delcev, manjkrat pa je omenjeno njihovo gibanje.  

                                                                                                                                                      

Učenci, dijaki in študenti imajo razvita napačna razumevanja, ker ne razlikujejo med delcem 

in snovjo in pripisujejo delcem makroskopske lastnosti. Težave imajo pri povezovanju 

submikroskopske ravni snovi z makroskopsko ravnjo. Predvsem učenci in dijaki pripisujejo 

delcem makroskopske lastnosti snovi.  

 

Z očesnim sledilcem je bilo ugotovljeno, da je pri reševanju avtentične naloge o nastanku 

slane pri uspešnejših in neuspešnejših učencih, dijakih in študentih povprečni skupni čas daljši 

na 3D-animaciji kot na slikah. Hkrati so rezultati pokazali, da je povprečno število fiksacij 

uspešnih učencev, dijakov in študentov na 3D-animaciji večje kot na slikah kot pri neuspešnih 

učencih. Iz toplotnih zemljevidov sledi, da je pri neuspešnih učencih več fiksacij na slikah in 

samem besedilu nalog, kar se povezuje z rezultati drugih raziskav (Madsen idr., 2012).  

 

Druge raziskave so tudi potrdile, da različni vizualizacijski pristopi motivirajo učence za 

učenje naravoslovja in povečujejo učenčevo pozornost pri spremljanju pouka (Theile in 

Treagust, 1994). Vizualizacija je pomembna pri submikroskopskih predstavitvah 

naravoslovnih pojmov. Pomembnost vizualizacijskih metod, kot so 3D-animacije, je potrdil 

tudi del raziskave z uporabo očesnega sledilca. Tisti učenci, dijaki in študenti, ki niso pravilno 

odgovorili na zastavljeno vprašanje, so se namreč bolj osredotočali le na slike in branje 

vprašanja kot pa na submikroskopsko predstavitev nastanka slane, ki je v veliki meri ne 

razumejo oziroma iz nje ne prepoznajo porazdelitev delcev in njihovega gibanja. Pri tem je 

pomembno, da je snov podana v ustreznem kemijskem jeziku, saj to bistveno vpliva na 

razumevanje in razlikovanje med makroskopsko in submikroskopsko ravnjo.  

 

Ugotovitve raziskave bodo koristno uporabne pri povezovanju makroskopske in 

submikroskopske ravni pri pouku naravoslovja.  
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