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POVZETEK 
Življenje brez kemije si je v današnjem času težko predstavljati, saj omogoča razumevanje in 
proučevanje številnih naravnih procesov in pojavov ter nastanka novih materialnih dobrin, ki 
so del vsakodnevnega življenja. Predmet kemija v osnovni šoli spada med najzahtevnejše 
naravoslovne vede, saj vsebuje veliko novih in abstraktnih kemijskih pojmov, ki si jih učenci 
težko predstavljajo in razumejo. Ključ za boljše razumevanje kompleksnih kemijskih vsebin 
pa je trojna narava kemijskih pojmov, da se lahko pojmi in procesi predstavijo na 
makroskopski, submikroskopski in simbolni ravni. Največje zanimanje kažejo učenci za 
makroskopsko raven, saj lahko določene kemijske pojme in procese zaznajo s čutili: vid, sluh, 
vonj in dotik. Najbolj abstraktna in nezanimiva raven pa je simbolna, saj je treba 
makroskopska opažanja prevesti v ustrezne simbole, formule oziroma enačbe. Tudi 
submikroskopska raven se uvršča med abstraktne, saj so makroskopska opažanja razložena na 
ravni delcev (atom, molekula, ion). Za popolno razumevanje kemije pa ni dovolj razlaga le na 
eni izmed omenjenih ravni, temveč je treba v proces poučevanja in učenja kemijskih pojmov 
in procesov sorazmerno vključiti vse tri ravni. V vzgojno-izobraževalnih procesih se za 
ponazoritev kemijskih pojmov in procesov na ravni delcev uporabljajo submikropredstavitve 
(SMR), ki predstavljajo analogne modele nekega elementa oziroma spojine. SMR so za učeče 
na vseh stopnjah izobraževanja ključni dejavnik za učenje in razumevanje kemijske učne 
vsebine, saj spodbujajo poglobljeno učenje. Pri nepravilni oziroma nedosledni uporabi trojne 
narave kemijskih pojmov se lahko razvijeta napačno razumevanje in pomanjkljivo znanje 
kemijskih vsebin. Treba je upoštevati tudi učenčevo predznanje, miselno sposobnost in 
zahtevnost prehoda med makroskopsko, submikroskopsko in simbolno ravnijo. 
Nezanemarljivi so tudi učenčeva motivacija, odnos do kemije in zanimanje za učenje trojne 
narave kemijskih pojmov, ki vplivajo na učenje in uspešnost reševanja nalog v kontekstu.  
Rezultati dela so pokazali: (1) kje imajo učenci več težav pri branju ali risanju SMR kemijskih 
reakcij, (2) katere so najpogostejše napake pri risanju SMR kemijskih reakcij, (3) kako 
učenčev individualni interes, učna samopodoba, zanimanje za učenje trojne narave in 
kemijskih vsebin vplivajo na njegovo uspešnost reševanja nalog kemijskih reakcij na ravni 
delcev in (4) ali na uspešnost reševanja nalog vpliva uporaba submikroprezentacij pri pouku 
kemije. Raziskava je potekala na šestih osnovnih šolah v različnih regijah Slovenije. 
Sodelovalo je 250 osnovnošolcev, ki so v šolskem letu 2017/18 zaključevali deveti razred 
osnovne šole, in njihovi učitelji kemije. Rezultati so smiselno podani po sklopih. Ugotovljeno 
je bilo, da imajo naši osnovnošolci več težav pri risanju kot pri branju SMR kemijskih reakcij, 
ker pri risanju ne upoštevajo ustreznih veljavnih kemijskih pravil in zakonov. Največ težav pa 
imajo pri upoštevanju velikosti narisanih delcev, agregatnem stanju kovin, kovinskih oksidov 
in vodne raztopine soli ter pri upoštevanju stehiometričnega razmerja posameznih elementov 
na strani reaktantov in produktov. Rezultati kažejo tudi, da imajo učenci težave pri 
prepoznavanju dvoatomnih molekul, saj so vodik in kisik risali v obliki atomov, ter pri 
poimenovanju in zapisovanju simbola in molekulske formule. Ugotovljeno je bilo, da so 
učenci, ki jih bolj zanima učenje kemije, uspešnejši pri reševanju nalog, ki temeljijo na branju 
in risanju SMR kemijskih reakcij. Na to pa vpliva tudi uporaba submikroprezentacij pri 
pouku. Učenci, katerih učitelji v pouk kemije pogosteje vključujejo sheme delcev, so 
uspešnejši pri reševanju tovrstnih nalog. Zbrani podatki kažejo, da ima pri poučevanju in 
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razumevanju kemijskih reakcij na ravni delcev pomembno vlogo učitelj, ki načrtuje pouk. Če 
učitelj kemijske pojme pogosteje obravnava na treh ravneh ter oblikuje naloge, s katerimi 
učenci utrdijo in ponovijo usvojeno učno vsebino, učenci bolje razumejo kemijske vsebine in 
je manj možnosti za razvoj napačnega razumevanja.  
 
Ključne besede: učenci, učitelji kemije, odnos do kemije, trojna narava kemijskih pojmov, 
vizualizacija, napačna razumevanja, kemijske reakcije. 
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ABSTRACT 
Life without chemistry is difficult to imagine in today's world. Chemistry enables 
understanding and research of numerous natural phenomena and the emergence of new 
consumer goods which are part of everyday life. Chemistry at primary school is one of the 
most challenging natural sciences because it includes many new and abstract scientific 
concepts which students find difficult to conceive and comprehend. The key to better 
understanding of the complex chemistry contents is to appreciate the triple nature of the 
concepts in order to present chemistry notions and concepts on the macroscopic, sub-
microscopic, and symbolic levels. Students gravitate to the macroscopic level the most 
because they can perceive certain chemistry notions and concepts with their visual, auditory, 
olfactory, and tactile senses. The most abstract and uninteresting aspect of chemistry for them 
is the symbolic domain where the macroscopic observations have to be translated into suitable 
symbols, formulas, or equations. The sub-microscopic level is a part of the abstract domain as 
well because the macroscopic observations are explained at the level of particles (atom, 
molecule, ion). However, for a complete understanding of chemistry it does not suffice to 
offer an explanation based just on one of the domains identified. All three domains must be 
equally integrated into the process of teaching and the study of chemistry notions and 
concepts. Schools use sub-micropresentations (SMR) which show analogue models of a 
particular chemical element or substance to illustrate these notions and concepts in the domain 
of particulates. The SMR presentations are the key factor in studying and understanding the 
chemistry syllabus for students at all levels of education because they stimulate in-depth 
learning. Incorrect or inconsistent use of the triple nature of chemical concepts can lead to 
misconceptions and deficient knowledge of the chemistry syllabus. Good instruction needs to 
consider student's previous knowledge, his or her mental ability and the complexity of the 
transition between the macroscopic, sub-microscopic, and symbolic domains. Other factors, 
which should not be ignored, are a student's motivation, his or her attitude towards chemistry 
and interest in studying the triple nature of the chemistry concepts. These factors influence the 
concepts of learning and affect the student's success in solving the tasks in a particular 
context.  
The results of this master thesis show the following: (1) the domains where students have 
more difficulties in reading or drawing the SMR of chemical reactions; (2) the most common 
misconceptions which occur in drawing chemical reactions at the sub-microscopic level; (3) 
how a student's attitude towards chemistry affects his or her success in solving chemical 
reaction tasks at the level of particulates; and (4) whether the use of sub-micropresentations in 
chemistry lessons influences the success in solving chemistry tasks. The survey was 
conducted at six primary schools in different areas of Slovenia. It included 250 primary 
school students who were finishing the 9th grade of primary school in 2017/2018 and their 
chemistry teachers. The results of the survey are systematically presented in several topical 
sets. The results show that Slovenian primary school students have more difficulties in 
drawing the SMR of a chemical reactions than in reading them because they do not follow the 
relevant rules and laws of chemistry. Students experience the major share of difficulties in 
considering the size of the particles they have to draw, determining the aggregate state of 
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metals, metal oxides, and aqueous solutions of salts. Students also find it difficult to consider 
the stoichiometric relationship between the individual elements of reactants and products. In 
addition, this research effort reveals that recognizing diatomic molecules poses another 
problem for students. They would draw the hydrogen and oxygen gases in the form of atoms. 
Another difficult issue is the naming and writing of a symbol and a molecule formula. The 
results of the thesis show that students with a greater individual interest in studying chemistry 
are more successful in solving the tasks, which are based on reading and drawing the SMR of 
chemical reactions. The level of students' success is affected by the use of sub-
micropresentations in chemistry lessons. The students whose teachers often include 
schematics of particulates in their chemistry lessons are more successful in solving such tasks. 
The data collected reveals that a teacher's way of a lesson planning results in his or her 
teaching style and the students' understanding of chemistry reactions at the level of 
particulates. If a teacher frequently discusses chemistry concepts at each of the three concept 
domains and prepares tasks, which reinforce and revise the learning of the content, the 
students understand the chemistry syllabus better and misconceptions are less likely to 
develop. 
Key words: students, chemistry teachers, attitude towards chemistry, the triple nature of 
chemistry concepts, visualization, misconceptions, chemical reactions. 
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UVOD 
 
Ena izmed najpomembnejših naravoslovnih ved v našem življenju je kemija, ki omogoča 
razumevanje in proučevanje številnih naravnih pojavov in procesov, ki so del vsakdana 
(Gilbert in Treagust, 2009). Kljub zavedanju o pomembnosti te vede je za številne učence, 
dijake in študente trd oreh za razumevanje kemijskih vsebin. Težave predstavljajo kemijski 
pojmi, ki so abstraktni in težko predstavljivi. Kompleksnost poučevanja in učenja kemijskih 
pojmov izhaja iz narave kemijskih pojmov, ki so opisani na treh ravneh: makroskopski, 
submikroskopski in simbolni (Devetak, 2012). Leta 1982 je Alex Johnstone prvi sistematično 
nakazal pomen submikroskopske ravni pri razumevanju kemijskih pojmov in procesov, kjer je 
soodvisnost med tremi ravnmi ponazoril s pomočjo trikotnika, ki ga je poimenoval trikotnik 
trojne narave kemijskega pojma (Johnstone, 1982). Danes se za poučevanje kemije uporablja 
prenovljen in dopolnjen Johnstonov model, imenovan model soodvisnosti treh ravni 
naravoslovnih pojmov. Ta model STRP vsebuje vse elemente Johnstonovega modela, le da ta 
vključuje še miselno projekcijo, ki jo vsak posameznik oblikuje ob interakciji z določenim 
objektom. Dobro oblikovan mentalni model omogoča posamezniku boljše razumevanje 
kemijskih vsebin in lažjo integracijo novih abstraktnih pojmov v pojmovno mrežo (Devetak, 
2012). Učitelji kemije se morajo pri razlagi kemijskih pojmov in procesov najprej osredotočiti 
na prvo raven, šele nato pa na drugo in tretjo. Nesmiselno je namreč, da je učencu določen 
kemijski pojem hkrati predstavljen na makroskopski, submikroskopski in simbolni ravni, ker 
jih takšna razlaga lahko demotivira in zmede (Johnstone, 2000). Prav tako morajo učitelji pri 
poučevanju trojne narave kemijskih pojmov poznati učenčevo predznanje in sposobnost 
mišljenja ter upoštevati zahtevnost prehoda med ravnmi. V šolskih institucijah se že desetletja 
pojavljajo napačna razumevanja (Barke, Hazari in Yitbarek, 2009), ki so lahko posledica 
nepravilno oziroma pomanjkljivo razloženega pojma na treh ravneh (Chittlebouroug, Treagust 
in Mocerino, 2002). Največ težav pri kemiji imajo učenci z razumevanjem zgradbe delcev, 
kemijskih reakcij in vodnih raztopin na ravni delcev, saj pozabijo osnovna pravila in zakone, 
ki jih je treba upoštevati pri reševanju konkretnih problemov. Za zmanjšanje napačnih 
razumevanj v vzgojno-izobraževalnih ustanovah je treba nadgraditi učbenike in strokovno 
literaturo s slikovnim in elektronskim materialom (Devetak, 2012), učence z eksperimentalno-
raziskovalnimi nalogami spodbujati k ponavljanju, utrjevanju in nadgrajevanju usvojenega 
znanja (Ferk Savec, 2014) ter učitelje kemije podučiti o pravilni uporabi trojne narave 
kemijskih pojmov in razvoju avtentičnih nalog (Barke idr., 2009). 
V magistrskem delu je podana analiza razumevanja kemijskih reakcij na ravni delcev pri 
devetošolcih šestih osnovnih šol iz različnih regij v Sloveniji. Iz rezultatov raziskave in 
teoretičnih izhodišč so izpeljane ključne ugotovitve: (1) kje imajo učenci več težav pri branju 
ali pri risanju kemijskih reakcij na submikroskopski ravni, (2) katere so učenčeve 
najpogostejše napake pri risanju SMR kemijskih reakcij, (3) kako učenčev individualni odnos, 
učna samopodoba, zanimanje za učenje trojne narave in kemijskih vsebin vplivajo na njihovo 
uspešnost reševanja nalog in (4) ali na uspešnost reševanja nalog vpliva uporaba 
submikroprezenatcij pri pouku. Glavne ugotovitve in zaključki magistrskega dela bodo v 
pomoč tako učiteljem kemije kot tudi načrtovalcem učnih načrtov in oblikovalcem učbenikov 
za kemijo. Potrdi pa se lahko teza o pomembnosti poučevanja in učenja kemijskih vsebin na 
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treh ravneh, saj učenci brez tega kemijske pojme razumejo pomanjkljivo in si jih težje 
miselno interpretirajo.  
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1  TEORETIČNI UVOD 
1.1 Učenje in poučevanje kemije 
Veliko ljudi se zaveda današnjega pomena kemije, saj ta omogoča razumevanje in 
proučevanje številnih naravnih procesov in pojavov ter nastanka novih materialnih dobrin, ki 
so del vsakodnevnega življenja. Kljub temu pa misel na kemijo in kemijske poklice v svetu 
nikoli ni bila pozitivno zaznamovana, saj jo ljudje zaradi nerazumevanja in nepoznavanja 
obravnavajo kot nevarno in zdravju škodljivo naravoslovno vedo (Johnstone, 2000). Zato se 
znanstveniki trudijo človeštvu dokazati, da je razumevanje, poznavanje in učenje te 
naravoslovne vede izjemno pomembno. Gilbert in Treagust (2009) trdita, da je učenje kemije 
pomembno, ker: (1) je neposredno povezana z življenjem (zakaj se oljnih madežev ne da 
odstraniti le z vodo), (2) prispeva k uspešnejšemu in hitrejšemu razvoju materialnih dobrin 
(zdravila, gnojila, plastične mase, tekstil idr.), (3) omogoča ozaveščanje državljanov ter 
spodbuja trajnostni razvoj, (4) omogoča proučevanje naravnih procesov oziroma pojavov 
(zakaj slana voda povzroča rjavenje železa), (5) spodbuja kemijsko pismenost državljanov in 
(6) omogoča razumevanje naravo kemijske tehnologije (kako iz gline dobiti element 
aluminij). Poučevanje in učenje kemijskih vsebin sta izjemno zahtevni, saj se učeči v vseh 
stopnjah izobraževanja srečujejo z vsebinami, ki so abstraktne, kompleksne in težko 
razumljive. Razumevanje kemijskih pojmov in procesov pa je odvisno od ustreznega 
poučevanja, učenja in razumevanja (Barke idr., 2009).  
Učenje je aktiven proces, v katerem učenec z različnimi učnimi stili (Gurses, Dogar in Gunes, 
2015) oblikuje mentalni model, v katerega integrira nove pojme oziroma procese. Pridobljeno 
znanje mora učenec nadgraditi in uporabiti pri nadaljnjem razumevanju in reševanju 
problemov, s katerimi se bo srečal v življenju (Devetak, 2012). Na učenje vplivajo različni 
načini učenja, ki pri učencih, dijakih in študentih spodbujajo učni učinek. Zlata pravila 
uspešnega učenja so: (1) aktivnost, kjer učenci z aktivnim učenjem premišljujejo, odkrivajo in 
rešujejo probleme, s katerimi se srečuje vsakodnevno; (2) pozornost, ki usmerja učenčeve 
misli k učenju vsebine; (3) pravilno pomnjenje učne vsebine z asociacijami iz že obstoječega 
znanja; (4) pravilno podčrtovanje in zapisovanje pomembnih informacij, ki jih ne sme biti 
preveč in morajo biti zapisana v obliki miselnega vzorca oziroma linearnega izvlečka, da je 
dober pregled nad pojmi obravnavane vsebine; (5) aktivno ponavljanje učne vsebine, ki je 
učinkovitejše od pasivnega, ki temelji le na branju besedila; (6) načrtovano učenje, ki poteka 
po že vnaprej pripravljenem načrtu, kjer učenec razporedi učno gradivo na enote in določi čas 
za obdelavo tega gradiva; (7) čas in prostor, ki morata biti vedno ista, da se izognejo 
zunanjim, in (8) rekreacija, ki mora biti aktivna, vendar ne preveč naporna, da se telo ne 
izčrpa, saj mora biti učenec po manj naporni aktivnosti sposoben za nadaljnje učenje (Pečjak, 
2001). 
 
Poučevanje pa je proces, kjer ustrezno izobraženi in usposobljeni posamezniki predajajo nove 
informacije tistim, ki se učijo. V vzgojno-izobraževalnih zavodih so to učitelji in drugi 
strokovni delavci, ki učno vsebino podajajo učencem, dijakom in študentom (Ibrahim, Pei Hui 
in Yaakub, 2013). Omenjena procesa se med seboj povezujeta in dopolnjujeta s socialnimi in 
vedenjskimi dejavniki, kamor vključujemo spoznavanje, motivacijo, socialno interakcijo in 
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sporazumevanje. Ti dejavniki pa močno vplivajo na osebnostni razvoj posameznika (Marentič 
Požarnik, 2012). Za vključevanje omenjenih dejavnikov v proces poučevanja morajo učitelji 
izbirati aktivne metode in oblike dela, da učeče spodbudijo k sodelovanju, raziskovanju in 
razumevanju nove vsebine (Ibrahim idr., 2013).  
Pri predmetu kemija se učenci srečajo z novimi pojmi, procesi in zakoni, ki jim povzročajo 
težave pri pomnjenju in razumevanju (Kaltacki Gurel, 2015). Marentič Požarnik (2012) 
opozarja, da je treba učencem pojme predstaviti sistematično. Predlaga dva načina: Prvi je 
poučevanje pojmov prek definicije, kjer učitelj najprej posreduje definicijo pojma in nato 
poda nekaj tipičnih primerov. Šolski primer za ponazoritev definicije, da je atom najmanjši 
gradbeni delec, podkrepi s shemo zgradbe atoma posameznih elementov. Drugi način pa je 
poučevanje pojmov s primeri, kjer učitelj na podlagi primera dokaže veljavnost definicije, kar 
je obratno kot pri prvem načinu. Za kateri način poučevanja pojmov se učitelj odloči, pa je 
odvisno od učenčevega predznanja in sposobnosti mišljenja. Učenje zakonov, pravil in 
procesov temelji le na poučevanju s primeri, na podlagi katerih se oblikuje definicija, in nato 
sledi reševanje nalog, kjer se preveri zakonitost oziroma pravilo. Kot navaja Marentič 
Požarnik (2012), se pri poučevanju pojmov, zakonov, pravil in principov v šoli lahko pojavijo 
številni problemi, kot so: (1) prevelika količina pojmov v učnih načrtih, kar predstavlja 
problem pri pomnjenju, (2) verbalizem, kar pomeni učenje brez razumevanja, ki je posledica 
učenja na pamet; (3) prezahtevnost nekaterih pojmov glede na učne sposobnosti posameznika 
in (4) premajhna povezanost pojmov znotraj in zunaj predmeta.  
Za razumevanje pojmov, zakonov in procesov pa je pomembno, da si posamezniki oblikujejo 
pojmovno mrežo, ki prikazuje odnose med pojmi in njihove povezave (Marentič Požarnik, 
2012). Te povezave so lahko predstavljene tudi z vizualizacijskimi sredstvi (slike, animacije, 
grafi, diagrami, videoposnetki idr.), besednimi opisi in fizičnimi modeli, ki omogočajo boljše 
razumevanje abstraktnih kemijskih pojmov (Chittleborough idr., 2002). Definicije in 
povezave med pojmi se shranijo v dolgotrajni spomin posameznika, ki ga med učenjem lahko 
dopolnjuje s specifičnimi pojmi in novimi povezavami (Marentič Požarnik, 2012).  
Johnstone (2000) in psihologi Lucariello idr. (2016) trdijo, da mora učenje temeljiti na 
učenčevem predznanju, ki ga nadgrajujejo z novimi izkušnjami in informacijami, ki jih 
pridobijo iz okolja. Učenčevo predznanje pa vpliva na to, kako bodo novo znanje integrirali v 
pojmovno mrežo. Nadgradnjo učenčevega znanja imenujemo konceptualna sprememba, ki je 
pomembna pri identifikaciji napačnih razumevanj. Pri integraciji novih pojmov pa je izjemno 
pomembno, da se predhodno povežejo s pojmom, ki jih že poznajo, saj se nepodprto učenje s 
konkretnimi primeri oziroma dejstvi hitro izgubi iz njihovega dolgotrajnega spomina 
(Devetak, 2012).  
1.1.1 Spomin in mišljenje 
Spomin je sposobnost shranjevanja in ohranjanja podatkov, ki se nalaga skozi življenje. 
Človek brez te sposobnosti na vsako situacijo in izkušnjo gleda tako, kot da jo doživlja prvič. 
Spomin omogoča lažje načrtovanje in predvidevanje, kakšna bo prihodnost (Šešok, 2006). 
Vse informacije, ki jih posameznik sprejme iz okolja, se najprej skladiščijo v senzornem 
oziroma zaznavnem spominu, kjer se zadrži le nekaj sekund. S pozornostjo se lahko 
pomembne informacije iz senzornega spomina zapišejo v kratkoročni oziroma delovni spomin 
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(Šešok, 2006), kjer se zadržijo 40 sekund (Pečjak, 2001). Delovni spomin je prostor, kjer 
pride do interakcije med informacijo iz okolja in med informacijo, ki je že zapisana v 
dolgotrajnem spominu. Ker je to najaktivnejši proces v možganih, je omejen s količino 
informacij, ki jih lahko sprejme. Delovni spomin lahko naenkrat sprejme 7 ±2 enoti (Šešok, 
2006). Johnstone (2000) je o ideji o istočasnem učenju kemije na treh ravneh kemijskega 
pojma dejal, da takšno poučevanje in učenje preobremenita delovni spomin pri učencih, 
posledica tega pa je lahko nerazumevanje pojmov. Za prehod podatkov iz delovnega v 
dolgotrajni spomin je potreben proces ponavljanja in povezovanja novih informacij s podatki, 
ki so že zapisani v pojmovni mreži posameznika, kajti značilnost kratkoročnega spomina je 
hitro pozabljanje (Pečjak, 2001). Ko se nova informacija integrira v pojmovno mrežo 
dolgoročnega spomina, lahko tam ostane za vedno (Šešok, 2006), saj so podatki med seboj 
povezani z različnimi povezavami in asociacijami, kar preprečuje pozabljanje informacij 
(Pečjak, 2001). Pridobivanje dolgoročnega znanja in spretnosti je v veliki meri odvisno tudi 
od uporabe različnih učnih strategij. Ključna strategija je načrtna vaja, ki traja dlje časa in 
temelji na pozornosti, utrjevanju in ponavljanju učne snovi skozi različne aktivnosti 
(Lucariello idr., 2016). 
Pri poučevanju in učenju kemije je treba poleg opisanih dejavnikov upoštevati tudi 
posameznikovo sposobnost mišljenja. Mišljenje obsega spoznavne procese, ki se izvajajo v 
dolgotrajnem spominu. Med te procese spadajo predvsem, presojanje, sklepanje, odločanje, 
posploševanje ter priklic asociacij in znanja iz pojmovne mreže. Psiholog J. Piaget je 
sposobnost mišljenja razdelil na štiri stopnje: (1) senzomotorična stopnja se razvije pri 
otrocih, starih do dve leti, in temelji na sprejemanju in spoznavanju predmetov na osnovi 
preizkušanja; (2) predoperativno mišljenje se razvije pri otrocih, starih do sedem let, kjer se že 
razvijejo predstave, vendar niso sposobni samostojnega razmišljanja; (3) konkretno mišljenje 
se razvije pri otrocih do 12. leta, kjer se že kaže sposobnost logičnega reševanja problemov, 
vendar rešitve problema izhajajo iz konkretnih izkušenj in znanja, (4) abstraktno-logično 
mišljenje pa se razvije pri otrocih, starih do 15 let, kjer se kaže sposobnost reševanja 
abstraktnih problemov, pri čemer posameznik postavlja različne hipoteze, upošteva več 
spremenljivk in je sposoben razmišljati tudi o svojem mišljenju (Marentič Požarnik, 2012). Ta 
stopnja mišljenja je pri poučevanju in učenju kemijskih vsebin najpomembnejša, ker omogoča 
lažje razumevanje abstraktnih in težje razumljivih kemijskih pojmov in procesov. Učenci, ki 
tega mišljenja nimajo razvitega, imajo težave pri razumevanju teh, ki sčasoma preidejo v 
nezanimanje in nepriljubljenost do predmeta kemije v osnovni šoli (Thiele in Treagust, 1994). 
Iz zgoraj predstavljene razlage o razvoju mišljenja pri otroku je lahko sklepati, da je predmet 
kemija zaradi poznejšega razvoja abstraktno-logičnega mišljenja umeščena šele v zadnjo 
triado osnovnošolskega izobraževanja. 
P. Guilford je mišljenje razdelil na konvergentno in divergentno. Konvergentno je enosmerno, 
usmerjeno k eni rešitvi, in se že na podlagi predhodnega znanja predvideva, kakšna bo rešitev 
danega problema. Divergentno mišljenje pa je večsmerno, kar pomeni, da je rešitev danega 
problema sprejemljiva, nepredvidljiva in nenavadna. Sestavine tega mišljenja so: (1) 
originalnost, ki poudarja izvirnost ideje za reševanje problemov; (2) fleksibilnost, ki temelji 
na hitrem spreminjanju pristopa in strategije za reševanje problema, in (3) fluentnost, ki kaže 
sposobnost hitrega naštevanja in podajanje idej za rešitev nekega problema (Marentič 
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Požarnik, 2012). Ključ za razvoj ustvarjalnega mišljenja pri posameznikih je sposobnost 
divergentnega in konvergentnega mišljenja. Ta sposobnost mišljenja je pri predmetu kemija 
dobrodošla, ker so učenci s tem mišljenjem sposobni prepoznati problem, poiskati informacije 
in na podlagi eksperimenta rešiti zastavljen problem ter podati alternativne rešitve in 
načrtovati nove raziskave (Wissiak Grm, 2014). Ustvarjalno mišljenje pri učencih izboljša 
učno uspešnost, ker ustvarjalni pristopi pri pouku učence spodbujajo h konkretni uporabi 
znanja v vsakodnevnem življenju, kar jih dodatno motivira in spodbuja k učenju in 
raziskovanju (Lucariello idr., 2016). 
 
1.2 Učna motivacija v povezavi z odnosom do predmeta 
Motivacija je definirana kot psihološki proces, ki posameznika spodbuja k učenju in 
spoznavanju novih učnih vsebin. Motivacijski proces tvorijo različni elementi, kot so izziv, 
ocena, pohvala, nagrada, spodbuda učitelja, vrstniki, interesi, samopodoba in drugi, ki 
aktivirajo in usmerjajo učenca k doseganju lastnih ciljev. O učni motiviranosti posameznika 
lahko govorimo takrat, kadar učenec s svojim vedenjem, ravnanjem in razmišljanjem izraža 
odnos do učenja (Juriševič, 2014). Učitelji se morajo pri tem zavedati, da lahko učence, dijake 
in študente z različnimi motivacijskimi spodbudami motivirajo ali pa demotivirajo za učenje. 
Motiviranost se pri učencih lahko spodbudi in okrepi z nagrado, pohvalo ali dobro oceno. 
Graja, kazen, slaba ocena in prisila pa posameznika odvrnejo od zanimanja in šolskega 
učenja. Za razumevanje in spodbujanje tovrstne motivacije je treba poznati odnose med 
zunanjo/ekstrinzično in notranjo/intrinzično motivacijo. Pri zunanji ali ekstrinzični motivaciji 
je okolje spodbuda za učenje, v katerem je posameznik (Juriševič, 2014). Tovrstna motivacija 
prihaja od zunaj posameznika, kar pomeni, da učencev naloge in aktivnosti, ki jih pripravi 
učitelj, ne zanimajo in ne spodbudijo njihovega interesa za učenje in spoznavanje novih stvari. 
Učijo se zgolj za to, da zadovoljijo pričakovanja svojih staršev oziroma skrbnikov ter da se s 
tem izognejo negativnih posledic, kot so graja, slaba ocena in kazen. Nasprotna od zunanje je 
notranja ali intrinzična motivacija, kjer sta spodbuda za učenje učenčeva lastna želja in interes 
(Juriševič, 2012). Ta motivacija prihaja iz posameznika, saj se želi naučiti nekaj novega, 
spoznati, razumeti in poglobiti svoje obstoječe znanje (Marentič Požarnik, 2012). Kadar je 
učenec notranje motiviran, posega po zahtevnejših nalogah, ki mu pomenijo izziv. K učenju 
ga spodbujata radovednost in lastni interes ter dosega visok učni uspeh. Tudi eno izmed načel 
potrjuje, da »učenci bolj uživajo pri učenju in so uspešnejši, kadar so bolj motivirani notranje 
kot zunanje«. (Lucariello idr., 2016, str. 21) To pomeni, da se učenci, pri katerih prevladuje 
notranja motivacija, počutijo učinkovitejše, saj so bolj pozorni pri pouku in nove informacije 
sprejemajo tako, da jih povežejo z že obstoječim znanjem. Pri posamezniku sta lahko prisotni 
obe vrsti motivacije, katera bo prevladovala, pa je odvisno od učencev in učitelja, kako bo 
svoje učence spodbujal k učenju in raziskovanju ter kako bo razlagal nove učne vsebine 
(Lucariello idr., 2016). Na učenje pa vpliva učna motivacija, ki je odvisna od: (1) časa, ki ga 
učenec nameni raziskovanju in učenju; (2) aktivnosti, ki jo pripravi učitelj; (3) učenčevega 
razpoloženja za izvajanje aktivnosti in (4) poglabljanja obstoječega znanja. V vzgojno-
izobraževalnih ustanovah so za učeče naravoslovni predmeti najmanj priljubljeni predvsem 
zaradi: (1) preobsežnih učnih načrtov z novimi pojmi, ki se ne navezujejo na vsakodnevno 
življenje, (2) neupoštevanja razvojnih sposobnosti in njihovih interesov, (3) neustrezne oblike 
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in metode poučevanja, (4) premalo poudarjanja višjih oblik učenja in miselnih procesov in (5) 
nepovezovanja naravoslovnega izobraževanja z življenjskim okoljem (Juriševič, 2014). 
Raziskava Ibrahim idr. (2013) kaže, da učitelji kemije v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 
premalo spodbujajo reševanje avtentičnih kemijskih problemov na višjih kognitivnih 
stopnjah, kar vpliva na nerazumevanje učnih vsebin in slabo motiviranost učencev. Ključni 
element v procesu učenja je učna samopodoba, ki vpliva na učenčevo motivacijo in vedenje. 
Učenci z dobro učno samopodobo so uspešnejši, ker jim je znanje najpomembnejša vrednota 
(Lucariello idr., 2016). Učenci z visoko stopnjo učne motivacije imajo pozitiven odnos do 
učenja in kažejo veliko zanimanje za učenje novih vsebin, kar dokazuje, da učna motivacija 
vpliva tudi na pozitiven odnos do predmeta in boljše razumevanje kemijskih vsebin 
(Albulescu in Albulescu, 2015). 
1.3 Trojna narava kemijskih pojmov 
 
Številni učenci, dijaki in študenti imajo med svojim izobraževanjem veliko težav pri 
razumevanju kemijskih pojmov, ki so abstraktni in težko predstavljivi (Devetak, 2012). Ključ 
za dobro razumevanje in poznavanje kompleksnosti kemijskih vsebin je trojna narava 
kemijskih pojmov. Prva in najpomembnejša raven je makroskopska, ki temelji na konkretni in 
dejanski ravni. Kemijski pojmi in procesi so lahko videni in zaznamovani s čutili, zato se ta 
raven imenuje tudi senzorna oziroma zaznavna. Naslednja raven je submikroskopska, ki 
temelji na abstraktni in dejanski ravni. Opažanja, ki so zaznana na makroskopski ravni, so 
razložena s teorijami, ki temeljijo na submikroskopski ravni delcev (atomi, molekule in ioni) 
(Devetak, 2012). Tudi tretja raven temelji na abstraktni ravni, kjer so makroskopska opažanja 
in submikroskopska razlaga na ravni delcev prevedena v ustrezne simbole (kemijski simboli, 
formule, enačbe, shematske in grafične predstavitve, matematične enačbe idr. (Devetak, 
2012)). Simboli omogočajo lažjo interpretacijo dejanskega stanja in medsebojno 
komunikacijo med tistimi, ki poznajo značilnosti kemijskega jezika (Slapničar, Svetičič, 
Torkar, Devetak in Glažar; 2015). Za razumevanje kemije ni dovolj razlaga le na eni od 
opisanih ravni, temveč je treba makroskopska opažanja pojasniti še na ravni delcev, ki 
predstavlja, kako se delci v snovi obnašajo in gibljejo ter kakšen je simbolni zapis kemijskega 
procesa (Chittleborough idr., 2002). Tudi Johnstone (2000) opozarja, da mora razlaga učne 
vsebine temeljiti na vseh treh ravneh, in sicer tako, da se kemijski pojem oziroma proces 
najprej obravnava na makroskopski ravni, nato na submikroskopski in na koncu še na 
simbolni. Devetak (2012) v svojem prispevku navaja, da imajo učenci največ težav pri 
razlikovanju med opisom makroskopskega opažanja in razlago opažanj na submikroskopski 
ravni, ki pa je osnovni temelj za razumevanje kemijskih pojmov, preden so zapisani še v 
simbolni obliki. Zato je pri poučevanju kemijskih vsebin izjemno pomembno, kako učitelji 
načrtujejo učne ure, da bodo učeči razumeli kemijske pojme na makroskopski, 
submikroskopski in simbolni ravni (Johnstone, 2000).  
Alex Johnstone je leta 1982 prvi sistematično nakazal pomen submikroskopske ravni pri 
razumevanju naravoslovnih pojmov in procesov. Soodvisnost med makroskopsko, 
submikroskopsko in simbolno ravnjo je prikazal s tako imenovanim trikotnikom trojne narave 
kemijskega pojma (shema 1) (Johnstone, 1982).  
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Nova spoznanja na področju poučevanja in učenja kemije so pripomogla k nadgrajevanju 
Johnstonovega modela. Shema 2 prikazuje enega izmed nadgrajenih modelov, ki poudarja 
vizualizacijske elemente, ti pa pripomorejo k boljšemu razumevanju kemijskih vsebin na vseh 
treh ravneh (Ferk Savec in Vrtačnik, 2007).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tudi model soodvisnost treh ravni pojma (STRP) je model, ki ima vse elemente 
Johnstonovega modela, le da vključuje še razvoj mentalnega modela, ki je miselna projekcija, 
ki jo oblikuje vsak posameznik ob interakciji z določenim objektom (Shema 3). Ustrezno 
oblikovan mentalni model je takrat, ko posameznik kaže ustrezne povezave med vsemi 
ravnmi, kar mu omogočajo vizualizacijska sredstva (Devetak, 2012). Model STRP se je 
oblikoval s petimi različnimi teorijami: (1) Johnstonov model procesiranja informacij, ki 
pojasnjuje, kako učenec procesira informacije najprej v delovni in nato še v dolgotrajni 
spomin. Opozarja tudi, da lahko pride do pozabljanja naučenega, če se usvojeno znanje ne 
ponavlja; (2) Paiviova dvojna kodna poudarja, da je znanje učinkovitejše, kadar učitelj pojem 
podkrepi še z vizualizacijskim elementom; (3) Mayerjeva teorija smiselnega učenja SOI 
temelji na selekcioniranju relevantnih informacij, organizaciji smiselnih informacij za učenca 
in integraciji novih informacij v že obstoječe znanje tako, da se spodbuja učenje z 
razumevanjem ter podpirajo konstruktivistično učenje in aktivni kognitivni procesi; (4) 
Kognitivna teorija multimedijskega učenja in (5) Mayerjeva teorija učinkovitih ilustracij 
temeljita na uporabi vizualizacijskih elementov, ki pomagajo učečega se usmerjati na 
specifične elemente, ki mu pomagajo oblikovati povezave med učnimi vsebinami, ki jih 
obravnava pri kemiji. Takšen način poučevanja in učenja omogoča oblikovanje mentalnega 
modela, ki je osnova za pridobivanje novega znanja z razumevanjem. Neustrezno oblikovan 

Shema 1: Johnstonov model; trikotnik trojne narave kemijskega pojma (Johnstone, 1982). 

Shema 2: Nadgrajen Johnstonov model (Ferk Savec in Vrtačnik, 2007). 
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mentalni model pri posamezniku vodi do razvoja napačnih razumevanj, kar vpliva na 
uspešnost reševanja avtentičnih nalog (Devetak, 2012).  
 

  
 
 
Raziskava (Taber 2013) je pokazala, da trojna narava kemijskih pojmov ni tako težko 
razumljiva, da je učenci ne bi mogli razumeti. Najpomembnejše je, kako učitelji kemijski 
pojem predstavijo na treh ravneh. Johnstone (2000) pravi, da se morajo učitelji pri razlagi 
kemijskih pojmov na treh ravneh najprej osredotočiti na prvo raven, nato pa še na drugo in 
tretjo. Nesmiselno je, da učencu kemijski pojem predstavimo na makroskopski, 
submikroskopski in simbolni ravni hkrati, ker ga lahko takšna razlaga zmede in demotivira 
(Johnstone, 2000). Zaradi pomanjkljive razlage abstraktnih kemijskih pojmov na 
makroskopski, submikroskopski in simbolni ravni lahko prihaja do nerazumevanja kemije in 
razvoja napačnega razumevanja (Chittleborough idr., 2002). 
Ker imajo številni učenci težave pri pojasnjevanju zgradbe snovi na makroskopski in 
submikroskopski ravni (Devetak, 2012), se lahko to ponazoritev učencem predstavi z 
mezoravnjo, ki pojasnjuje, kaj je med prvo in drugo ravnjo. Pojasnjevanje zgradbe snovi z 
mezoravnmi se lahko prikaže na primeru neprebojnega jopiča, kjer je prikazano postopno 
prehajanje na manjše merilo vlaken, dokler se ne pride do osnovnega vlakna, ki je osnova za 
tkanje neprebojnega jopiča. Ta ponazoritev pokaže, da se lahko v vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah abstraktni pojmi zelo preprosto predstavijo z vizualizacijami (shema 4) (Meijer, 
Bulte in Pilot, 2009).  
 

Shema 3: Model soodvisnosti treh ravni naravoslovnih pojmov (model STRP) (Devetak, 
2012). 
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1.3.1 Razvoj učenja pojmov na treh ravneh  
Poučevanje in učenje kemijskih pojmov je kompleksno, saj jih morajo učeči se razumeti tako 
na makroskopski kot tudi na submikroskopski in simbolni ravni. Poglabljanje in razumevanje 
kemijskih vsebin skozi celotno izobraževanje se lahko ponazorita z rastočimi trikotniki, ki 
prikazujejo povečanje kompleksnosti razumevanja kemijskih pojmov. Čeprav se učenčevo 
znanje skozi izobraževanje kemije povečuje, ni nujno, da se pri tem ustvarjajo tudi ustrezne 
povezave med makroskopsko, submikroskopsko in simbolno ravnjo določenega kemijskega 
pojma. To pa lahko vodi v razvoj napačnih razumevanj. V ta namen so znanstveniki odkrili 
nov način poučevanja kemijskih pojmov, ki temelji na modelu dvigajoče se ledene gore 
(Shema 5). Ta model poudarja, da mora biti pri poučevanju vedno prisotna makroskopska 
raven, medtem ko se submikroskopska in simbolna v proces poučevanja vključita po potrebi 
glede na: (1) učenčevo predznanje, (2) učenčeve sposobnosti in (3) razvoj abstraktnega 
mišljenja pri posameznikih. Razlago kemijskih pojmov na submikroskopski in simbolni ravni 
naj bi v proces poučevanja vključili takrat, ko imajo učenci razvito abstraktno mišljenje. Iz 
učnega načrta kemije se lahko ugotovi, da učenci na začetku učenja kemije spoznavajo le 
osnovne kemijske pojme, ki jih skozi celotno izobraževanje poglabljajo in dopolnjujejo z 
abstraktnejšimi in kompleksnejšimi vsebinami na submikroskopski in simbolni ravni. To 
prikazuje tudi slika dvigajoče se ledene gore, ki s povečevanjem sivega polja v trikotniku 
ponazarja učenčevo razumevanje pojmov na vseh treh ravneh. Lega črte v trikotniku pa je 
odvisna od učenčevih sposobnosti, starosti in kemijskega znanja (Chittleborough, 2014).  

Shema 4: Ponazoritev mezoravni na primeru tkanja vlaken, iz katerih je narejen 
neprebojni jopič (Povzeto po Meijer idr., 2009). 
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1.4 Pomen vizualizacije v kemijskem izobraževanju 
Vizualizacija je nepogrešljiva oblika dela v vzgojno-izobraževalnih procesih, saj ima velik 
pomen za poučevanje in učenje. Ko se učenci prvič srečajo s kemijsko vsebino, morajo 
usvojiti določene pojme in spoznati submikroskopski svet delcev, da znajo razložiti naravne 
oziroma kemijske procese ter jih predstaviti s simboli. Iz raziskav (Johnstone, 1982; 
Williamson in Abraham, 1995; Ferk Savec in Vrtačnik, 2007; Devetak 2005 in 
Chittleborough idr., 2002) je zaslediti, da se pri učencih, dijakih in študentih pojavljajo 
napačna razumevanja pri opisovanju pojavov oziroma procesov in pri njihovem razumevanju 
na submikroskopski ravni. V vzgojno-izobraževalnih procesih predlagajo oblikovanje 
različnih metod in oblik dela ter strategij za izboljšanje pojmovnega znanja pri posameznikih. 
Ena izmed teh je vizualizacija, ki je v šolstvu zelo priljubljeno in učinkovito sredstvo, saj se 
lahko učencem pomaga vzpostaviti povezava med makroskopsko, submikroskopsko in 
simbolno ravnjo, da bo njihovo razumevanje kemijskih pojmov in procesov boljše. 
Vizualizacija se lahko enači z reprezentacijo, ker vsebuje različne vizualizacijske elemente, ki 
se delijo na: (1) neposredne elemente, ki so naravni predmeti, snovi in pojavi ter izvajanje 
eksperimentov; (2) statični in dinamični slikovni prikaz. Med statične slikovne prikaze se 
uvrščajo fotografije, sheme, slike, miselni vzorci, modeli, simboli in grafi, med dinamične pa 
videoposnetki, filmi in animacije, pri katerih lahko z informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo prikažejo realno sliko zgradbe neke snovi oziroma procesa (Vavra idr., 2011). 
Uvajanje vizualizacijskih elementov v pouk pa zahteva razvoj vizualizacijske sposobnosti, ki 
jo je treba pri otroku spodbujati že zelo zgodaj. Današnji hiter razvoj informacijsko-
komunikacijske tehnologije omogoča uporabo sodobnih vizualizacijskih sredstev pri pouku, s 
katerimi se lahko predstavijo težje razumljivi in abstraktni pojmi. Za vizualiziranje 
abstraktnih pojmov mora posameznik imeti razvita vizualno sposobnost in abstraktno 
mišljenje, ki je najpomembnejše mišljenje za razumevanje težje razumljivih vsebin, da bo 
učeči se sposoben integrirati nov kemijski pojem v mentalni model. Če učenec nima razvite te 
sposobnosti abstraktnega mišljenja, je zanj razlaga kemijskih pojmov in procesov z 
vizualizacijskimi elementi nesmiselna in nerazumljiva. Pomen vizualizacije v kemiji je razvoj 
vizualne pismenosti, ki je osnova za osmišljanje naravnih pojavov ter razvoj kemijske 
pismenosti. Za razvoj vizualne pismenosti morajo učenci razviti naslednje sposobnosti: (1) 

Shema 5: Model dvigajoče se ledene gore (Chittleborough, 2014). 
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vizualno mišljenje, ki omogoča vključevanje različnih vizualnih podob v posameznikovo 
zavedno oziroma nezavedno mišljenje; (2) vizualno učenje, ki omogoča, da posameznik z 
vizualiziranimi podobami spozna kemijske simbole in razvije sposobnost za interpretacijo 
novega pojma; in (3) vizualno komuniciranje, ki je najzahtevnejša raven za razvoj vizualne 
pismenosti, saj temelji na oddajanju in sprejemanju vizualnih informacij ter omogoča 
sporazumevanje med posamezniki, ki poznajo specifične simbole znotraj naravoslovnega 
predmeta. Osnovna vloga vizualizacije v vzgojno-izobraževalnih procesih je vizualiziranje 
kemijskih pojmov in razvoj mentalnega modela o predstavljanju pojmov (Devetak, 2012).  
Gilbert (2005) pri tem poudarja, da vizualizacijo delimo na zunanjo/eksterno in 
notranjo/interno. Eksterna vizualizacija temelji na predstavitvi pojmov s slikami, animacijami, 
grafi, videoposnetki in modeli. Interna vizualizacija pa pripomore k oblikovanju mentalnega 
modela, kar pomeni, da si posameznik v mislih oblikuje sliko pojma oziroma procesa na 
makroskopski, submikroskopski in simbolni ravni.  
Zgodovina poučevanja kemijskih pojmov se zelo razlikuje od sodobnega načina poučevanja. 
Nekoč so bili kemijski pojmi predstavljeni le z definicijami, zato so bili poimenovani 
teoretični pojmi (Lawson, 1993). S hitrim napredkom informacijsko-komunikacijske 
tehnologije pa so ti pojmi postali deskriptivni, kar pomeni, da se lahko ponazorijo tudi 
vizualno. Ta ključni preskok je omogočila spektroskopska tehnika, kjer se lahko s tunelskim 
mikroskopom opazujejo atomi v nekem vzorcu. Raziskava (Mayer in Anderson, 1991) 
poudarja, da je kombinacija opisne in slikovne predstave novega pojma najboljša za 
kakovostno razumevanje kemijske vsebine. Kljub pomembnemu odkritju pa so nekateri pojmi 
za učence še vedno abstraktni in jih ne razumejo. Rešitev nerazumevanja abstraktnih pojmov 
je uporaba različnih vizualizacijskih metod (Devetak, 2012). Pri naravoslovnih predmetih 
reprezentacije predstavljajo: (1) nazorne predstavitve na makroskopski ravni, kot so slike, 
fotografije, skice; (2) svet delcev na submikroskopski ravni, ki so prikazani z 2D- in 3D-
strukturami; in (3) simbolni zapis, kamor se uvrščajo diagrami, grafi, kemijski simboli, 
formule in matematične enačbe (Devetak, 2012). Za dobro razumevanje reprezentacije mora 
posameznik poznati učno vsebino in imeti razvito prostorsko-vizualizacijske sposobnosti, saj 
naravoslovni predmeti lahko vsebujejo predstavitve, ki ne temeljijo le na vizualni osnovi, 
ampak tudi na konceptualni. To povezavo pa razlaga Paiviov model vizualizacije. 

 
Shema 6: Paiviov model dvojne kodne teorije (povzeto po Paivio, 1986) 
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Paiviov (1986) pravi, da se znanje poglablja s povezavo pojmovnega in vizualizacijskega 
sistema, ki sta neodvisna drug od drugega. Pri posredovanju informacij se ta skladišči najprej 
v verbalnem sistemu, nato pa se istočasno še prevede v vizualni sistem, kar pomeni, da si 
učenec povedano definicijo ustrezno prevede v miselno sliko. Mayer in Anderson (1991) 
poudarjata, da je prostorsko-vizualizacijska sposobnost pomembna pri pretvarjanju pojma iz 
2D- v 3D-strukturo. Če učenec nima razvite tovrstne sposobnosti, ima težave pri razumevanju 
modelov v 2D- in 3D-strukturi. Če ima učenec razvito prostorsko-vizualizacijske sposobnosti, 
nima težav pri razumevanju 3D-modelov. Raziskava (Limniou, Roberts in Papadopoulos, 
2008) kaže, da uporaba predstavitev pojmov v 2D- in 3D-strukturi motivira in spodbuja 
učenca k učenju in raziskovanju. To pa vpliva na boljše razumevanje molekularnih struktur in 
sprememb pri kemijskih reakcijah. Kljub vsem pozitivnim lastnostim, ki jih ima vizualizacija 
v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, se je treba zavedati, da je nepravilna uporaba 
vizualizacije lahko za učence zelo škodljiva. Vavra idr. (2011) so dokazali, da je vizualizacijo 
treba uporabiti takrat, ko: (1) je zastavljen jasen cilj, kaj je treba z njo ponazoriti; (2) so 
naloge prilagojene učenčevim vizualnim sposobnostim; (3) učno vsebino podpira 
vizualizacija in (4) so učenci zmožni in sposobni razumeti interakcijo vizualnih objektov. Če 
učitelj ne upošteva sposobnosti učencev in jih ne opozori na pomanjkljivosti vizualizacijskih 
elementov, se lahko pri učečih razvijejo napačna razumevanja (Devetak, 2012). 
1.5 Razvoj in odpravljanje napačnih razumevanj 
Učenci pri 12 letih prestopijo v zadnje tretje izobraževalno obdobje osnovne šole, kjer se 
srečajo z novimi naravoslovnimi predmeti, ki so zahtevnejši in kompleksnejši. Zaradi 
abstraktnih in težje razumljivih pojmov je določene učne vsebine, zlasti pri kemiji, težko 
razložiti enostavno in razumljivo, saj bi se lahko pri tem izpustile pomembne informacije. 
Zato lahko pri posameznikih ostanejo nejasnosti in odprta vprašanja, ki jih učenec dopolni na 
podlagi svojega predznanja in izkušenj. To pa lahko vodi do razvoja napačnih razumevanj 
(Barke idr., 2009). Učeči med izobraževanjem spoznajo in usvojijo veliko novih pojmov, ki 
jih vgradijo v svoj mentalni model. Napačno interpretiran pojem v pojmovno mrežo povzroči 
razvoj napačnih razumevanj, ki se lahko pojavljajo tudi pri drugih stopnjah izobraževanja 
(Barke idr., 2009). Raziskave (Nakhleh, 2003; Garnett, Garnett in Hackling, 1995 in Taber 
2013) kažejo, da se pri učencih pojavljajo napačna razumevanja pri osnovnih pojmih kemije, 
ki so ključ za razumevanje celotne učne vsebine. Barke idr. (2009) poudarjajo, da so vzroki za 
nastanek teh nerazumevanj slabe in neustrezne metode in oblike dela. Če pride pri 
posamezniku do napačnega razumevanja, mu mora učitelj pomagati, da učenec spozna, da je 
njegova miselna projekcija o določenem pojmu napačna (Tümay, 2016). Z dodatno učiteljevo 
razlago, ki je podprta z modelom STRP, se učencu omogoči, da pridobi pravilno definicijo 
pojma, ki jo integrira v svoj mentalni model (Devetak, 2012). Vzroki za nastanek napačnih 
razumevanj pri posameznikih so: različne izkušnje, neposredno opazovanje, družba, okolje 
(Kaltakci, 2012), predznanje učencev, napačne predstave kemijskih pojmov in procesov v 
učbenikih in drugi znanstveni literaturi, strategija poučevanja in učiteljeva razlaga (Tűmay, 
2016). Kaltacki (2012) pravi, da so za razvoj teh napak v veliki meri odgovorni učitelji 
oziroma pedagoški delavci, ki pomanjkljivo podajajo razlago kemijskih pojmov, ker pri tem 
uporabljajo enostavnejše besedne zveze, pri čemer izpustijo pomembne informacije. Hammer 
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(1996) navaja, da imajo napačna razumevanja nekaj skupnih značilnosti, kot so: (1) stabilne 
kognitivne strukture, ki se zelo težko odpravijo; (2) razlikujejo se med uporabljeno in 
strokovno definicijo obravnavanega pojma; (3) vplivajo na učenčevo razumevanje naravnih 
pojavov in znanstveno teorijo in (4) treba je odpraviti to nerazumevanje, saj negativno vpliva 
na nadaljnje učenje in doseganje strokovnega znanja. McDermott, Heron, Shaffer in Stetzer 
(2006) opozarjajo, da napačna razumevanja nastanejo zaradi razlik med tistim, kar se poučuje, 
in med tistim, kaj se mora posameznik naučiti na vseh stopnjah izobraževanja. Raziskava 
(Johnstone, 2000) je pokazala, da učitelji kemijski pojem predstavijo na makroskopski, 
submikroskopski in simbolni ravni hkrati, kar pa je za učence težava, saj v teh letih niso še 
sposobni pojma povezati z makroskopske na submikroskopsko in simbolno raven. Posledica 
neustrezne integracije kemijskega pojma v pojmovno mrežo je razvoj napačnih razumevanj, 
ki se lahko prenašajo tudi na druge stopnje izobraževanja. Raziskavi (Gilbert in Treagust, 
2009, in Garnett idr., 1995) opisujeta naslednje vzroke za razvoj napačnih razumevanj trojne 
narave kemijskih pojmov: (1) pomanjkanje razlage na makroskopski ravni, zato si učenci ne 
znajo predstavljati kemijskih pojmov na tej ravni; (2) pomanjkanje vizualizacijskih elementov 
za razumevanje submikroskopske ravni; (3) pomanjkanja znanja in razumevanja simbolov za 
zapis kemijskega pojma oziroma procesa; (4) nezmožnost prevajanja kemijskih pojmov med 
makroskopsko, submikroskopsko in simbolno ravnjo; (5) uporaba vsakodnevnega jezika za 
oblikovanje mentalnega modela za neki pojav; (6) uporaba več različnih definicij za določen 
pojem; (7) učenje definicij na pamet; (8) integracija novih pojmov v napačno oblikovan 
mentalni model; (9) mešanje pojmov, ki so si med seboj zelo podobni; (10) pripisovanje 
človeških in živalskih lastnosti določenim pojmom ter (11) uporaba enostavnih izobraževalnih 
postopkov. Kemija je predmet, pri katerem makroskopska opažanja in izkušnje prestavimo še 
na submikroskopski svet, v katerem so osnovni delci atom, ioni in molekula. Lastnosti in 
interakcije med delci so človeškemu očesu nevidne, zato mnogo učečim pomenijo težave, saj 
je za razumevanje tega sveta potrebno drugačno učenje od teoretičnega (Tümay, 2016). 
Kozma in Russell (1997) poudarjata, da pri učencih nevidnost in nedotakljivost snovi močno 
vplivata na nerazumevanje kemije. V veliki meri pa učiteljeva pomanjkljiva razlaga omogoča 
razvoj napačnih razumevanj pri učencih, ker: (1) se ne zavedajo zahtevnosti prehodov med 
ravnmi; (2) se pri razlagi kemijskega pojma osredotočijo le na eno raven; (3) eksperimentalna 
opažanja opišejo le na makroskopski ravni, od učencev pa se zahteva, da ta opažanja zapišejo 
še na ravni delcev in s simboli ponazorijo celoten proces; (4) zaradi napačnih razumevanj niso 
sposobni pravilno interpretirati kemijskih pojmov na submikroskopski ravni in (5) ne znajo 
vključevati in reševati nalog na submikroskopski ravni (Devetak, 2012).  
Za identificiranje in odpravljanje napačnih razumevanj pri učencih so učitelji in drugi 
strokovni delavci iz področja kemije in psihologije namenili veliko časa in pozornosti, da so 
oblikovali osnovne koncepte in pojme, kako premostiti tovrstne napake (Kaltacki Gurel, 
2015). Za odpravljanje napačnih razumevanj pri učencih pa je najprej treba ugotoviti vzroke 
za nastanek teh nerazumevanj (Tűmay (2016). Za odkritje teh morajo učitelji dobro poznati 
kemijsko vsebino in svoje učence, da se lahko osredotočijo na posameznikove kognitivne 
sposobnosti in težave, ki jih imajo pri razumevanju kemije. Če pri posamezniku odkrijejo 
vzrok napačnih razumevanj, morajo tega čim prej odpraviti. Napačna razumevanja se pri 
posameznikih lahko odpravijo na različne načine, odvisno od posameznikove učne 
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sposobnosti in razvoja napačnih razumevanj. Da se te napake ne dogajajo, pa morajo tako 
učitelji kot tudi drugi strokovnjaki s kemijskega področja biti pazljivi pri pisanju učnih 
načrtov, oblikovanju učnih ciljev, načrtovanju učnih ur, upoštevanju posameznikove 
kognitivne sposobnosti ter pisanju in oblikovanju učbenikov in strokovne literature s 
kemijskega področja. Obravnavani pojmi morajo biti predstavljeni pregledno, sistematično in 
na vseh treh ravneh. Poleg tega je treba paziti tudi na učenčeve sposobnosti za opisovanje in 
predstavljanje pojmov na makroskopski, submikroskopski in simbolni ravni (Devetak, 2012). 
Poučevanje in učenje kemijske vsebine sta učinkovitejši, če sta podprti z eksperimentalnim 
delom, saj so učenci bolj pozitivno motivirani za nadaljnje učenje in raziskovanje. To pa 
vpliva na boljše znanje, učni uspeh in zmanjšanje napačnih razumevanj med učenci (Ferk 
Savec, 2014). 
1.5.1 Najpogostejša napačna razumevanja pri učencih 
Največ raziskav napačnih razumevanj kemijskih pojmov je narejenih med dijaki in študenti, 
manj pa med učenci, saj se ti v osnovni šoli prvič srečajo s kemijsko vsebino, ki je zanje 
prezahtevna, zato ni mogoče njihovega neznanja kemije oziroma napačnega razumevanja 
enačiti s pomanjkljivim ali napačnim znanjem dijakov oziroma študentov (Canada, 
Rodriquez, Davila Acedo, Gomez in Melo Nino, 2017). Številne raziskave (Devetak, 2005; 
Devetak, Vogrinc in Glažar, 2009; Devetak in Glažar, 2010; Ferk Savec in Vrtačnik, 2007, in 
Barke idr., 2009) kažejo, da imajo učenci, dijaki in študenti največ težav pri razumevanju 
naslednjih učnih vsebin: zgradba delcev, kemijske reakcije in vodne raztopine na 
submikroskopski ravni. Raziskava (Barke idr., 2009) kaže, da učenci pri spoznavanju 
osnovnih pravil branja in risanja delcev na submikroskopski ravni razumejo, vendar nastopi 
težava takrat, ko je treba konkretni primer narisati na ravni delcev. Takrat učenci največkrat 
pozabijo upoštevati osnovna pravila o agregatnem stanju snovi in velikosti delcev. Poleg tega 
učenci delcem snovi pripišejo makroskopske lastnosti, kot so: kisik je rdeče barve, voda je 
modra, molekule pri spremembi agregatnega stanja spremenijo obliko idr. (Devetak, 2012). 
Veliko vlogo pri razvoju napačnih razumevanj med učenci pa imajo učitelji, ki učne vsebine 
razlagajo pomanjkljivo in površno. V šoli je lahko iz učiteljevih ust slišati, da je voda 
sestavljena iz vodika in kisika. Takšna definicija o sestavi vode je popolnoma napačna, saj 
učenec ne more razbrati, kateri delci so prisotni v molekuli vode, in lahko na podlagi 
povedane definicije sklepa, da je voda zmes dveh elementov. Zato je izjemno pomembno, da 
se pri razlagi definicij poudarja, iz katerih delcev je sestavljena določena spojina. Na 
konkretnem primeru to pomeni, da je voda spojina, sestavljena iz dveh atomov vodika in 
enega atoma kisika (Barke idr., 2009). Ne sme se zanemariti niti, da imajo učenci veliko težav 
pri razločevanju med čistimi snovmi in zmesmi ter med elementi in spojinami. Devetak 
(2009) ugotavlja, da učenci menijo, da elementi predstavljajo posamezne atome, spojine pa 
molekule. Ne razumejo pa povezave med več atomi istega elementa in tega, da se ti vežejo v 
molekulo elementa. Učenci, ki ne razumejo teh povezav, imajo lahko težave pri risanju 
dvoatomarnih plinov (kisik, vodik, klor, dušik itd.) na ravni delcev, ki sodelujejo oziroma 
nastanejo pri nekaterih kemijskih reakcijah (Barke idr., 2009).   
Finley, Stewart in Yarroch (1982) so ugotovili, da je učencem v osnovni šoli najtežje 
razumljiva učna vsebina o kemijskih reakcijah, ker prvič obravnavajo konkreten primer po 
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principu modela STRP. Kousathana in Tsaparlis (2002) sta ugotovila, da se pri tem lahko 
pojavljajo napačna razumevanja, ki so lahko posledica nerazumevanja zgradbe snovi na ravni 
delcev oziroma nepravilnega načina učenja. Pri risanju shem kemijskih reakcij imajo učenci 
poleg neupoštevanja velikosti delcev, agregatnega stanja in dvoatomnih molekul težave tudi 
pri upoštevanju stehiometričnega razmerja atomov posameznih elementov. Kaj je vzrok teh 
težav? Odgovor je enostaven, učenje na pamet in brez razumevanja. Če se učenci naučijo 
osnovne pojme in pravila na pamet, se te informacije v spominu skladiščijo le kratek čas, nato 
pa se izgubijo. Posledica tega je, da se je treba ponovno naučiti že usvojene pojme in jih 
uporabiti na konkretnih primerih. Zato je treba pri učenju vsebine o kemijskih reakcijah 
poudariti uporabo submikroskopske ravni, ki pomaga razumeti strukturo delcev, ki nastopajo 
v kemijski reakciji. Iz pravilnega načina učenja se lahko razberejo ustrezno število atomov 
posameznih elementov na strani reaktantov in produktov ter pravilen simbolni zapis in 
urejena enačba kemijske reakcije (Devetak, 2012). V raziskavi (Devetak, 2005) je avtor 
ugotovil, da so imeli srednješolci pri reševanju nalog, ki so temeljile na risanju delcev, veliko 
več težav kot le pri branju in da imajo težave pri poimenovanju narisanih delcev. Slednji je 
ugotovil tudi, da imajo učeči težave pri zapisovanju legende narisanih delcev, ker zamenjujejo 
makroskopsko in submikroskopsko raven, ter da pri poimenovanju delcev ne zapišejo, katero 
vrsto delca (atom, molekula, ion) ponazarja narisan model. Raziskava (Barke idr., 2009) 
potrjuje, da se tovrstna napačna razumevanja pojavljajo tudi pri osnovnošolcih. Devetak 
(2005) meni, da se v šolah preveč poudarja simbolna raven, saj učenci ne znajo besedno 
opisati spremembe kemijske reakcije, kar vpliva na pomanjkljivo razvitost kemijske 
pismenosti v osnovnih šolah. 
Poleg najpogostejših napak se znanstveniki prav tako ukvarjajo z odkrivanjem in 
preprečevanjem napačnih razumevanj, ki se pojavljajo pri razumevanju zgradbe soli in pri 
procesu raztapljanja (Finley idr., 1982). Znanstveniki so spoznali, da vodna raztopina soli, 
natrijevega klorida, prevaja električni tok. Iz tega so ugotovili, da sol ne glede na to, v 
kakšnem agregatnem stanju je, ne more biti sestavljena iz atomov, ampak le iz ionov. Glede 
na današnje raziskave (Barke idr., 2009, Canada idr., 2017) in izkušnje iz osnovnošolske 
prakse se ugotavlja, da se takšna napačna razumevanja pojavljajo tudi med sedanjimi učenci, 
dijaki in študenti. To prav tako potrjuje raziskava (Barke idr., 2009), ki kaže, da so vprašani 
učenci na vprašanje, kateri delci so prisotni v mineralni vodi, odgovorili, da so prisotne 
molekule kalcijevega klorida, pri tem pa zapisali formulo CaCl2.  
Veliko napačnih razumevanj pa se pojavlja tudi pri branju in risanju SMR kemijskih reakcij. 
Barke idr. (2009) podajajo primer, ki jasno ponazarja, kaj učencem povzroča težave pri 
obravnavanju kemijskih reakcij. V raziskavi (Barke idr., 2009) je opisana kemijska reakcija 
med vodno raztopino klorovodikove kisline in vodno raztopino natrijevega hidroksida, kjer so 
morali učenci narisati shemo kemijske reakcije na submikroskopski ravni. Iz analize podatkov 
so ugotovili, da so učenci reaktanta (klorovodikovo kislino in natrijev hidroksid) ter produkt 
(natrijev klorid) narisali v obliki molekul. To kaže na nerazumevanje Brønsted-Lowryjeve 
definicije kislin in baz, ki pravi, da so kisline snovi, ki oddajajo protone (donorji), baze pa so 
snovi, ki te protone sprejmejo (akceptorji) (Lazarin in Brenčič, 2011). Ugotoviti je mogoče 
tudi, da imajo učenci pomanjkljivo razumevanje procesa nevtralizacije, saj v opisani kemijski 
reakciji nastane vodna raztopina soli, kjer se natrijevi in kloridni ioni prosto gibljejo po 
raztopini (Barke idr., 2009). Za premostitev takšnih napak je treba klorovodikovo kislino 
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oziroma natrijev hidroksid zapisati v ionski obliki, iz katerega je jasno nakazano, da so kisline 
in baze sestavljene iz ionov, in ne iz atomov (Devetak, 2012). Nevtralizacija je v učbenikih 
definirana kot kemijska reakcija med kislino in bazo, pri čemer nastaneta sol in voda (Glažar, 
Godec, Vrtačnik in Wissiak Grm, 2008). Učenci iz takšne razlage ne morejo definirati, ali je 
nastala dobro ali slabo topna sol, kar je posledica tega, da soli rišejo v obliki ionskega kristala 
(Barke idr., 2009). Devetak (2005) je ugotovil tudi, da imajo učeči težave pri prepoznavanju 
kislin in baz, če so zraven podani oksonijevi in hidroksidni ioni, ker ne razumejo njunih 
pomenov, zato bi bilo treba razlago o zgradbi kisline in baze ter procesa nevtralizacije 
podkrepiti s shemo delcev in simbolnim zapisom, kjer je razvidno, kateri delci pri kemijski 
reakciji sodelujejo in kaj se pri reakciji zgodi z oksonijevimi in hidroksidnimi ioni.  
 
Vsa dolgotrajna napačna razumevanja učencev je težko odpraviti v kratkem času, saj so ta 
prisotna že desetletja (Barke idr., 2009). Napačna razumevanja pri učencih se lahko zmanjšajo 
s pravilnimi metodami dela, pravočasnim odkrivanjem in odpravljanjem nerazumevanj med 
učenci, kar bo prispevalo k boljšemu razumevanju kemijskih vsebin. Da bi v slovenskih 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah dosegli boljše razumevanje kemijskih vsebin, bi bilo treba 
v pouk kemije uvesti naslednje spremembe: (1) dopolnitev učbenikov, e-gradiv in druge 
znanstvene literature z ustreznimi definicijami pojmov in procesov, ki bi bile podkrepljene s 
slikovnim ali elektronskim materialom. Ta naj bi učencem omogočal prikaz kemijskih 
pojmov in procesov na makroskopski, submikroskopski in simbolni ravni, s katerimi bi 
osnovnošolci določen pojem oziroma proces lažje integrirali v pojmovno mrežo. (2) Učence 
naučiti pravilnega učenja, ker se večina današnjih osnovnošolcev uči kemijsko vsebino na 
pamet, kar povzroči hitro pozabljanje informacij in razvoj napačnih razumevanj. (3) Dodatno 
izobraževanje današnjih in bodočih učiteljev kemije na področju uporabe aktivnih metod in 
oblik dela ter pravilne uporabe trojne narave kemijskih pojmov, ker se večinoma abstraktni 
pojmi razlagajo le na simbolni ravni (Devetak, 2012). 
Naloga in želja učiteljev kemije naj bi bila, da bi učeči usvojeno znanje znali med seboj 
povezovati in dopolnjevati ter ga znali uporabiti v življenju. Za dosego tega cilja je treba v 
proces poučevanja vključiti nove metode in oblike dela, ki omogočajo, da prek različnih 
aktivnosti učenci raziskujejo in spoznavajo ključne pojme, pravila in zakone. Dokazano je, da 
si učenci učno vsebino lažje in hitreje zapomnijo, če je razložena na primeru iz 
vsakodnevnega življenja in izkušenj (Yunus in Ali, 2013). Takšen način poučevanja 
onemogoči učenje na pamet in poučevanje kemijskih pojmov in procesov le na simbolni 
ravni. Submikroprezentacije pa omogočajo prikaz delovanja delcev med kemijsko reakcijo ter 
pomagajo pri pravilnem poimenovanju in zapisu simbola, formule oziroma urejene kemijske 
enačbe (Devetak, 2005).  
1.5.2 Identificiranje napačnih razumevanj 
Povod za identificiranje napačnih razumevanj pri posameznikih je bila uvedba aktivnega 
poučevanja in učenja, kjer učeči samostojno razmišljajo o dani situaciji, rešujejo probleme, 
obdelujejo informacije in spoznavajo teorijo. Po letu 1900 je v vzgojno-izobraževalnih 
procesih prišlo do ključnih sprememb, saj so znanstveniki skupaj z učitelji razvili nove 
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izobraževalne teorije, ki temeljijo na mišljenju in razvoju mentalnega procesa pri učečih. Ta 
premik v šolstvu je prinesel nova spoznanja, saj se je vloga učenca in učitelja močno 
spremenila, ker se je pozornost usmerila v učenca in njegovo razumevanje obravnavane učne 
vsebine. Napačna razumevanja so definirana kot nasprotna definicija pojmov ali procesov, ki 
so zapisani v literaturi (Kaltacki Gurel, 2015). Pri učencih je treba napačna razumevanja 
odpraviti čim prej, saj ta vplivajo na nadaljnje izobraževanje in razumevanje celotne vsebine. 
Za uspešno odpravljanje napačnih razumevanj pa je treba pri posamezniku pravilno 
identificirati napačna razumevanja (Kaltacki, 2012). Hammer (1996) opozarja, da je za 
diagnosticiranje napačnih razumevanj treba imeti zanesljive in veljavne podatke o 
posamezniku, saj je v nasprotnem primeru lahko odpravljanje tega razumevanja neučinkovito. 
Prepoznavanje napačnih razumevanj pri učencu primerja z identificiranjem bolezni pri 
pacientu. Če zdravnik pravilno diagnosticira bolezen, je zdravljenje uspešno, če pa izbere 
napačno diagnozo, je zdravljenje neuspešno oziroma škodljivo za pacienta. Prav tako je 
pomembno pravilno prepoznavanje napačnih razumevanj pri posamezniku, da se lahko na 
podlagi analize postavi pravilen način za odpravo teh. Za odkrivanje napak pri učencih so 
znanstveniki razvili različne diagnostične teste, ki sporočajo, kje se pojavlja neskladje med 
tistim, kar mora učenec vedeti, in med njegovim resničnim znanjem. S pomočjo teh testov pa 
se ocenjuje tudi, katere so učenčeve ponavljajoče se težave, ki vplivajo na razumevanje učne 
vsebine (Hammer, 1996). Med to vrsto testov se uvrščajo intervju, odprti preizkusi znanja in 
večdelni testi. Intervju je najpogostejši način za odkrivanje napačnih razumevanj med učenci, 
saj spada med poglobljene raziskave, kjer se pridobi veliko informacij (misli, medvrstniške 
interakcije, razumevanje itd.) in se iz njih lahko oblikuje podroben opis. Slabosti tovrstne 
raziskave so predvsem dolgotrajna izvedba in zahtevna analiza podatkov. Zaradi teh slabosti 
izvajanja raziskav z intervjuji so znanstveniki oblikovali odprte teste, kjer učenci zapisujejo 
odgovore na zastavljena vprašanja. Težava tega načina prepoznavanja napačnih razumevanj je 
ocenjevanje zapisanih odgovorov ter jezikovno nepravilno izražanje in podajanje kratkih 
odgovorov. Zaradi opisanih težav, ki so nastale pri zbiranju podatkov z uporabo intervjuja in 
preizkusa znanja z nalogami prostih odgovorov, so za identificiranje napačnih razumevanj 
začeli uporabljati preizkuse znanja, ki vsebujejo naloge izbirnega tipa, ker so enostavnejše za 
uporabo in analizo podatkov. Prednosti takih preizkusov znanja so množično testiranje, 
objektivnejši in zanesljivejši način pridobivanja podatkov, hitra izvedba raziskave, enostavna 
analiza, ki meri različne ravni znanja (Kaltacki Gurel, 2015). Kljub številnim prednostim pa 
imajo tovrstni diagnostični testi tudi nekaj slabosti, in sicer po mnenju Chang, Yeh, Barufaldi 
(2010) ne omogočajo vpogleda v učenčevo pojmovno razumevanje vsebine. Poleg tega so 
prisiljeni izbrati enega od ponujenih odgovorov, ki so lahko nasprotni od njegovega 
predstavljanja oziroma razumevanja. Učenci lahko izberejo pravilen odgovor, vendar iz 
napačnih razlogov. Drugače povedano, če je preizkus znanja sestavljen le iz vprašanj zaprtega 
tipa, lahko učenci pravilno odgovorijo na vprašanje, vendar iz napačnega sklepanja. Da bi bila 
identifikacija napačnih razumevanj pri učencih natančnejša, so zaprti preizkus znanja 
nadgradili na dve, tri ali štiri stopnje. Tovrstni preizkusi so sestavljeni iz več delov, kjer 
morajo reševalci svoj izbrani odgovor obrazložiti ter oceniti stopnjo zaupanja v pravilnost 
podanih odgovorov. Takšnim preizkusom znanja pravimo večdelni preizkusi znanja (Kaltacki 
Gurel, 2015).  
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Na področju kemije je leta 1986 Treagust prvi razvil dvostopenjski diagnostični test, s katerim 
je želel ugotoviti učenčevo razumevanje vsebine ter identificirati napačna razumevanja. 
Takšni preizkusi znanja so sestavljeni iz dveh delov. Prvi del vsebuje besedilno nalogo in vsaj 
štiri alternativne trditve. Izmed danih trditev mora učenec izbrati eno, ki je hkrati tudi odgovor 
na zastavljeno vprašanje. Tudi drug del je sestavljen iz štirih trditev, ki predstavljajo razloge 
za odločitev odgovora v prvem delu preizkusa znanja. Dvostopenjski testi omogočajo lažje 
odkrivanje napačnih razumevanj. Učenci lahko pri tovrstnem preizkusu znanja izberejo 
odgovor na podlagi pravilnega oziroma napačnega sklepanja (Kaltacki Gurel, 2015). Zaradi te 
pomanjkljivosti so Hestenes, Wells in Swackhamer (1992) odkrili lažno pozitivno in lažno 
negativno znanje. Lažno pozitivno znanje se pojavi, ko učenec v prvem delu naloge izbere 
pravilen odgovor, v drugem delu pa napačen razlog za izbor odgovora v prvem delu naloge. 
Po mnenju znanstvenikov je takšno znanje problematično, saj se pri učencih težko odpravi. 
Lažno negativno znanje pa je definirano tako, da učenec v prvem delu naloge napačno 
odgovori, v drugem delu naloge pa izbere pravilen razlog. To znanje ni problematično, saj gre 
zgolj za neprevidnost oziroma nenatančnost pri izbiri odgovora v prvem delu naloge 
(Hestenes idr., 1992). Ker dvostopenjski test ne omogoča neposrednega merjenja napačnih 
razumevanj, so ta test nadgradili in mu dodali še eno stopnjo (Kaltacki Gurel, 2015).  
Tristopenjski test omogoča ugotavljanje, ali so izbrani odgovori v prvem in drugem delu 
naloge posledica napačnega razumevanja ali le neznanja učencev. Temu testu je poleg že 
opisanih prvih dveh delov dodan še tretji v obliki Likartove lestvice (1–5 ali 1–6), kjer učenci 
ocenijo stopnjo zaupanja v pravilnost odgovora pri prvem in drugem delu naloge. Analiza 
takšnih nalog temelji na podlagi Tabele 1, ki pojasnjuje raven znanja, glede na pravilnost 
odgovora in podane ocene zaupanja v znanje. Na šeststopenjski lestvici je ocena zaupanja v 
znanje razdeljena v dve kategoriji: (1) neprepričan o znanju, ko je podana ocena manjša od 3, 
in (2) prepričan o znanju, ko je ta ocena večja od 3 (Kaltacki Gurel, 2015).  
 
Tabela 1: Identifikacija ravni znanja glede na pravilnost odgovora in ocene zaupanja v znanja 
(povzeto po Kaltacki Gurel, 2015). 
1. in 2. del (pravilnost 
odgovorov na vprašanja) 

3. del naloge (ocena 
zaupanja v znanje) Razlaga ravni znanja 

pravilno prepričan znanje 
pravilno neprepričan pomanjkljivo znanja 
nepravilno prepričan napačno razumevanje 
nepravilno neprepričan neznanje 
 
Ker pa s tristopenjskim preizkusom znanja učenci in dijaki izrazijo stopnjo prepričanosti o 
pravilnem odgovoru za prvi in drugi del naloge, lahko to vodi do nepravilnega identificiranja 
napačnega razumevanja, ki je posledica pomanjkljivega znanja in razumevanja vsebine. Za 
kakovostnejše identificiranje napačnih razumevanj pri posameznikih so tristopenjski test 
nadgradili tako, da za vsakim delom naloge sledi lestvica o stopnji prepričanja o pravilno 
rešeni nalogi. Takšen preizkus znanja imenujemo štiristopenjski test, ki je sestavljen iz štirih 
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delov. Prvi in tretji del sta namenjena vsebinskemu delu, drugi in četrti del pa oceni zaupanja 
v pravilno rešeni nalogi na prvi in tretji stopnji. Analiza takšnih nalog temelji na podlagi 
Tabele 2 (povzeto po Kaltacki Gurel, 2015). 
 
Tabela 2: Identifikacija ravni znanja pri štiristopenjskih preizkusih znanja (povzeto po 
Kaltacki, 2015). 

1. del 
(pravilnost 
odgovora) 

2. del (ocena 
zaupanja v 

znanje) 
3. del 

(pravilnost 
odgovora) 

4. del (ocena 
zaupanja v 

znanje) 
Razlaga ravni 

znanja 
pravilno prepričan pravilno prepričan znanje 
pravilno prepričan pravilno neprepričan pomanjkljivo 

znanje 
pravilno neprepričan pravilno prepričan pomanjkljivo 

znanje 
pravilno neprepričan pravilno neprepričan pomanjkljivo 

znanje 
pravilno prepričan nepravilno prepričan lažno pozitivno 

znanje 
pravilno prepričan nepravilno neprepričan pomanjkljivo 

znanje 
pravilno neprepričan nepravilno prepričan pomanjkljivo 

znanje 
pravilno neprepričan nepravilno neprepričan pomanjkljivo 

znanje 
nepravilno prepričan pravilno prepričan lažno negativno 

znanje 
nepravilno prepričan pravilno neprepričan pomanjkljivo 

znanje 
nepravilno neprepričan pravilno prepričan pomanjkljivo 

znanje 
nepravilno neprepričan pravilno neprepričan pomanjkljivo 

znanje 
nepravilno prepričan nepravilno prepričan napačno 

razumevanje 
nepravilno prepričan nepravilno neprepričan pomanjkljivo 

znanje 
nepravilno neprepričan nepravilno prepričan pomanjkljivo 

znanje 
nepravilno neprepričan nepravilno neprepričan neznanje 
 
Najučinkovitejša identifikacija napačnih razumevanj pri učečih je kombinacija različnih 
diagnostičnih testov in uporaba distraktorjev, ki so izvor učenčevega napačnega razumevanja, 
saj je to najboljši vpogled v učenčevo pojmovno znanje. Ocena prepričanosti o odgovoru 
pokaže izvor in moč napačnega razumevanja oziroma pomanjkljivega znanja, na podlagi 
katerega se lahko oblikuje načrt, kako pri posameznikih to nerazumevanje odpraviti. Zelo 
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pomembno je, da so pri posameznikih napačna razumevanja pravilno identificirana, saj je 
odprava teh trd oreh. Identifikacija napačnega razumevanja pa je odvisna od cilja raziskave, 
sposobnosti, časa in virov (Kaltacki Gurel, 2015).  
1.6 Raziskovalni problem 
Namen magistrskega dela je ugotoviti, (1) kje imajo učenci več težav pri branju ali pri risanju 
SMR kemijskih reakcij na submikroskopski ravni, (2) katere so učenčeve najpogostejše 
napake pri risanju SMR kemijskih reakcij na ravni delcev, (3) kako učenčev individualni 
interes, učna samopodoba, zanimanje za učenje trojne narave in kemijskih vsebin vplivajo na 
njihovo uspešnost pri reševanju nalog kemijskih reakcij na submikroskopski ravni in (4) ali na 
uspešnost reševanja nalog vpliva uporaba submikropredstavitev pri pouku. Povod za 
raziskovanje na tem področju so bile raziskave (Devetak, 2005; Barke idr., 2009, Kaltacki, 
2012, in Canada, 2017) in teoretična izhodišča (Marentič Požarnik, 2012; Juriševič, 2012, in 
Lucariello idr., 2016), ki kažejo, da: (1) na učenje in razumevanje učnih vsebin vpliva učna 
motivacija in učenčeva samopodoba, (2) imajo učenci največ težav pri oblikovanju 
mentalnega modela in z vizualizacijsko predstavo določenega kemijskega pojma na 
makroskopski, submikroskopski in simbolni ravni, (3) uporaba trojne narave pri pouku kemije 
pripomore k zmanjšanju napačnih razumevanj, (4) imajo učenci največ težav pri prevodu s 
submikroskopske na simbolno raven, (5) imajo težave pri risanju delcev, saj tem pripišejo 
makroskopske lastnosti in ne upoštevajo velikosti, stehiometričnega razmerja in medsebojne 
razdalje, (6) je kemijska pismenost pri učencih zelo šibka, saj je njihov kemijski jezik pri 
pojasnjevanju odgovorov zelo šibek, ker ne poznajo osnovnih kemijskih pojmov, in (7) ima 
učitelj veliko odgovornost za učenje in razumevanje kemijskih vsebin, saj lahko z različnimi 
aktivnimi metodami in oblikami dela spodbudi učence k razmišljanju in sodelovanju pri 
pouku. Na podlagi rezultatov je namen magistrskega dela tudi oblikovati smernice za 
izboljšanje poučevanja nekaterih specifičnih kemijskih vsebin, ki naj bi pripomogle h 
kakovostnejšemu znanju.  
1.7 Raziskovalna vprašanja 
V okviru raziskave so bili pridobljeni odgovori na naslednja raziskovalna vprašanja: 

Ali je uspeh učencev pri branju submikropredstavitev kemijskih reakcij na 
submikroskopski ravni nadpovprečen (več kot 50 % vseh zbranih točk)? 
Ali je uspeh učencev pri risanju submikropredstavitev kemijskih reakcij na 
submikroskopski ravni nadpovprečen (več kot 50 % vseh zbranih točk)? 
Ali je povezanost med učenčevim razumevanjem kemijskih reakcij na ravni delcev in 
njegovim individualnim interesom do kemije statistično pomembna? 
Ali je povezanost med učenčevim razumevanjem kemijskih reakcij na ravni delcev in 
njegovo učno samopodobo statistično pomembna? 
Ali je povezanost med učenčevim razumevanjem kemijskih reakcij na ravni delcev in 
njegovim zanimanjem za učenje trojne narave kemijskih pojmov statistično pomembna? 
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Ali je povezanost med učenčevim razumevanjem kemijskih reakcij na ravni delcev in 
njegovim zanimanjem za učenje kemijskih vsebin statistično pomembna? 
Ali imajo učenci v povprečju več težav pri branju ali pri risanju submikropredstavitev 
kemijskih reakcij? 
Ali obstajajo statistično pomembne razlike v uspehu učencev pri reševanju nalog na 
preizkusu znanja med tistimi, katerih učitelji pri pouku pogosto uporabljajo 
submikropredstavitve, in tistimi, ki submikropredstavitve pri pouku kemije ne 
uporabljajo pogosto? 
Ali obstajajo statistično pomembne razlike med uporabo submikropredstavitev pri pouku 
kemije in med njihovim zanimanjem za učenje trojne narave kemijskih pojmov? 
Katera napačna razumevanja pri kemijskih reakcijah na ravni delcev se pri učencih 
pojavljajo v več kot 5 %? 

2 METODA DELA 
Raziskava je temeljila na kavzalno neeksperimentalni metodi pedagoškega raziskovanja s 
kvantitativnim raziskovalnim pristopom (Vogrinc, 2008). 
2.1 Vzorec 
V raziskavi, ki je potekala na šestih osnovnih šolah iz različnih regij v Sloveniji, je sodelovalo 
250 učencev, ki v šolskem letu 2017/2018 zaključujejo 9. razred osnovne šole, ter njihovi 
učitelji kemije. Od sodelujočih učencev je bilo 118 deklet (47,2 %) in 123 fantov (49,2 %), 9 
pa jih ni podalo spola (3,6 %). Njihova povprečna ocena pri kemiji v osmem razredu je bila 
3,7 (SD = 1,15), v zadnjem razredu osnovne šole pa si učenci želijo izboljšati učni uspeh pri 
kemiji, saj so izrazili, da bi v povprečju želeli imeti oceno 4,1 (SD = 1,14). Povprečna starost 
anketiranih učiteljev je 46 let (SD = 8,26) in njihova povprečna doba poučevanja je 21 let (SD 
= 10,92). Vzorec učencev in učiteljev je bil slučajnostni in namenski.  
2.2 Instrumenti 
Podatki so bili pridobljeni z naslednjimi tehnikami: (1) z anketnim vprašalnikom z naslovom 
»Pogled na osnovnošolsko kemijo«, ki so ga reševali učenci; (2) s preizkusom znanja z 
naslovom »Razumevanje kemijskih reakcij na ravni delcev« in (3) z anketnim vprašalnikom 
za učitelje z naslovom »Razumevanje in uporaba kemijskih reakcij na ravni submikroskopske 
predstavitve«. 
Anketni vprašalnik za učence je bil sestavljen iz 24 trditev, ki so jih ocenjevali na podlagi 
petstopenjske Likartove lestvice (1 - popolnoma se ne strinjam, 2 - ne strinjam se, 3 - 
neodločen, 4 - strinjam se in 5 - popolnoma se strinjam). Izbrane trditve vprašalnika so bile 
izvzete iz že obstoječega anketnega vprašalnika »Odnos do kemije« (Juriševič, Vogrinc in 
Glažar, 2010). Dodane so bile še trditve, ki se nanašajo na zanimanje za trojno naravo 
kemijskih pojmov in zanimivosti kemijskih vsebin v osnovni šoli.  
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Preizkus znanja je sestavljen iz dveh sklopov. Prvi vsebuje pet nalog, ki temeljijo na branju 
SMR kemijskih reakcij. Posamezna naloga tega sklopa je sestavljena iz štirih delov; prvi in 
tretji del naloge se nanašata na vsebinski del; drugi in četrti pa na samoocenitev učencev o 
pravilnosti navedenih odgovorov, ki so jih podali na podlagi šeststopenjske lestvice (1 - samo 
ugibam, 2 - neprepričan, 3 - dokaj neprepričan, 4 - prepričan, 5 - zelo prepričan in 6 - 
popolnoma prepričan). Drugi sklop pa sestavljajo štiri naloge, ki temeljijo na risanju SMR 
kemijskih reakcij. Posamezna naloga tega sklopa je sestavljena iz dveh delov. Prvi del naloge 
od učencev zahteva, da na ravni delcev narišejo shemo kemijske reakcije ter da pravilno 
izpolnijo legendo narisanih delcev (model delca, ime delca in simbol oziroma formula delca). 
V drugem delu naloge pa učenci prav tako na podlagi šeststopenjske lestvice (1 - samo 
ugibam, 2 - neprepričan, 3 - dokaj neprepričan, 4 - prepričan, 5 - zelo prepričan in 6 - 
popolnoma prepričan) podajo oceno o pravilnosti narisane sheme kemijske reakcije na 
submikroskopski ravni. Preizkus znanja za učence je bil sestavljen po principu že obstoječega 
preizkusa znanja z naslovom »Razumevanje kemijskih pojmov (čiste snovi, zmesi in kemijska 
reakcija)«, vendar so bile naloge prilagojene zastavljenim raziskovalnim vprašanjem.  
Za anketni vprašalnik, ki so ga izpolnjevali učitelji, je bil uporabljen vprašalnik z naslovom 
»Uporaba trojne narave kemijskih pojmov pri pouku kemije«, iz katerega so bila izvzeta 
vprašanja, ki se nanašajo na srednješolske učitelje. Vseboval je 12 postavk zaprtega in 
odprtega tipa.  
Pred začetkom raziskave je bila izvedena tudi pilotska raziskava, kjer je bila preverjena 
vsebinska veljavnost anketnega vprašalnika in preizkusa znanja za učence. V to raziskavo je 
bilo zajetih 27 učencev. Pilotska raziskava anketnega vprašalnika ni pokazala večjih 
pomanjkljivosti, zato niso bile potrebne spremembe, medtem ko je pri preizkusu znanja prišlo 
do nerazumevanja, zato ga je bilo treba delno spremeniti. Težave so se pojavile predvsem pri 
nalogah drugega sklopa, saj so učenci izrazili, da so te pretežke in nerazumljive. Naloge so 
bile popravljene tako, da je bila najtežja naloga po mnenju učencev odstranjena. Dve 
najslabše rešeni nalogi sta bili spremenjeni v nalogi dopolnjevanja. Preostali dve nalogi v 
preizkusu znanja sta ostali nespremenjeni, saj učenci pri teh niso pokazali nerazumevanja. 
Objektivnost vprašalnika in preizkusa znanja je bila zagotovljena z nedvoumnimi in 
doslednimi navodili ter načinom izpolnjevanja in vrednotenja odgovorov.  
Za anketni vprašalnik, ki so ga izpolnjevali učitelji, ni bila izvedena pilotska raziskava, ker je 
bil vprašalnik že predhodno uporabljen.  
2.3 Potek raziskave in obdelava podatkov 
Pred začetkom raziskave se je bilo treba najprej dogovoriti z ravnatelji in učitelji kemije 
izbranih osnovnih šol ter pridobiti njihovo soglasje za izvedbo raziskave. Ker učenci v 
osnovni šoli še niso polnoletni, je bilo treba za sodelovanje v raziskavi pridobiti tudi soglasja 
njihovih staršev ali skrbnikov. Po pridobitvi vseh potrebnih soglasij se je bilo treba prilagoditi 
tudi prostim terminom učiteljev kemije. Raziskava je potekala tako, da so učenci najprej rešili 
10-minutni anketni vprašalnik in nato nadaljevali reševanje nalog na preizkusu znanja. Za 
reševanje preizkusa znanja so učenci potrebovali največ 30 minut.  
Sočasno so učitelji kemije izpolnili 15-minutni anketni vprašalnik o pogostosti uporabe shem 
delcev pri pouku kemije ter slabosti in prednosti njihove uporabe.  
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Raziskovalni del je bil izveden v treh mesecih in je potekal na osnovi etičnih načel 
pedagoškega raziskovanja. 
 
Pridobljeni podatki so bili analizirani in obdelani s programom Microsoft Office Excel in s 
statističnim programom SPSS.  
Posamezne trditve na anketnem vprašalniku za učence so bile razdeljene na štiri področja: (1) 
individualni interes do predmeta kemija, (2) učna samopodoba, (3) zanimanje za učenje trojne 
narave kemijskih pojmov in (4) najzanimivejše kemijske vsebine. Analiza podatkov je bila 
narejena z izračunom povprečne ocene pri posamezni trditvi (M) ter s standardnim odklonom 
(SD) povprečne vrednosti. Višja ko je povprečna ocena, bolj se učenci strinjajo s posamezno 
trditvijo, in nižja ko je povprečna ocena posamezne trditve, manj se učenci strinjajo z njo.  
Podatki iz preizkusa znanja so bili analizirani po naslednjih korakih: naloge prvega sklopa so 
sestavljene po principu štiristopenjskega testa, kar pomeni, da so bili ti podatki analizirani s 
pomočjo Tabele 2, ki pojasnjuje raven znanja učencev na podlagi pravilnih odgovorov in ocen 
zaupanja v znanje. Na podlagi rezultatov je bil izračunan odstotek učencev, ki so pri 
posamezni nalogi dosegli določeno raven znanja. Poleg tega so predstavljeni tudi grafikoni, ki 
prikazujejo uspešnost reševanja vsebinskega dela posamezne naloge. 
Naloge drugega sklopa pa so bile analizirane na podlagi kriterijev (Priloga 2), ki so bili 
vnaprej določeni na podlagi pregledanih nalog pri pilotski raziskavi. Za vsako nepravilnost ali 
pravilnost narisane sheme kemijske reakcije na ravni delcev in zapisu legende sta bili pri 
posamezniku podani ustrezna kategorija (od 1 do 21) in koda (A1…S7), ki sta se uporabili pri 
nadaljnji obdelavi podatkov. Pri vseh zabeleženih kategorijah in kodah je bil izračunan 
odstotek učencev. Če je ta presegal 5 %, se je nepravilnost ali pravilnost upoštevala pri 
interpretaciji podatkov. Rezultati so podani v kvalitativni obliki in podprti s primeri, ki 
ponazarjajo določene nepravilnosti in pravilnosti pri risanju shem kemijskih reakcij na 
submikroskopski ravni.  
Pri anketnem vprašalniku za učitelje pa je bila pri nalogah zaprtega tipa izračunana povprečna 
ocena pogostosti uporabe submikropredstavitev pri pouku kemije. Pri nalogah odprtega tipa 
pa so bile s kvalitativno analizo povzete bistvene prednosti in slabosti uporabe shem delcev 
pri pouku kemije.  
Podatki so bili obdelani tudi s statističnim programom SPSS, kjer je bila s Pearsonovim 
korelacijskim koeficientom izračunana povezanost med učenčevim uspehom reševanja nalog 
na ravni delcev ter njihovim individualnim interesom, učno samopodobo in zanimanjem za 
učenje trojne narave in kemijske vsebine. Uporabljen je bil tudi test Kruskal-Wallis, s katerim 
so bili ugotovljeni razlike med uporabo submikroprezentacij pri pouku kemije in uspešnostjo 
reševanja nalog na ravni delcev in zanimanje za učenje trojne narave kemijskih pojmov. Pri 
interpretaciji podatkov so bili uporabljeni naslednji znaki: 1) rxy - jakost povezanosti med 
spremenljivkami, 2) p - stopnja pomembnosti, 3) g - število prostostnih stopenj, 4) x2 - 
vrednost testa Kruskal-Wallis in 5) M - povprečni rang. 
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3 REZULTATI 
3.1 Pogled učencev na osnovnošolsko kemijo 
3.1.1 Individualni interes učencev do kemije 
Podatki kažejo, kakšen individualni interes imajo devetošolci do kemije in katere komponente 
tega sklopa prevladujejo pri kemiji v osnovni šoli. 
Graf 1 prikazuje povprečno oceno (M) posamezne trditve, ki so jo podali devetošolci, in 
standardni odklon od povprečne vrednosti ocene (SD).  

 
Graf 1: Učenčev individualni interes za kemijo. 
Iz grafa je mogoče razbrati, da učenci v osnovni šoli radi sodelujejo pri pouku kemije (M = 
3,26, SD = 1,12) in da jim je reševanje kemijskih problemov izziv (M = 3,08, SD = 1,04), saj 
sta bili trditvi ocenjeni z najvišjo povprečno oceno. Iz tega je mogoče sklepati, da je pri 
učencih prisotna notranja spodbuda za učenje kemije. Da je sodelujočim v raziskavi 
osnovnošolska kemija zanimiva, potrjuje tudi nizka povprečna ocena trditve, da se pri pouku 
kemije dolgočasijo, saj je ta za 0,53 točke nižja od najvišje povprečne ocene. Z najnižjo 
povprečno oceno (M = 2,38, SD = 1,21) pa je bila ocenjena trditev, da se o kemijskih 
vsebinah, ki jih obravnavajo v šoli, ne pogovarjajo zunaj šole. Povzeti je mogoče, da je pri 
devetošolcih poleg notranje prisotna tudi zunanja spodbuda, saj nimajo lastnih interesov za 
raziskovanje in poglabljanje učne vsebine zunaj šol. 
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3.1.2 Učna samopodoba učencev v osnovni šoli 
Podatki kažejo, kakšno učno samopodobo imajo devetošolci in katere komponente v tem 
sklopu prevladujejo pri učencih v osnovni šoli. 
Graf 2 prikazuje povprečno oceno (M) posamezne trditve, ki so jo podali devetošolci, in 
standardni odklon od povprečne vrednosti ocene (SD).  
 

 
Graf 2: Učna samopodoba pri učencih v osnovni šoli. 
Iz grafa se lahko razbere, da so sodelujoči v raziskavi z najnižjo povprečno oceno (M = 2,23, 
SD = 1,07) ocenili trditev, da hitro odnehajo, če pri kemiji česa ne razumejo, kar pomeni, da 
se učenci s to trditvijo niso strinjali in so pri učenju učne vsebine vztrajni. Ugotovljeno je bilo 
tudi, da je sodelujočim v raziskavi snov pri kemiji lahka in da preizkusi znanja niso 
prezahtevni, saj so ti dve trditvi ocenili z nizko povprečno oceno. Z najvišjo povprečno oceno 
(M = 3,74, SD = 1,08) pa so devetošolci ocenili trditev, da jim je učenje kemije nepomembno. 
Sodelujoči v raziskavi so za 0,15 točke nižje od najvišje povprečne ocene ocenili, da imajo pri 
kemiji dobre ocene, in za 0,51 točke nižje, da se kemijske snovi hitro naučijo.  
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3.1.3 Zanimanje za učenje trojne narave kemijskih pojmov 
Zbrani podatki kažejo, kakšno je zanimanje za učenje trojne narave kemijskih pojmov in 
katera raven je najzanimivejša pri učencih v osnovni šoli. 
Graf 3 prikazuje povprečno oceno (M) posamezne trditve, ki so jo podali devetošolci, in 
standardni odklon od povprečne vrednosti ocene (SD).  

 
Graf 3: Zanimanje za učenje trojne narave kemijskih pojmov. 
Iz grafa je mogoče razbrati, da pri učencih prevladuje zanimanje za makroskopsko raven, 
sledi ji submikroskopska in nato še simbolna raven. V sklopu trditev, predstavljenih v grafu 3, 
so se sodelujoči v raziskavi najbolj strinjali s trditvijo, da pri kemiji radi eksperimentirajo in 
opazujejo kemijske spremembe, saj so to trditev ocenili z najvišjo povprečno oceno (M = 
4,29, SD = 1,00). Za 0,53 točke nižje od najvišje povprečne ocene so učenci ocenili, da jim je 
pri pouku kemije všeč tudi takrat, ko učitelj/-ica kemije pri razlagi kemijskih pojmov 
uporablja modele za prikazovanje molekul, atomov in drugih struktur. Za 0,91 točke nižje od 
najvišje povprečne ocene pa so se strinjali s trditvijo, da imajo težave pri risanju kemijskih 
pojmov na ravni delcev. Najmanj zanimivo pa jim je pri pouku kemije takrat, ko spoznavajo 
in zapisujejo kemijske simbole, formule in enačbe reakcij, saj so to trditev ocenili z najnižjo 
povprečno oceno (M = 3,10, SD = 1,15). Sodelujoči v raziskavi so se dokaj strinjali s trditvijo 
(M = 3,38, SD = 1,00), da jim največ težav povzroča risanje kemijskih pojmov na ravni 
delcev, kar pomeni, da imajo učenci težave pri risanju SMR kemijske reakcije na 
submikroskopski ravni. Za 0,07 točke višje od najnižje povprečne ocene pa so učenci ocenili 
trditev, da jim je težko kemijski pojem zapisati na simbolni ravni. Povzeti je mogoče, da so 
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bile trditve, ki se nanašajo na simbolno raven, ocenjene z najnižjimi povprečnimi ocenami, z 
najvišjimi povprečnimi ocenami pa so bile ocenjene trditve, ki opisujejo makroskopsko raven.  
 
3.1.4 Najzanimivejše kemijske vsebine po mnenju učencev v osnovni šoli 
Zbrani podatki kažejo, katere kemijske učne vsebine so učencem v osnovni šoli 
najzanimivejše. 
Graf 4 prikazuje povprečno oceno (M) posamezne trditve, ki so jo podali devetošolci, in 
standardni odklon od povprečne vrednosti ocene (SD). 

 
Graf 4: Najzanimivejše kemijske vsebine v osmem in začetku devetega razreda. 
Iz grafa 4 se lahko razbere, da so učencem v osmem razredu in začetku devetega razreda 
najzanimivejše kemijske vsebine o kislinah, bazah in soleh (M = 3,50, SD = 1,17) ter 
kemijske reakcije (M = 3,48; SD = 1,24). Nekoliko manj priljubljene so vsebine o kemiji, kot 
so svet delcev, elementi v periodnem sistemu ter atom in periodni sistem. Zanimanje za te 
kemijske vsebine je nizko. Z najnižjo povprečno oceno pa so devetošolci (M = 2,93, SD = 
1,09) ocenili kemijsko vsebino o povezovanju delcev/gradnikov. Povzeti je mogoče, da so 
učencem v osnovni šoli zanimivejše kemijske vsebine, ki vsebujejo veliko konkretnih 
primerov iz vsakodnevnega življenja in so podprte z eksperimentalnim delom. Nekoliko manj 
priljubljene pa so učne vsebine, ki temeljijo na učenju osnovnih pojmov, pravil in zakonov. 
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3.2 Razumevanje kemijskih reakcij na ravni delcev 
3.2.1 Uspešnost reševanja nalog branja submikropredstavitev kemijskih reakcij 
Reševanja nalog tega sklopa se ni lotilo le 0,8 % devetošolcev. Iz spodnje tabele je mogoče 
razbrati, katere naloge branja SMR kemijskih reakcij so devetošolci rešili uspešnejše in katere 
so jim povzročale največ težav. 
Tabela 3: Uspešnost učencev reševanja posameznih nalog branja SMR kemijskih reakcij 
izražena v odstotkih. 

     Rezultati 
 

Naloge 
Pravilno rešena naloga 

v % 
Delno pravilno rešena 

naloga v % 
Nepravilno rešena 

naloga v % 
1 22,8 45,6 31,6 
2 41,2 26,0 32,8 
3 3,6 21,6 74,8 
4 23,6 18,4 58,0 
5 10,0 37,2 52,8 

Iz zgornje tabele je mogoče razbrati, da so bili devetošolci najuspešnejši pri branju druge 
naloge (41,2 %), kjer je bilo treba prepoznati submikropredstavitev kemijske reakcije, pri 
kateri nastane ionska spojina, natrijev klorid. Delno pravilno je nalogo rešilo 26,0 % učencev, 
skoraj tretjina učencev (32,8 %) pa je nalogo rešila neuspešno. Druga najbolje rešena naloga 
je bila četrta, kjer je 23,6 % učencev pravilno prepoznalo SMR kemijske reakcije gorenje 
magnezija. Več kot polovica devetošolcev (58,0 %) pa te naloge ni pravilno rešila. Samo 22,8 
% učencev je pravilno rešilo prvo nalogo, ki je temeljila na branju SMR kemijske reakcije 
med klorovodikovo kislino in natrijevim karbonatom. Skoraj polovica učencev (45,6 %) pa je 
pri reševanju te naloge dosegla vsaj eno točko, kar pomeni, da je njihovo znanje 
pomanjkljivo. Samo desetina učencev je pravilno prepoznala SMR kemijske reakcije 
nevtralizacije med žveplovo(VI) kislino in natrijevim hidroksidom. Preseneča pa visok 
odstotek učencev (52,8 %), ki niso pravilno prepoznali kemijske reakcije nevtralizacije, ki 
velja za eno izmed osnovnih kemijskih reakcij, ki jo učenci spoznajo v osnovni šoli pri 
obravnavanju kemijske vsebine kislin in baz. Skrb vzbujajoč pa je nizek odstotek (3,6 %) 
devetošolcev, ki so pravilno rešili tretjo nalogo, ki temelji na branju kemijske reakcije 
obarjanja na submikroskopski ravni.  
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3.2.2 Uspešnost reševanja posame
3.2.2.1 Ionska reakcija med klorovodikovo kislino in natrijevim karbonatom
 
Zbrani podatki predstavljajo, katera raven znanja prevladuje pri branju SMR kemijske 
reakcije med klorovodikovo kislino in natrijevim karbonatom. 
Graf 5 prikazuje odstotek učencev, ki so pri prvi nalogi dosegli določeno raven znanja.
  

Graf 5: Prevladujoča raven znanja pri prvi nalogi branja SMR kemijske reakcije.
Ugotovljeno je bilo, da je le slaba desetina (8,4 %) devetošo
znanje, saj so pravilno prepoznali submikropredstavitev kemijske reakcije med klorovodikovo 
kislino in natrijevim karbonatom in so bili 
te SMR kemijske reakcije ni pravilno prep
Več kot polovica učencev (53,2 %) pa je pri tej nalogi izkazal
vzbujajoč je podatek, da je kar 3,6 % devetošolcev pri branju SMR kemijske reakcije 
pokazalo napačno razumevanje. Pr
razumevanjem v prihodnosti dvigne, saj je kar 8,4 % učencev pri branju SMR kemijske 
reakcije izkazalo lažno pozitivno znanje, ki je rezultat pomanjkljivega ali napačnega 
razumevanja ionskih reakcij. V
znanje, ki je lahko vzrok nenatančnega branja SMR kemijske reakcije in podanih trditev. 
Graf 6 prikazuje frekvenco podanih odgovorov pri posamezni trditvi v prvem delu naloge. 
Ugotoviti je mogoče, da je največkrat napačno izbrana trditev A, ki pravi, da shema kemijske 
reakcije prikazuje kemijsko spremembo med dvema raztopinama. Kar 20,8 % sodelujočih v 
raziskavi pa meni, da prikazana shema kemijske reakcije prikazuje fizikalno spremembo in da 
se košček natrijevega karbonata raztaplja v klorovodikovi kislini. Skoraj polovica učencev 
(49,2 %) pa je izbralo pravilno trditev B, ki pravi, da pri kemijski reakciji nastanejo mehurčki 
plina ogljikovega dioksida. 
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Uspešnost reševanja posameznih nalog branja SMR kemijskih reakcij
Ionska reakcija med klorovodikovo kislino in natrijevim karbonatom

Zbrani podatki predstavljajo, katera raven znanja prevladuje pri branju SMR kemijske 
reakcije med klorovodikovo kislino in natrijevim karbonatom.  
Graf 5 prikazuje odstotek učencev, ki so pri prvi nalogi dosegli določeno raven znanja.

: Prevladujoča raven znanja pri prvi nalogi branja SMR kemijske reakcije.
Ugotovljeno je bilo, da je le slaba desetina (8,4 %) devetošolcev pri prvi nalogi dosegla 
znanje, saj so pravilno prepoznali submikropredstavitev kemijske reakcije med klorovodikovo 
kislino in natrijevim karbonatom in so bili o svojem znanju prepričani. Kar 24,0 % učencev pa 
te SMR kemijske reakcije ni pravilno prepoznalo, zato so bili razvrščeni v raven neznanje. 
Več kot polovica učencev (53,2 %) pa je pri tej nalogi izkazala pomanjkljivo znanje. 

je podatek, da je kar 3,6 % devetošolcev pri branju SMR kemijske reakcije 
pokazalo napačno razumevanje. Predvidevati je mogoče, da se odstotek učencev z napačnim 
razumevanjem v prihodnosti dvigne, saj je kar 8,4 % učencev pri branju SMR kemijske 
reakcije izkazalo lažno pozitivno znanje, ki je rezultat pomanjkljivega ali napačnega 
razumevanja ionskih reakcij. Visok je tudi odstotek učencev, ki so izkazali lažno negativno 
znanje, ki je lahko vzrok nenatančnega branja SMR kemijske reakcije in podanih trditev. 
Graf 6 prikazuje frekvenco podanih odgovorov pri posamezni trditvi v prvem delu naloge. 

če, da je največkrat napačno izbrana trditev A, ki pravi, da shema kemijske 
reakcije prikazuje kemijsko spremembo med dvema raztopinama. Kar 20,8 % sodelujočih v 
raziskavi pa meni, da prikazana shema kemijske reakcije prikazuje fizikalno spremembo in da 

košček natrijevega karbonata raztaplja v klorovodikovi kislini. Skoraj polovica učencev 
(49,2 %) pa je izbralo pravilno trditev B, ki pravi, da pri kemijski reakciji nastanejo mehurčki 
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znih nalog branja SMR kemijskih reakcij 
Ionska reakcija med klorovodikovo kislino in natrijevim karbonatom 

Zbrani podatki predstavljajo, katera raven znanja prevladuje pri branju SMR kemijske 
Graf 5 prikazuje odstotek učencev, ki so pri prvi nalogi dosegli določeno raven znanja. 

 
: Prevladujoča raven znanja pri prvi nalogi branja SMR kemijske reakcije. 

lcev pri prvi nalogi dosegla 
znanje, saj so pravilno prepoznali submikropredstavitev kemijske reakcije med klorovodikovo 

prepričani. Kar 24,0 % učencev pa 
oznalo, zato so bili razvrščeni v raven neznanje. 
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Graf 6 prikazuje frekvenco podanih odgovorov pri posamezni trditvi v prvem delu naloge. 
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Iz spodnjega grafa je mogoče razbrati, katero trditev so sodelujoči v raziskavi najpogosteje 
izbrali za pravilno razlago narisane sheme kemijske reakcije na submikroskopski ravni. 
Ugotovljeno je bilo, da je 27,2 % devetošolcev izbralo napačno trditev B, ki
kemijski reakciji nastane plin ogljikov dioksid, ki 
pa je mislilo, da shema kemijske reakcije prikazuje reaktanta v raztopini natrijevega karbonata 
in klorovodikove kisline. Pravilno razlago sheme ke
izbralo 43,2 % učencev. 

 
 

Slika 1: Naloga branja sheme kemijske 
reakcije na submikroskopski ravni.

Slika 2: Trditve, ki definirajo razlago 
kemijske reakcije. 
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Iz spodnjega grafa je mogoče razbrati, katero trditev so sodelujoči v raziskavi najpogosteje 
izbrali za pravilno razlago narisane sheme kemijske reakcije na submikroskopski ravni. 
Ugotovljeno je bilo, da je 27,2 % devetošolcev izbralo napačno trditev B, ki
kemijski reakciji nastane plin ogljikov dioksid, ki je nad raztopino. Kar 20,8 % devetošolcev 
pa je mislilo, da shema kemijske reakcije prikazuje reaktanta v raztopini natrijevega karbonata 
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Graf 6: Odstotek učencev, ki so izbrali 
posamezno trditev. 

Graf 7: Odstotek učencev, ki so izbrali 
posamezno trditev.  
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Iz spodnjega grafa je mogoče razbrati, katero trditev so sodelujoči v raziskavi najpogosteje 
izbrali za pravilno razlago narisane sheme kemijske reakcije na submikroskopski ravni. 
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3.2.2.2 Kemijska reakcija sinteze med klorom in natrijem
Zbrani podatki predstavljajo, katera raven znanja prevladuje pri branju SMR kemijske 
reakcije med klorom in natrijem. 
Graf 8 prikazuje odstotek učencev, ki so pri drugi nalogi dosegli določeno raven znanja.
  

 
Graf 8: Dosežene ravni znanja učencev pri drugi nalogi branja kemijskih reakcij na ravni 
delcev. 
Iz podatkov, predstavljenih na grafu
(48,4 %) izkazala pomanjkljivo znanje pri b
natrijem. Preseneča tudi dokaj visok odstotek učencev (23,6 %), ki ne prepoznajo produkta 
opisane kemijske reakcije, natrijevega klorida, saj je to ena izmed osnovnih kemijskih reakcij, 
ki jo učenci spoznajo pri obravnavanju učne vsebine o povezovanju delcev/gradnikov, kjer 
spoznajo osnovne lastnosti in zgradbo produkta opisane kemijske reakcije. 20,8 % učencev je 
bilo pri branju SMR kemijskih reakcij uspešnih. Pozitivno pa je presenetil nizek odstotek (1,6 
%) učencev, ki so izkazali napačno razumevanje. Enak odstotek devetošolcev je izkazal lažno 
negativno znanje, kar ne predstavlja večjih težav, saj je vzrok za dosego te ravni lahko 
nenatančno branje shem kemijskih reakcij na submikroskopski ravni. Kar 4,0 % učence
so izkazali lažno pozitivno znanje, saj se pri teh lahko razvijejo napačna razumevanja, če ne 
bo pravočasno odpravljeno.  
Graf 9 predstavlja frekvenco podanih odgovorov v prvem delu naloge, kjer je bilo 
ugotoviti, katera shema prikazuje produkt kemijske reakcije med klorom in natrijem. 
Ugotoviti je mogoče, da je večina učencev (61,2 %) pravilno izbrala shemo produkta 
kemijske reakcije. Kar 14,8 % devetošolcev pa je izbralo napačno shemo A, kjer so med 
kloridnimi in natrijevimi delci večje razdalje. Iz tega je mogoče povzeti, da nekateri 
devetošolci ne razumejo, da ima produkt natrijev klorid lastnosti ionskega kristal
sobni temperaturi v trdnem agregatnem stanju.
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reakcija sinteze med klorom in natrijem 
Zbrani podatki predstavljajo, katera raven znanja prevladuje pri branju SMR kemijske 
reakcije med klorom in natrijem.  
Graf 8 prikazuje odstotek učencev, ki so pri drugi nalogi dosegli določeno raven znanja.

: Dosežene ravni znanja učencev pri drugi nalogi branja kemijskih reakcij na ravni 

predstavljenih na grafu, je mogoče razbrati, da je skoraj polovica devetošolcev 
pomanjkljivo znanje pri branju SMR kemijske reakcije med klorom in 

natrijem. Preseneča tudi dokaj visok odstotek učencev (23,6 %), ki ne prepoznajo produkta 
opisane kemijske reakcije, natrijevega klorida, saj je to ena izmed osnovnih kemijskih reakcij, 

ravnavanju učne vsebine o povezovanju delcev/gradnikov, kjer 
spoznajo osnovne lastnosti in zgradbo produkta opisane kemijske reakcije. 20,8 % učencev je 
bilo pri branju SMR kemijskih reakcij uspešnih. Pozitivno pa je presenetil nizek odstotek (1,6 

ev, ki so izkazali napačno razumevanje. Enak odstotek devetošolcev je izkazal lažno 
negativno znanje, kar ne predstavlja večjih težav, saj je vzrok za dosego te ravni lahko 
nenatančno branje shem kemijskih reakcij na submikroskopski ravni. Kar 4,0 % učence

lažno pozitivno znanje, saj se pri teh lahko razvijejo napačna razumevanja, če ne 

Graf 9 predstavlja frekvenco podanih odgovorov v prvem delu naloge, kjer je bilo 
ugotoviti, katera shema prikazuje produkt kemijske reakcije med klorom in natrijem. 
Ugotoviti je mogoče, da je večina učencev (61,2 %) pravilno izbrala shemo produkta 
kemijske reakcije. Kar 14,8 % devetošolcev pa je izbralo napačno shemo A, kjer so med 

oridnimi in natrijevimi delci večje razdalje. Iz tega je mogoče povzeti, da nekateri 
devetošolci ne razumejo, da ima produkt natrijev klorid lastnosti ionskega kristal
sobni temperaturi v trdnem agregatnem stanju. 
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Zbrani podatki predstavljajo, katera raven znanja prevladuje pri branju SMR kemijske 
Graf 8 prikazuje odstotek učencev, ki so pri drugi nalogi dosegli določeno raven znanja. 

 
: Dosežene ravni znanja učencev pri drugi nalogi branja kemijskih reakcij na ravni 

je mogoče razbrati, da je skoraj polovica devetošolcev 
ranju SMR kemijske reakcije med klorom in 

natrijem. Preseneča tudi dokaj visok odstotek učencev (23,6 %), ki ne prepoznajo produkta 
opisane kemijske reakcije, natrijevega klorida, saj je to ena izmed osnovnih kemijskih reakcij, 

ravnavanju učne vsebine o povezovanju delcev/gradnikov, kjer 
spoznajo osnovne lastnosti in zgradbo produkta opisane kemijske reakcije. 20,8 % učencev je 
bilo pri branju SMR kemijskih reakcij uspešnih. Pozitivno pa je presenetil nizek odstotek (1,6 

ev, ki so izkazali napačno razumevanje. Enak odstotek devetošolcev je izkazal lažno 
negativno znanje, kar ne predstavlja večjih težav, saj je vzrok za dosego te ravni lahko 
nenatančno branje shem kemijskih reakcij na submikroskopski ravni. Kar 4,0 % učencev pa 

lažno pozitivno znanje, saj se pri teh lahko razvijejo napačna razumevanja, če ne 

Graf 9 predstavlja frekvenco podanih odgovorov v prvem delu naloge, kjer je bilo treba 
ugotoviti, katera shema prikazuje produkt kemijske reakcije med klorom in natrijem. 
Ugotoviti je mogoče, da je večina učencev (61,2 %) pravilno izbrala shemo produkta 
kemijske reakcije. Kar 14,8 % devetošolcev pa je izbralo napačno shemo A, kjer so med 

oridnimi in natrijevimi delci večje razdalje. Iz tega je mogoče povzeti, da nekateri 
devetošolci ne razumejo, da ima produkt natrijev klorid lastnosti ionskega kristala in da je pri 
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Spodnji graf prikazuje frekvenco odgovorov pri posamezni trditvi v 
Skoraj polovica učencev (47,2 %) je izbral
natrijevih kationov in kloridnih anionov v urejeni strukturi ionskega kristala. Kar 24,0 % 
sodelujočih v raziskavi pa je izbralo trditev B
prisotna kovalentna vez, kar je posledica dvoatomnih molekul v soleh. 20,8 % devetošolcev 
pa meni, da je natrijev klorid sestavljen iz atomov natrija in atomov klora, saj so izbrali trditev 
C. Sklepati je mogoče, da večina devetošolcev ne razume zgradbe in lastnosti soli, ki nastane 
pri kemijski reakciji med natrijem in klorom.

     
                                                                           
  

Slika 3: Narisane sheme predstavljajo 
produkt kemijske reakcije na ravni delcev.

Slika 4: Trditve, ki pojasnjujejo 
lastnosti natrijevega klorida.
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Spodnji graf prikazuje frekvenco odgovorov pri posamezni trditvi v drugem delu naloge. 
Skoraj polovica učencev (47,2 %) je izbrala pravilno trditev, da je natrijev klorid sestavljen iz 
natrijevih kationov in kloridnih anionov v urejeni strukturi ionskega kristala. Kar 24,0 % 
sodelujočih v raziskavi pa je izbralo trditev B, ki pravi, da je med natrijevim kloridom 
prisotna kovalentna vez, kar je posledica dvoatomnih molekul v soleh. 20,8 % devetošolcev 
pa meni, da je natrijev klorid sestavljen iz atomov natrija in atomov klora, saj so izbrali trditev 

a večina devetošolcev ne razume zgradbe in lastnosti soli, ki nastane 
pri kemijski reakciji med natrijem in klorom. 
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Graf 10: Odstotek učencev, ki so izbrali 
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drugem delu naloge. 
pravilno trditev, da je natrijev klorid sestavljen iz 

natrijevih kationov in kloridnih anionov v urejeni strukturi ionskega kristala. Kar 24,0 % 
, ki pravi, da je med natrijevim kloridom 

prisotna kovalentna vez, kar je posledica dvoatomnih molekul v soleh. 20,8 % devetošolcev 
pa meni, da je natrijev klorid sestavljen iz atomov natrija in atomov klora, saj so izbrali trditev 

a večina devetošolcev ne razume zgradbe in lastnosti soli, ki nastane 
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3.2.2.3 Kemijska reakcija obarjanja med vodno raztopino svinčevega nitrata in vodno 

raztopino kalijevega jodida
Zbrani podatki predstavljajo, katera raven znanja prevladuje pri branju SMR kemijske 
reakcije obarjanja med vodno raztopino svinčevega nitrata in vodno raztopino kalijevega 
jodida na ravni delcev. 
Graf 11 prikazuje odstotek učencev, ki so pri tretji nalogi dosegli določ
 

Graf 11: Dosežene ravni znanja pri tretji nalogi branja kemijske reakcije na ravni delcev.
Iz grafa je lahko razbrati, da več kot polovica devetošolcev ne razume kemijske reakcije 
obarjanja na ravni delcev. 32,8
pomanjkljivo znanje. Zastrašujoč pa je zelo nizek odstotek učencev (1,2 %), ki so pravilno 
odgovorili na vsebinska dela naloge in pri tem podali tudi visoki oceni zaupanja v znanje. 
Skrb vzbujajoče je, zakaj tako malo devetošolcev razume kemijsko reakcijo obarjanja? 
Predvidevati je mogoče, da učitelji pri pouku kemije tovrstnih kemijskih reakcij ne 
obravnavajo oziroma jih učencem razložijo zelo površno in le na teoretični osnovi. Manj kot 
desetina učencev (7,6 %) je pri tej nalogi izkazal
je velik odstotek (54,0 %) učencev, ki te kemijske reakcije sploh ne razume
razumejo pomanjkljivo. Predvidevati je mogoče, da se odstotek učencev z napačnim 
razumevanjem v prihodnosti dvigne, ker je 2,8 % učencev pokazalo lažno pozitivno znanje, ki 
je rezultat pomanjkljivega razumevanja kemijskih reakcij obarjanja. 1,6 % učencev je pri 
nalogi izkazalo lažno negativno znanje, kar je lahko vzrok nenatančnosti pri br
podanih trditev. Pri tej nalogi se pojavlja dilema, ali je mogoče tako slab rezultat reševanja 
naloge pripisati učencem, ki ne razumejo osnovnih kemijskih pojmov in pravil, ki veljajo za 
kemijske reakcije (agregatna stanja, povezovanje delcev,
nerazumevanje pripisati učiteljem, ki 
reakcij, kjer nastane oborina.  
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Kemijska reakcija obarjanja med vodno raztopino svinčevega nitrata in vodno 
raztopino kalijevega jodida 

predstavljajo, katera raven znanja prevladuje pri branju SMR kemijske 
reakcije obarjanja med vodno raztopino svinčevega nitrata in vodno raztopino kalijevega 
Graf 11 prikazuje odstotek učencev, ki so pri tretji nalogi dosegli določeno raven znanja. 

: Dosežene ravni znanja pri tretji nalogi branja kemijske reakcije na ravni delcev.
Iz grafa je lahko razbrati, da več kot polovica devetošolcev ne razume kemijske reakcije 
obarjanja na ravni delcev. 32,8 % učencev je pri branju SMR kemijske reakcije izkazalo 
pomanjkljivo znanje. Zastrašujoč pa je zelo nizek odstotek učencev (1,2 %), ki so pravilno 
odgovorili na vsebinska dela naloge in pri tem podali tudi visoki oceni zaupanja v znanje. 

, zakaj tako malo devetošolcev razume kemijsko reakcijo obarjanja? 
Predvidevati je mogoče, da učitelji pri pouku kemije tovrstnih kemijskih reakcij ne 
obravnavajo oziroma jih učencem razložijo zelo površno in le na teoretični osnovi. Manj kot 

cev (7,6 %) je pri tej nalogi izkazala napačno razumevanje, kar ne preseneča, saj 
je velik odstotek (54,0 %) učencev, ki te kemijske reakcije sploh ne razume
razumejo pomanjkljivo. Predvidevati je mogoče, da se odstotek učencev z napačnim 

mevanjem v prihodnosti dvigne, ker je 2,8 % učencev pokazalo lažno pozitivno znanje, ki 
je rezultat pomanjkljivega razumevanja kemijskih reakcij obarjanja. 1,6 % učencev je pri 
nalogi izkazalo lažno negativno znanje, kar je lahko vzrok nenatančnosti pri br
podanih trditev. Pri tej nalogi se pojavlja dilema, ali je mogoče tako slab rezultat reševanja 
naloge pripisati učencem, ki ne razumejo osnovnih kemijskih pojmov in pravil, ki veljajo za 
kemijske reakcije (agregatna stanja, povezovanje delcev, topnost idr.), 
nerazumevanje pripisati učiteljem, ki posvečajo premalo pozornosti obravnavanju kemijskih 
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Kemijska reakcija obarjanja med vodno raztopino svinčevega nitrata in vodno 

predstavljajo, katera raven znanja prevladuje pri branju SMR kemijske 
reakcije obarjanja med vodno raztopino svinčevega nitrata in vodno raztopino kalijevega 

eno raven znanja.  

 
: Dosežene ravni znanja pri tretji nalogi branja kemijske reakcije na ravni delcev. 

Iz grafa je lahko razbrati, da več kot polovica devetošolcev ne razume kemijske reakcije 
% učencev je pri branju SMR kemijske reakcije izkazalo 

pomanjkljivo znanje. Zastrašujoč pa je zelo nizek odstotek učencev (1,2 %), ki so pravilno 
odgovorili na vsebinska dela naloge in pri tem podali tudi visoki oceni zaupanja v znanje. 

, zakaj tako malo devetošolcev razume kemijsko reakcijo obarjanja? 
Predvidevati je mogoče, da učitelji pri pouku kemije tovrstnih kemijskih reakcij ne 
obravnavajo oziroma jih učencem razložijo zelo površno in le na teoretični osnovi. Manj kot 

napačno razumevanje, kar ne preseneča, saj 
je velik odstotek (54,0 %) učencev, ki te kemijske reakcije sploh ne razumejo oziroma jo 
razumejo pomanjkljivo. Predvidevati je mogoče, da se odstotek učencev z napačnim 

mevanjem v prihodnosti dvigne, ker je 2,8 % učencev pokazalo lažno pozitivno znanje, ki 
je rezultat pomanjkljivega razumevanja kemijskih reakcij obarjanja. 1,6 % učencev je pri 
nalogi izkazalo lažno negativno znanje, kar je lahko vzrok nenatančnosti pri branju shem in 
podanih trditev. Pri tej nalogi se pojavlja dilema, ali je mogoče tako slab rezultat reševanja 
naloge pripisati učencem, ki ne razumejo osnovnih kemijskih pojmov in pravil, ki veljajo za 
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Spodnji graf predstavlja frekvenco odgovorov
naloge. Razbrati je mogoče, da je 50,8 % devetošolcev menil
predstavlja shemo Č, kjer naj bi rumena oborina predstavljala jodidov nitrat, ki je slabo topen 
v vodi. Le 14,0 % učencev j
obarjanja med vodno raztopino svinčevega nitrata in vodno raztopino kalijevega jodida. 

Graf 13 prikazuje frekvenco podanih odgovorov pri posamezni trditvi drugega dela naloge. 
Razbrati je mogoče, da 43,2 % devetošolcev 
slabo topen v vodi in nastane trdna snov. 21,2 % sodelujočih v raziskavi je obkrožilo trditev 
C, ki pravi, da so v nastali snovi prisotni kalijevi, svinčevi, nitratni in jodidni ioni. Le 15,6 % 
učencev pa je izbralo pravilno trditev B, ki pravi, da pri opisani kemijski reakciji nastane 
kristalna struktura svinčevega jodida v razmerju Pb

Slika 5: Narisane sheme pon
razporeditev delcev v rumeni
 

Slika 6: Trditve, ki pojasnjujejo razporeditev 
delcev v oborini svinčevega jodida
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Spodnji graf predstavlja frekvenco odgovorov, podanih pri posamezni shemi v prvem delu 
naloge. Razbrati je mogoče, da je 50,8 % devetošolcev menilo, da opisana kemijska reakcija 
predstavlja shemo Č, kjer naj bi rumena oborina predstavljala jodidov nitrat, ki je slabo topen 
v vodi. Le 14,0 % učencev je izbralo shemo B, ki pravilno ponazarja kemijsko reakcijo 
obarjanja med vodno raztopino svinčevega nitrata in vodno raztopino kalijevega jodida. 

    
     
                   

Graf 13 prikazuje frekvenco podanih odgovorov pri posamezni trditvi drugega dela naloge. 
Razbrati je mogoče, da 43,2 % devetošolcev meni, da je rumena oborina jodidov nitrat, ki je 
slabo topen v vodi in nastane trdna snov. 21,2 % sodelujočih v raziskavi je obkrožilo trditev 
C, ki pravi, da so v nastali snovi prisotni kalijevi, svinčevi, nitratni in jodidni ioni. Le 15,6 % 

izbralo pravilno trditev B, ki pravi, da pri opisani kemijski reakciji nastane 
kristalna struktura svinčevega jodida v razmerju Pb2+ : Iˉ = 1 : 2. 
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Graf 12: Odstotek učencev, ki so izbrali 
posamezno shemo. 

Graf 13: Odstotek učencev, ki so izbrali 
posamezno trditev.                                               

: Narisane sheme ponazarjajo 
razporeditev delcev v rumeni oborini. 
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podanih pri posamezni shemi v prvem delu 
, da opisana kemijska reakcija 

predstavlja shemo Č, kjer naj bi rumena oborina predstavljala jodidov nitrat, ki je slabo topen 
e izbralo shemo B, ki pravilno ponazarja kemijsko reakcijo 

obarjanja med vodno raztopino svinčevega nitrata in vodno raztopino kalijevega jodida.  

            

Graf 13 prikazuje frekvenco podanih odgovorov pri posamezni trditvi drugega dela naloge. 
meni, da je rumena oborina jodidov nitrat, ki je 

slabo topen v vodi in nastane trdna snov. 21,2 % sodelujočih v raziskavi je obkrožilo trditev 
C, ki pravi, da so v nastali snovi prisotni kalijevi, svinčevi, nitratni in jodidni ioni. Le 15,6 % 

izbralo pravilno trditev B, ki pravi, da pri opisani kemijski reakciji nastane 
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3.2.2.4 Kemijska reakcija gorenja magnezija
Zbrani podatki predstavljajo, katera raven znanja prevladuje pri branju SMR kemijske 
reakcije gorenja magnezija. 
Graf 14 prikazuje odstotek učencev, ki so pri četrti nalogi dosegli določeno raven znanja. 
 

Graf 14: Dosežene ravni znanja pri četrti nalogi branja SMR kemijske reakcije.
 
Iz prikazanih ravni znanja na grafu se 
kar pomeni, da so nalogo v celoti pravilno rešili in bili 
tretjina devetošolcev (35,6 %) je izkazal
je pri reševanju nalog branja subm
Preseneča pa odstotek devetošolcev (11,6 %), ki imajo napačna razumevanja pri 
prepoznavanju kemijske reakcije gorenja magnezija na ravni delcev, saj je to osnovna 
kemijska reakcija sinteze, ki jo učitelji 
predstavljena tudi v učbenikih in drugih strokovnih literaturah. Prav tako kot pri tretji nalogi 
je tudi pri tej nalogi skrb vzbujajoč
znanje, saj ne razumejo kemijske reakcije gorenja magnezija. Le 2,0 % učencev pa je pri 
reševanju naloge izkazalo lažno negativno znanje, kar 
razumevanj, saj je lahko vzrok le površnost pri branju trditev. 
 
Graf 15 prikazuje frekvenco podanih odgovorov pri posamezni trditvi prvega dela naloge. 
Razbrati je mogoče, da je 39,2 % učencev izbralo trditev B, ki pravi, da shema kemijske 
reakcije predstavlja gorenje magnezija, saj pri tem nastane magnezijev oksid, ki je plin. Kar 
21,6 % devetošolcev pa meni, da kemijska reakcija gorenje magnezija pote
in molekulo, pri čemer nastane plinast oksid. Samo 34,8 % sodelujočih v raziskavi je pravilno 
izbralo trditev, ki pravi, da shema nepravilno predstavlja kemijsko reakcijo gorenja 
magnezija, saj pri reakciji nastane magnezijev oksid, ki 
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Kemijska reakcija gorenja magnezija 
Zbrani podatki predstavljajo, katera raven znanja prevladuje pri branju SMR kemijske 
Graf 14 prikazuje odstotek učencev, ki so pri četrti nalogi dosegli določeno raven znanja. 

: Dosežene ravni znanja pri četrti nalogi branja SMR kemijske reakcije.
Iz prikazanih ravni znanja na grafu se lahko razbere, da je le 14,0 % učencev doseglo znanje, 
kar pomeni, da so nalogo v celoti pravilno rešili in bili o svojem znanju 
tretjina devetošolcev (35,6 %) je izkazala pomanjkljivo znanje. Le za 3,2 % manj učencev pa 
je pri reševanju nalog branja submikropredstavitev kemijske reakcije bila neuspešna. 
Preseneča pa odstotek devetošolcev (11,6 %), ki imajo napačna razumevanja pri 
prepoznavanju kemijske reakcije gorenja magnezija na ravni delcev, saj je to osnovna 
kemijska reakcija sinteze, ki jo učitelji velikokrat demonstrirajo pri pouku kemije oziroma je 
predstavljena tudi v učbenikih in drugih strokovnih literaturah. Prav tako kot pri tretji nalogi 

skrb vzbujajoč odstotek učencev (4,4 %), ki so pokazali lažno pozitivno 
ne razumejo kemijske reakcije gorenja magnezija. Le 2,0 % učencev pa je pri 

reševanju naloge izkazalo lažno negativno znanje, kar ni večja nevarnost za razvoj napačnih 
razumevanj, saj je lahko vzrok le površnost pri branju trditev.  

kvenco podanih odgovorov pri posamezni trditvi prvega dela naloge. 
Razbrati je mogoče, da je 39,2 % učencev izbralo trditev B, ki pravi, da shema kemijske 
reakcije predstavlja gorenje magnezija, saj pri tem nastane magnezijev oksid, ki je plin. Kar 

devetošolcev pa meni, da kemijska reakcija gorenje magnezija pote
pri čemer nastane plinast oksid. Samo 34,8 % sodelujočih v raziskavi je pravilno 

izbralo trditev, ki pravi, da shema nepravilno predstavlja kemijsko reakcijo gorenja 
magnezija, saj pri reakciji nastane magnezijev oksid, ki je v trdnem agregatnem stanju.
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Zbrani podatki predstavljajo, katera raven znanja prevladuje pri branju SMR kemijske 
Graf 14 prikazuje odstotek učencev, ki so pri četrti nalogi dosegli določeno raven znanja.  

 
: Dosežene ravni znanja pri četrti nalogi branja SMR kemijske reakcije. 

e le 14,0 % učencev doseglo znanje, 
prepričani. Več kot 

pomanjkljivo znanje. Le za 3,2 % manj učencev pa 
ikropredstavitev kemijske reakcije bila neuspešna. 

Preseneča pa odstotek devetošolcev (11,6 %), ki imajo napačna razumevanja pri 
prepoznavanju kemijske reakcije gorenja magnezija na ravni delcev, saj je to osnovna 

velikokrat demonstrirajo pri pouku kemije oziroma je 
predstavljena tudi v učbenikih in drugih strokovnih literaturah. Prav tako kot pri tretji nalogi 

odstotek učencev (4,4 %), ki so pokazali lažno pozitivno 
ne razumejo kemijske reakcije gorenja magnezija. Le 2,0 % učencev pa je pri 

nevarnost za razvoj napačnih 

kvenco podanih odgovorov pri posamezni trditvi prvega dela naloge. 
Razbrati je mogoče, da je 39,2 % učencev izbralo trditev B, ki pravi, da shema kemijske 
reakcije predstavlja gorenje magnezija, saj pri tem nastane magnezijev oksid, ki je plin. Kar 

devetošolcev pa meni, da kemijska reakcija gorenje magnezija poteka med elementom 
pri čemer nastane plinast oksid. Samo 34,8 % sodelujočih v raziskavi je pravilno 

izbralo trditev, ki pravi, da shema nepravilno predstavlja kemijsko reakcijo gorenja 
e v trdnem agregatnem stanju. 
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Spodnji grafikon prikazuje frekvenco podanih odgovorov pri posamezni trditvi v drugem delu 
naloge. Ugotoviti je mogoče, da je največ devetošolcev izbralo trditev B, ki pravi, da je 
molekulska formula magnezijevega oksida MgO(g). Iz tega je mogoče razbrati, da devetošolci 
ne razumejo, v kakšnem agregatnem stanju s
oznaka za spojine v trdnem agregatnem stanju. Kar 22,0 % učencev pa je menilo, da je
kemijski reakciji gorenja magnezija opaziti dim, s kater
magnezijev oksid v plinastem agregatnem stanju. Samo 30,4 % sodelujočih v raziskavi je 
pravilno izbralo trditev, ki pravi, da pri gorenju kovin nastane trdna snov.
 

 

Slika 7: Trditve pojasnjujejo pravilnost 
oziroma nepravilnost narisane sheme kemijske 
reakcije. 

Slika 8: Trditve, ki opisujejo agregatno 
stanje reaktantov in produkta kemijske 
reakcije. 
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Spodnji grafikon prikazuje frekvenco podanih odgovorov pri posamezni trditvi v drugem delu 
naloge. Ugotoviti je mogoče, da je največ devetošolcev izbralo trditev B, ki pravi, da je 

ska formula magnezijevega oksida MgO(g). Iz tega je mogoče razbrati, da devetošolci 
v kakšnem agregatnem stanju so kovinski oksidi, oziroma ne vedo, kakšna je 

oznaka za spojine v trdnem agregatnem stanju. Kar 22,0 % učencev pa je menilo, da je
kemijski reakciji gorenja magnezija opaziti dim, s katerim lahko sklepamo, da je nastal 
magnezijev oksid v plinastem agregatnem stanju. Samo 30,4 % sodelujočih v raziskavi je 
pravilno izbralo trditev, ki pravi, da pri gorenju kovin nastane trdna snov.  
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Graf 15: Odstotek učencev, ki so izbrali 
posamezno trditev. 

Graf 16: Odstotek učencev, ki so izbrali 
posamezno trditev.                                                                                   
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Spodnji grafikon prikazuje frekvenco podanih odgovorov pri posamezni trditvi v drugem delu 
naloge. Ugotoviti je mogoče, da je največ devetošolcev izbralo trditev B, ki pravi, da je 

ska formula magnezijevega oksida MgO(g). Iz tega je mogoče razbrati, da devetošolci 
oziroma ne vedo, kakšna je 

oznaka za spojine v trdnem agregatnem stanju. Kar 22,0 % učencev pa je menilo, da je pri 
lahko sklepamo, da je nastal 

magnezijev oksid v plinastem agregatnem stanju. Samo 30,4 % sodelujočih v raziskavi je 
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3.2.2.5 Kemijska reakcija nevtralizacije med žveplovo kislino in natrijevim 

hidroksidom 
Zbrani podatki kažejo, katera raven znanja 
žveplovo kislino in natrijevim hidroksidom.
Graf 17 predstavlja odstotek učencev, ki so pri peti nalogi dosegli določeno raven znanja. 
 

Graf 17: Dosežene ravni znanja učencev pri pet
Razbrati je mogoče, da je le 2,4 % devetošolcev uspešno rešilo peto nalogo, saj so pravilno 
odgovorili na oba vsebinska dela in pri tem podali visoko oceno zaupanja v znanje. 32,8 % 
učencev pa je bilo pri reševanju na
izkazala pomanjkljivo znanje. 
reševanju pete naloge pokazalo napačno razumevanje. Ta odstotek se v prihodnosti lahko še 
poveča, saj je kar 4,0 % učencev izkazalo lažno pozitivno znanje, kar pomeni, da imajo 
devetošolci pomanjkljivo oziroma 
sodelujočih v raziskavi je pokazalo lažno negativno znanje, kar ne 
Graf 18 predstavlja frekvenco podanih odgovorov pri posamezni trditvi prvega dela naloge. 
Razbrati je mogoče, da je kar 36,0 % učencev menilo, da shema prikazuje kemijsko reakcijo 
med močno žveplovo kislino in šibko bazo, natrijev hidroksid
obkrožilo trditev B, ki pravi, da shema prikazuje nevtralizacijo žveplove kisline in vodne 
raztopine natrijevega hidroksida, kjer nastane dobro topna sol, natrijev sulfat. Samo 10,0 % 
učencev pa je pravilno izbralo trditev, ki pravi, da pri kemijski reakciji nevtralizacije nastane 
le zmes natrijevih in sulfatnih ionov.
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Kemijska reakcija nevtralizacije med žveplovo kislino in natrijevim 

Zbrani podatki kažejo, katera raven znanja prevladuje pri branju SMR kemijske reakcije med 
žveplovo kislino in natrijevim hidroksidom. 
Graf 17 predstavlja odstotek učencev, ki so pri peti nalogi dosegli določeno raven znanja. 

: Dosežene ravni znanja učencev pri peti nalogi branja SMR kemijskih reakcij.
Razbrati je mogoče, da je le 2,4 % devetošolcev uspešno rešilo peto nalogo, saj so pravilno 
odgovorili na oba vsebinska dela in pri tem podali visoko oceno zaupanja v znanje. 32,8 % 
učencev pa je bilo pri reševanju naloge neuspešnih. Skoraj polovica učencev (49,6 %) je 

pomanjkljivo znanje. Skrb vzbujajoč pa je podatek, da je 10,0 % devetošolcev pri 
reševanju pete naloge pokazalo napačno razumevanje. Ta odstotek se v prihodnosti lahko še 
poveča, saj je kar 4,0 % učencev izkazalo lažno pozitivno znanje, kar pomeni, da imajo 
devetošolci pomanjkljivo oziroma napačno razumevanje o procesu nevtralizacije. Samo 1,2 % 
sodelujočih v raziskavi je pokazalo lažno negativno znanje, kar ne pomeni 
Graf 18 predstavlja frekvenco podanih odgovorov pri posamezni trditvi prvega dela naloge. 

da je kar 36,0 % učencev menilo, da shema prikazuje kemijsko reakcijo 
med močno žveplovo kislino in šibko bazo, natrijev hidroksid. 30,4 % devetošolcev pa je 
obkrožilo trditev B, ki pravi, da shema prikazuje nevtralizacijo žveplove kisline in vodne 

ne natrijevega hidroksida, kjer nastane dobro topna sol, natrijev sulfat. Samo 10,0 % 
učencev pa je pravilno izbralo trditev, ki pravi, da pri kemijski reakciji nevtralizacije nastane 
le zmes natrijevih in sulfatnih ionov.  
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Kemijska reakcija nevtralizacije med žveplovo kislino in natrijevim 

prevladuje pri branju SMR kemijske reakcije med 
Graf 17 predstavlja odstotek učencev, ki so pri peti nalogi dosegli določeno raven znanja.  

 
i nalogi branja SMR kemijskih reakcij. 

Razbrati je mogoče, da je le 2,4 % devetošolcev uspešno rešilo peto nalogo, saj so pravilno 
odgovorili na oba vsebinska dela in pri tem podali visoko oceno zaupanja v znanje. 32,8 % 

loge neuspešnih. Skoraj polovica učencev (49,6 %) je 
pa je podatek, da je 10,0 % devetošolcev pri 

reševanju pete naloge pokazalo napačno razumevanje. Ta odstotek se v prihodnosti lahko še 
poveča, saj je kar 4,0 % učencev izkazalo lažno pozitivno znanje, kar pomeni, da imajo 

napačno razumevanje o procesu nevtralizacije. Samo 1,2 % 
 večjih težav.  

Graf 18 predstavlja frekvenco podanih odgovorov pri posamezni trditvi prvega dela naloge. 
da je kar 36,0 % učencev menilo, da shema prikazuje kemijsko reakcijo 

30,4 % devetošolcev pa je 
obkrožilo trditev B, ki pravi, da shema prikazuje nevtralizacijo žveplove kisline in vodne 

ne natrijevega hidroksida, kjer nastane dobro topna sol, natrijev sulfat. Samo 10,0 % 
učencev pa je pravilno izbralo trditev, ki pravi, da pri kemijski reakciji nevtralizacije nastane 
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Iz grafa 19 je mogoče ugotoviti, da je kar 35,6 % učencev trdilo, da je nevtralizacija kemijska 
reakcija med kislino in bazo, pri kateri nastane
učenci največkrat izbrali to trditev za pravilno, ker je v učbenikih in drugi strokovni literaturi 
definicija nevtralizacije zapisana v takšni obliki. 19,6 % devetošolcev je izbralo trditev B, ki 
pravi, da pri nevtralizaciji žveplove(VI) kisline in natrijevega hidroksida nastane bela trdna 
snov, natrijev sulfat. Iz tega je mogoče razbrati, da učenci ne razumejo, da pri nevtralizaciji 
opisane kemijske reakcije nastane dobro topna sol. Le 26,8 % sodelujočih v ra
izbralo pravilno trditev, ki pravi, da shema kemijske reakcije prikazuje vodno raztopino soli.

3.2.3 Uspešnost reševanja nalog risanja submikropredstavitev kemijskih reakcij
Uspešnost učencev pri reševanju nalog drugega sklopa na preizkusu znanja, kjer je bilo 
narisati shemo kemijskih reakcij na ravni delcev, je bila v primerjavi z nalogami prvega 
sklopa slabša. 5,6 % učencev teh nalog sploh ni reševalo. Več kot polovica devetošolcev pa je 
na podlagi opisa kemijske reakcije izpolnil
in produkte kemijske reakcije.

Slika 9: Trditve opisujejo pravilnost 
oziroma nepravilnost narisane sheme 
kemijske reakcije nevtralizacije.

Slika 10: Trditve, ki definirajo proces 
nevtralizacije 
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ugotoviti, da je kar 35,6 % učencev trdilo, da je nevtralizacija kemijska 
reakcija med kislino in bazo, pri kateri nastaneta sol in voda. Iz tega je mogoče sklepati, da so 
učenci največkrat izbrali to trditev za pravilno, ker je v učbenikih in drugi strokovni literaturi 
definicija nevtralizacije zapisana v takšni obliki. 19,6 % devetošolcev je izbralo trditev B, ki 

i nevtralizaciji žveplove(VI) kisline in natrijevega hidroksida nastane bela trdna 
snov, natrijev sulfat. Iz tega je mogoče razbrati, da učenci ne razumejo, da pri nevtralizaciji 
opisane kemijske reakcije nastane dobro topna sol. Le 26,8 % sodelujočih v ra
izbralo pravilno trditev, ki pravi, da shema kemijske reakcije prikazuje vodno raztopino soli.

       
 
 

Uspešnost reševanja nalog risanja submikropredstavitev kemijskih reakcij
Uspešnost učencev pri reševanju nalog drugega sklopa na preizkusu znanja, kjer je bilo 
narisati shemo kemijskih reakcij na ravni delcev, je bila v primerjavi z nalogami prvega 
sklopa slabša. 5,6 % učencev teh nalog sploh ni reševalo. Več kot polovica devetošolcev pa je 
na podlagi opisa kemijske reakcije izpolnila le legendo za delce, ki so predstavljali reaktante 
in produkte kemijske reakcije. 
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ugotoviti, da je kar 35,6 % učencev trdilo, da je nevtralizacija kemijska 
sol in voda. Iz tega je mogoče sklepati, da so 

učenci največkrat izbrali to trditev za pravilno, ker je v učbenikih in drugi strokovni literaturi 
definicija nevtralizacije zapisana v takšni obliki. 19,6 % devetošolcev je izbralo trditev B, ki 

i nevtralizaciji žveplove(VI) kisline in natrijevega hidroksida nastane bela trdna 
snov, natrijev sulfat. Iz tega je mogoče razbrati, da učenci ne razumejo, da pri nevtralizaciji 
opisane kemijske reakcije nastane dobro topna sol. Le 26,8 % sodelujočih v raziskavi je 
izbralo pravilno trditev, ki pravi, da shema kemijske reakcije prikazuje vodno raztopino soli. 

 

Uspešnost reševanja nalog risanja submikropredstavitev kemijskih reakcij 
Uspešnost učencev pri reševanju nalog drugega sklopa na preizkusu znanja, kjer je bilo treba 
narisati shemo kemijskih reakcij na ravni delcev, je bila v primerjavi z nalogami prvega 
sklopa slabša. 5,6 % učencev teh nalog sploh ni reševalo. Več kot polovica devetošolcev pa je 

predstavljali reaktante 
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3.2.3.1 Kemijska reakcija med klorovodikovo kislino in magnezijem 
Prva naloga opisuje kemijsko reakcijo med klorovodikovo kislino in magnezijem. Spodnja 
slika ponazarja nalogo, kjer so morali sodelujoči na podlagi opisa kemijske reakcije narisati 
njene produkte na ravni delcev in dopolniti legendo z imeni, simboli oziroma formulami 
narisanih delcev. 

 
Slika 11: Naloga risanja SMR kemijske reakcije med klorovodikovo kislino in magnezijem. 
Shemo opisane kemijske reakcije na ravni delcev je narisalo 30,0 % devetošolcev. Nihče 
izmed njih pa ni v celoti pravilno narisal produktov kemijske reakcije na ravni delcev. 
Najpogosteje zabeležene napake pri risanju produktov na ravni delcev so bile: neupoštevanje 
velikosti delcev (kategorija 2), neupoštevanje števila posameznih atomov elementa na strani 
reaktantov in produktov (kategorija 5) in nepravilno predstavljeni produkti (kategorija 7). 

 
Slika 12: Napačno narisan produkt kemijske reakcije med klorovodikovo kislino in 
magnezijem.  
Zgornja slika prikazuje napačno narisane produkte kemijske reakcije med klorovodikovo 
kislino in magnezijem na submikroskopski ravni. Kar 34,4 % učencev je produkt magnezijev 
klorid narisalo v obliki molekule (koda F1). S slike je mogoče razbrati, da učenci ne razumejo 
vloge oksonijevih ionov, saj so model tega delca narisali med produkte kemijske reakcije. 
Izkazalo se je tudi, da devetošolci ne razumejo, da pri kemijski reakciji nastane produkt, 
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magnezijev klorid, ki je dobro topen v vodi, in da se magnezijevi in kloridni ioni prosto 
gibljejo v vodni raztopini. 

 
Slika 13: Neupoštevanje velikosti delcev in stehiometričnega razmerja posameznih delcev 
elementov. 
Slika kaže, da učenci razumejo, da pri kemijski reakciji nastanejo dobro topna sol, magnezijev 
klorid in voda. Iz podrobnejšega pregleda slike pa se zasledijo številne nepravilnosti. Učenci 
pri risanju kloridnih in magnezijevih ionov niso bili pozorni na velikost, saj so vsi narisani 
delci enako veliki. Kar 44,0 % devetošolcev je magnezijev ion narisalo večje oziroma enako 
veliko, kot je bil narisan atom magnezija na strani reaktantov (koda B1). Prav tako 38,4 % 
učencev ni bilo pozornih na velikost kloridnih ionov na strani produktov, saj so bili ti narisani 
večje ali manjše od kloridnih delcev na strani reaktantov (koda B3). Pravilo o velikosti 
atomskih in ionskih radiev posameznih elementov učenci spoznajo v osmem razredu osnovne 
šole. Neznanje, ki so ga učenci pokazali pri velikosti delcev, je lahko pripisati učenčevi 
nepozornosti, površnosti oziroma nerazumevanju te kemijske vsebine. 24,8 % sodelujočih v 
raziskavi ni bilo pozornih na število kisikovih atomov, saj je teh na strani produktov narisanih 
več kot na strani reaktantov (koda E3). Predvidevati je mogoče, da so učenci iz oksonijevih 
ionov risali molekule vode, vendar so jim pri tem ostali štirje nevezani atomi vodika, zato so 
dodatno narisali še dva atoma kisika, da so lahko vezali še preostale atome vodika in tako 
dobili še dve dodatni molekuli vode. Povzeti je mogoče, da učenci ne razumejo, da pri 
reakcijah kisline in kovine nastane plin vodik, ki je na makroskopski ravni viden kot 
mehurček brezbarvnega plina. Samo dva učenca sta ugotovila, da pri opisani kemijski reakciji 
nastane plin vodik (koda U3), in ga narisala v obliki dvoatomne molekule (koda Z1). Prav 
tako 26,4 % učencev ni upoštevalo števila kloridnih in magnezijevih delcev, saj je teh na 
strani produktov več ali manj kot na strani reaktantov (koda E1). Predvideti je mogoče, da sta 
vzroka te napake površnost in nenatančnost pri risanju sheme kemijske reakcije na ravni 
delcev.  
Poleg že omenjenih napak so bile analizirane tudi težave pri upoštevanju velikosti kisikovega 
in vodikovega atoma, saj je 3,6 % učencev atom kisika narisalo manjše kot atom vodika (koda 
B5). Zaslediti je bilo mogoče tudi, da učenci posamezne atome elementov rišejo zelo 
nenatančno in površno, saj je vsak delec drugačne velikosti in oblike (koda B6). Učencev s to 
napako je bilo 12,4 %. Več kot polovica devetošolcev (53,6 %) pa med produkti kemijske 
reakcije med klorovodikovo kislino in magnezijem riše delce, ki niso del kemijske reakcije, 
kot so magnezijev vodik, molekula kisika, klorov oksid itd. (koda F5). S takšno ponazoritvijo 
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učenci dokažejo, da si ne znajo predstavljati, kako poteka kemijska reakcija in kaj pri tej 
lahko nastane.  
Večina devetošolcev je imela pri izpolnjevanju legende težave pri poimenovanju narisanih 
delcev ter zapisu ustreznih simbolov oziroma formul. Ugotovljeno je bilo, da je legendo 
izpolnilo 27,6 % sodelujočih v raziskavi, a je nihče ni pravilno izpolnil v celoti. Le dva 
učenca sta v legendo narisala molekulo vodika (koda T3), ki sta jo tudi pravilno poimenovala 
(koda R3) in zapisala njeno formulo (koda S3). Analiza je pokazala tudi, da ima 40,8 % 
učencev težave pri poimenovanju delcev, saj v zapisu ne pripišejo vrste delca (atom, molekula 
ali ion) (koda J1).  
Slika 14 predstavlja primer nedokončane in nepravilno izpolnjene legende. Kar 71,6 % 
učencev ni v legendo narisalo nobenega delca, ampak so poimenovali in zapisali simbol 
oziroma formulo le za že narisane delce. 87,6 % devetošolcev ni pravilno poimenovalo 
kloridnega iona (koda J2). Največkrat so ga poimenovali kot atom klora ali pa klorov ion. 
Enak odstotek učencev prav tako ni pravilno zapisal simbolnega zapisa za kloridni ion, saj so 
ga zapisali kot Cl, Cl2ˉ oziroma Cl+ (koda I1). Iz tabele je razbrati, da večina učencev (60,0 %) 
ni prepoznala oksonijevega iona (kategorija 11), saj so ga poimenovali kot molekulo kisika in 
vodika, molekulo vode oziroma molekulo ozona (koda L1). Kar 62,4 % učencev pa ni 
pravilno zapisalo njegove formule, saj so jo največkrat navedli kot H2O, OH3 oziroma H3O 
(koda L2). 

  
Slika 14: Nepravilno poimenovani in zapisani simboli/formule za narisane modele delcev. 
Spodnja slika prikazuje delno pravilno izpolnjeno legendo za narisane modele delcev. 
Ugotovljeno je bilo, da so devetošolci poleg že narisanih delcev v legendo narisali še dva 
modela delca, in sicer molekulo magnezijevega klorida in molekulo vode. Več kot dvajsetina 
učencev (20,4 %) je v legendo narisala produkt magnezijev klorid v obliki molekule (koda 
H4), 18,8 % devetošolcev ga je v takšni obliki tudi poimenovalo (koda J4) ter 20,0 % učencev 
zapisalo njegovo formulo v obliki MgCl oziroma MgCl2 (koda I4). Ta podatek pove, da 
devetošolci ne razumejo, da je nastala sol, sestavljena iz magnezijevih in kloridnih ionov. S 
slike pa je mogoče razbrati tudi nekaj pravilnosti, kot so pravilno poimenovan kloridni ion 
(koda R7) in simbolni zapis za ta delec (koda S8). Le 1,6 % učencev je pravilno poimenovalo 
kloridni ion in le 3,6 % je znalo zapisati njegov simbolni zapis. Nekoliko večji odstotek 
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učencev (19,2 %) pa je pravilno poimenoval oksonijev ion (koda R6). Njegovo formulo je 
pravilno zapisalo le 16,4 % devetošolcev (koda S6).  

 
Slika 15: Nepravilno poimenovana in zapisana formula molekule magnezijevega klorida. 
3.2.3.2 Kemijska reakcija nevtralizacije med klorovodikovo kislino in kalijevim 

hidroksidom 
Naloga zahteva poznavanje kemijske reakcije nevtralizacije med klorovodikovo kislino in 
kalijevim hidroksidom. Spodnja slika predstavlja primer naloge, kjer so morali devetošolci 
narisati produkte kemijske reakcije na ravni delcev in dopolniti legendo z imeni, simboli 
oziroma formulami za narisane modele delcev. 

 Slika 16: Naloga risanja SMR kemijske reakcije nevtralizacije. 
Podobno kot pri prejšnji nalogi so imeli učenci tudi pri drugi največ težav pri upoštevanju 
velikosti delcev (kategorija 2), stehiometričnega razmerja atomov posameznih elementov 
(kategorija 5) in pri risanju produktov kemijske reakcije na submikroskopski ravni (kategorija 
7). Samo 37,6 % devetošolcev je poskusilo narisati produkte kemijske reakcije. Preseneča pa 
rezultat, da nihče izmed sodelujočih ni v celoti pravilno narisal vodne raztopine kalijevega 
klorida na submikroskopski ravni, čeprav je opisana kemijska reakcija eden izmed osnovnih 
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primerov za razlago procesa nevtralizacije, ki ga učenci spoznajo v osmem razredu osnovne 
šole. 
Slika 17 prikazuje napačno narisane delce produkta kemijske reakcije med klorovodikovo 
kislino in kalijevim hidroksidom. Več kot tretjina devetošolcev (31,6 %) je produkt, kalijev 
klorid, narisala v obliki molekule (koda F2). S slike se lahko ugotovi, da učenci ne poznajo 
vloge hidroksidnega in oksonijevega iona, saj so te delce risali tudi med produkte kemijske 
reakcije. Iz tega je mogoče sklepati, da učenci v osnovni šoli slabo oziroma ne razumejo 
procesa nevtralizacije, saj ne vedo, kateri delci pri kemijski reakciji sodelujejo ter kakšno 
vlogo imajo pri procesu nevtralizacije oksonijevi in hidroksidni ioni.  

 
Slika 17: Napačno narisana submikropredstavitev vodne raztopine kalijevega klorida. 
S slike 18 se da ugotoviti, da nekateri učenci razumejo, da pri kemijski reakciji nastane vodna 
raztopina kalijevega klorida (koda X4), v kateri se kalijevi in kloridni ioni prosto gibljejo. 
Prva nepravilnost, ki je opažena na sliki, je neupoštevanje velikosti delcev (kategorija 2). Kar 
37,2 % devetošolcev je kloridni ion na strani produktov narisalo večje ali manjše, kot je bil 
isti delec narisan na strani reaktantov (koda B3). Prav tako je 40,0 % učencev napačno 
narisalo kalijev ion, ki so ga na strani produktov narisali večje ali manjše kot na strani 
reaktantov (koda B4). Tudi pri tej nalogi se pokaže, da so bili učenci pri risanju delcev zelo 
nenatančni in površni ter da je njihovo znanje o atomskem in ionskem premeru posameznega 
elementa šibko. Ugotovljeno je tudi, da nekateri devetošolci ne vedo, kakšne oblike je 
molekula vode (koda F4), saj jo je 7,2 % učencev narisalo v linearni obliki oziroma so v 
obliki molekule, ki je bila sestavljena iz treh atomov vodika in enega atoma kisika.  

 
Slika 18: Nepravilno narisana SMR molekule vode in neupoštevanje velikosti kalijevih in 
kloridnih ionov. 
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Poleg omenjenih napak je bilo ugotovljeno tudi, da imajo učenci težave pri upoštevanju 
stehiometričnega razmerja kloridnih in kalijevih ionov (kategorija 5). 19,6 % devetošolcev je 
število kloridnih in kalijevih ionov na strani produktov narisalo manj oziroma več, kot jih je 
bilo narisanih na strani reaktantov (koda E2). Prav tako je 37,6 % sodelujočih v raziskavi 
risalo v shemo kemijske reakcije delcev, ki niso bili del kemijske reakcije oziroma jih ni bilo 
mogoče razbrati (koda F5). Sklepati je mogoče, da je zaradi površnosti in nenatančnosti 
risanja delcev manj kot desetina učencev (8,0 %) posamezne atome elementov narisalo v 
različnih oblikah in velikostih (koda B6). 
Legendo narisanih delcev je izpolnilo le 22,4 % učencev, a nihče od teh je ni pravilno izpolnil 
v celoti. Ugotovljeno je bilo, da ima 41,6 % učencev težave pri poimenovanju narisanih 
delcev (kategorija 9), saj ne zapišejo vrste v imenu delca (atom, molekula, ion) (koda J1). 
Prav tako se težave pojavljajo pri zapisu ustreznega simbola oziroma formule za narisan 
model delca.  

 
Slika 19: Nepravilno poimenovani in zapisani simboli/formule za narisane delce. 
Zgornja slika izpolnjene legende predstavlja napačno poimenovanje in zapis simbola oziroma 
formule za kloridni, oksonijev in hidroksidni ion. 71,2 % devetošolcev ni pravilno 
poimenovalo kloridnega iona, saj so ga največkrat poimenovali kot atom klora oziroma klorov 
ion (koda J2). Prav tako 62,0 % učencev ni znalo zapisati simbola za kloridni ion (koda I1), 
saj so ga zapisali v obliki Cl oziroma Cl+. Iz tega je mogoče sklepati, da učenci ne razumejo, 
da so v klorovodikovi kislini kloridni ioni in da ne znajo iz periodnega sistema razbrati, 
kakšen naboj ima ta delec. 45,2 % sodelujočih v raziskavi ni pravilno poimenovalo 
oksonijevega iona (kategorija 11), nekaj manj (36,4 %) pa ni pravilno poimenovalo 
hidroksidnega iona (kategorija 12). Oksonijev ion so največkrat poimenovali kot molekulo 
vode, molekulo ozona oziroma kar kislina (koda L1). Ime hidroksilnega iona pa so zapisali 
kot vodikov oksid oziroma kisikovodikov ion (koda M1). Učencem je težave povzročal tudi 
zapis formule oksonijevega in hidroksidnega iona, saj je 39,2 % devetošolcev za oksonijev 
ion zapisalo formulo v obliki molekule H3O, molekule vode H2O oziroma OH3 (koda L2). 
Formulo za hidroksidni ion pa je 18,0 % učencev zapisalo v obliki molekule OH (koda M2).  
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Slika 20: Nepravilno poimenovana in zapisana formula narisane molekule kalijevega klorida. 
Zgornja slika predstavlja delno pravilno izpolnjeno legendo za produkt kemijske reakcije na 
ravni delcev. 12,8 % učencev je v legendi pravilno poimenovalo kloridni ion (koda R7) in 
17,2 % devetošolcev pravilno zapisalo simbol za ta delec (koda S8). 21,2 % učencev je 
pravilno prepoznalo in poimenovalo oksonijev ion (koda R6) ter 18,0 % devetošolcev zapisalo 
tudi pravilno formulo za ta delec (koda S6). Hidroksilni ion pa je pravilno poimenovalo (koda 
R2) 18,4 % sodelujočih in 22,4 % učencev pravilno zapisalo formulo za ta delec (koda S2). Le 
5,2 % učencev je pravilno poimenovalo in zapisalo simbol oziroma formulo za kloridni (kodi 
R7 in S8), oksonijev (kodi R6 in S6) in hidroksidni ion (kodi R2 in S2). Ta odstotek je zelo 
nizek in skrb vzbujajoč, saj učenci ne poznajo osnovnega kemijskega jezika, ki omogoča 
razumevanje preostalih kemijskih vsebin.  
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3.2.3.3 Kemijska reakcija sinteze kisika in vodika 
Tretja naloga drugega sklopa na preizkusu znanja opisuje kemijsko reakcijo spajanja kisika in 
vodika. Spodnja slika ponazarja primer naloge, kjer so morali učenci narisati shemo kemijske 
reakcije na ravni delcev in izpolniti legendo z imeni, simboli oziroma formulami narisanih 
delcev.  

 
Slika 21: Naloga risanja SMR kemijske reakcije spajanja vodika in kisika. 
Tretje naloge drugega sklopa ni rešilo 38,4 % učencev, tisti, ki pa so nalogo rešili, so imeli 
največ težav pri upoštevanju velikosti delcev (kategorija 2), pri risanju kisika in vodika v 
obliki dvoatomne molekule (kategorija 4) ter pri risanju produkta opisane kemijske reakcije 
(kategorija 7).  

 
Slika 22: Napačno narisani modeli atoma kisika in atoma vodika ter molekule vode.  
S slike 22 se da razbrati, da so nekateri sodelujoči v raziskavi upoštevali agregatno stanje 
reaktantov (kategorija 13), ampak niso vedeli, da sta plina kisik in vodik v obliki dvoatomne 
molekule (kategorija 4), saj je kar 23,6 % učencev vodik narisalo v obliki atomov (koda D1). 
Še za 1,6 % več devetošolcev pa je napačno narisalo plin kisik (koda D2). Ugotovljeno je bilo 
tudi, da je imelo kar 24,8 % učencev težave pri upoštevanju velikosti kisikovih in vodikovih 
atomov, saj so vodikove delce risali večje kot kisikove (koda B5). Iz tega je mogoče razbrati, 
da učenci pri risanju delcev ne upoštevajo pravila o spreminjanju atomskega radia, ki ga 
spoznajo v osmem razredu osnovne šole. Več kot polovica sodelujočih v raziskavi ni narisala 
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produkta kemijske reakcije, kar je zelo zanimivo, saj je to primer kemijske reakcije, ki ga 
učenci v osnovni šoli spoznajo pri obravnavi učne vsebine o zgradbi molekule vode.  
Le 2,8 % devetošolcev je pravilno narisalo produkt kemijske reakcije (kategorija 18), 
molekulo vode (koda U1). Ta podatek preseneča, saj bi pričakovali, da učenci zelo dobro 
poznajo sestavo in obliko molekule vode, ker se z njo srečajo v različnih učnih gradivih, pri 
pouku kemije, biologije in naravoslovja. Majhen odstotek pravilno narisanih molekul vode na 
submikroskopski ravni je mogoče pripisati nenatančnosti in površnosti učencev pri risanju 
delcev na submikroskopski ravni.  
 
Slika 23 predstavlja pravilno narisano shemo kemijske reakcije na ravni delcev. Samo dva 
učenca sta kemijsko reakcijo med kisikom in vodikom pravilno narisala na submikroskopski 
ravni, saj sta upoštevala velikost delcev (kategorija 14), stehiometrično razmerje posameznih 
atomov elementa (kategorija 16) in agregatno stanje (kategorija 13). Edina pomanjkljivost, ki 
je bila opažena, so sistematično narisani modeli delcev in da je narisana le ena molekula 
kisika, saj je na podlagi le enega delca težko določiti agregatno stanje snovi.  

 
Slika 23: Pravilno narisana sheme SMR kemijske reakcije med vodikom in kisikom. 
Analiza podatkov je pokazala tudi, da je le 11,2 % devetošolcev ugotovilo, da sta plina kisik 
in vodik v obliki dvoatomne molekule (kategorija 15). 66,4 % učencev pa opisa kemijske 
reakcije ni razumelo, saj so med reaktante in produkte risali delce, ki niso bili del kemijske 
reakcije, kot so vodikov oksid, ogljikov dioksid in druge (kodi G5 in F5). 
Legendo narisanih delcev je izpolnilo 60,0 % učencev, od tega je 1,6 % devetošolcev 
izpolnilo le legendo, ne da bi pred tem narisali sheme kemijske reakcije na ravni delcev. Pri 
analizi je bilo ugotovljeno, da ima 35,6 % učencev največ težav pri poimenovanju delcev 
(kategorija 9), saj ne zapišejo vrste delca (atom, molekula, ion) (koda J1), kot prikazuje 
spodnja slika.  
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Slika 24: Pravilno narisani delci in zapisane formule molekule vodika, molekule kisika in 
molekule vode ter pomanjkljivo poimenovanje teh delcev.  
Skoraj tretjina učencev (29,6 %) je imela težave pri upoštevanju velikosti kisikovih in 
vodikovih atomov, saj so atom vodika velikokrat narisali večje kot atom kisika (koda B5), kar 
je nasprotno od pravila o spreminjanju atomskega polmera. Prav tako je imelo 7,2 % učencev 
težave pri risanju molekule vode na ravni delcev (koda F4), saj so jo narisali v linearni obliki 
oziroma je bila narisana kot molekula, sestavljena iz treh atomov vodika in enega atoma 
kisika. Kar 15,6 % devetošolcev pa je glede na narisan model kisika oziroma model vodika 
zapisalo napačen simbol oziroma formulo (koda I2).  
Slika 25 predstavlja popolnoma pravilno izpolnjeno legendo delcev, ki so del kemijske 
reakcije. Le dva učenca sta narisane delce pravilno poimenovala (kategorija 20) in zapisala 
ustrezne simbole oziroma formule (kategorija 21). Ugotovljeno je bilo tudi, da je 17,2 % 
učencev pravilno narisalo modela kisika in vodika (koda T3) ter da je le 14,4 % učencev ta 
dva delca pravilno poimenovalo (koda R3). Skrb vzbujajoč pa je podatek, da je le 4,0 % 
devetošolcev pravilno narisalo in poimenovalo molekulo vode (kodi T1 in R1) ter da je 10,4 
% učencev pravilno zapisalo njeno formulo (koda S1).  

 
Slika 25: Pravilno izpolnjena legenda za narisane modele delcev. 
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3.2.3.4 Kemijska reakcija med natrijem in vodo 
Zadnja naloga na preizkusu znanja opisuje kemijsko reakcijo med vodo in natrijem. Spodnja 
slika prikazuje nalogo, v kateri so morali učenci samostojno narisati reaktante in produkte 
kemijske reakcije na ravni delcev in izpolniti legendo z imeni, simboli oziroma formulami za 
narisane delce. 

 
Slika 26: Naloga risanja SMR kemijske reakcije med vodo in natrijem. 
Sheme kemijske reakcije na ravni delcev ni narisalo 34,8 % devetošolcev. Pri tistih, ki so 
poskusili kemijsko reakcijo narisati na submikroskopski ravni, se je pokazalo, da so imeli 
težave pri upoštevanju agregatnega stanja (kategorija 1), velikosti delcev (kategorija 2), 
dogovorjenih barv za posamezne atome elementov (kategorija 3) in risanju produktov na 
ravni delcev (kategorija 7). Nihče od devetošolcev četrte naloge v drugem sklopu ni pravilno 
rešilo v celoti. 

  
Slika 27: Pravilno narisana SMR molekule vode ter napačno narisana SMR natrija in 
natrijevega hidroksida. 
Slika 27 prikazuje, da reaktant A ni v celoti pravilno narisan, saj imajo nekatere molekule 
vode (koda G4) neznačilno linearno obliko. Takšnih učencev, ki molekule vode niso pravilno 
narisali, je bilo 44,0 %. Tudi reaktant B ni popolnoma pravilno narisan, ker ni predstavljen v 
obliki najgostejšega sklada. Čeprav je SMR natrija narisana v trdnem agregatnem stanju, nima 
določene oblike, ki velja za trdne snovi. V shemi, kjer so predstavljeni produkti reakcije, pa je 
ugotovljeno, da narisani delci niso del kemijske reakcije (koda F5). Skoraj polovica 
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devetošolcev (49,6 %) je risala delce, kot so natrijev oksid, vodikov oksid, natrijev vodik in 
drugo. Le 2,8 % učencev je ugotovilo, da pri kemijski reakciji nastane plin vodik (koda U3), 
in ga tudi pravilno narisalo (koda T3). 3,6 % učencev je ugotovilo, da pri tej kemijski reakciji 
nastane hidroksidni ion (koda U), kar prikazuje naslednji primer. 

 
Slika 28: Neupoštevanje agregatnega stanja in velikosti delcev. 
S slike 28 se da razbrati, da je 29,6 % učencev imelo težavo pri risanju delcev enake velikosti 
(kategorija 2). Ta napaka se lahko pripiše učenčevi površnosti in nenatančnosti pri risanju 
delcev na submikroskopski ravni. Manj kot polovica devetošolcev (46,4 %) je 
submikropredstavitve natrija risalo v plinastem ali tekočem agregatnem stanju (koda A3), kar 
pomeni, da učenci ne poznajo, v kakšnem agregatnem stanju je večina kovin pri sobni 
temperaturi. Vsi učenci, ki so risali shemo kemijske reakcije na ravni delcev, pa so imeli 
težave pri produktih, saj je skoraj polovica učencev (49,6 %) narisala delce, ki niso bili del 
kemijske reakcije oziroma jih ni bilo mogoče identificirati (koda F5). Ta podatek je skrb 
vzbujajoč, saj je kemijska reakcija opisana v večini osnovnošolskih učbenikov oziroma v i-
učbenikih, kar kaže, da učitelji pri razlagi tovrstnih kemijskih reakcij niso dovolj pozorni pri 
opisu kemijske reakcije na submikroskopski ravni, saj učenci ne znajo ponazoriti osnovnih 
reaktantov in produktov na ravni delcev. Poleg že omenjenih napak je bilo ugotovljeno, da 
18,0 % učencev ne upošteva dogovorjenih barv za določene modele elementov, ker so atom 
natrija risali z rumeno, modro ali rjavo barvo (koda C2). Težave imajo tudi pri upoštevanju 
stehiometričnega razmerja atomov posameznih elementov na strani produktov in reaktantov 
(kategorija 5) in pri upoštevanju razdalje med atomi elementa, ki tvorijo molekulo (koda B7).  
Legendo je izpolnilo 67,6 % devetošolcev, pri tem je bilo ugotovljeno, da so imeli učenci 
največ težav pri upoštevanju velikosti delcev (kategorija 2) in pri poimenovanju (kategorija 
9), saj 48,4 % učencev ni zapisalo vrste delca (atom, molekula, ion) (koda J1). Težave so se 
pojavljale tudi pri zapisu simbolov in formul (kategorija 10) za molekulo kisika in vodika 
(koda I2) ter hidroksidnega iona (koda M2). Spodnja slika predstavlja primer najbolj pravilno 
izpolnjene legende, čeprav ne v celoti. 
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Slika 29: Pomanjkljivo poimenovanje molekule vode in atoma natrija ter neupoštevanje 
velikosti atoma natrija in natrijevega iona. 
Ugotovljeno je bilo, da sta atom natrija in natrijev ion narisana enako veliko (koda B4), kar pa 
glede na pravilo o spreminjanju atomskega in ionskega radia ne velja. Le 17,6 % devetošolcev 
je v legendo pravilno narisalo molekulo vode (koda T1), medtem ko je le 4,0 % učencev 
pravilno narisalo hidroksidni ion (koda T2). Manj kot desetina učencev (9,2 %) je pravilno 
ponazorila kisik in vodik (koda T3) na submikroskopski ravni. 5,2 % učencev pa je v legendo 
narisalo produkt, natrijev hidroksid v obliki molekule (koda H6). Ta podatek pove, da 
devetošolci ne razumejo, da pri kemijski reakciji nastane vodna raztopina, kjer se natrijevi in 
hidroksidni ioni prosto gibljejo. 49,6 % učencev je med produkti risalo delce, ki niso bili del 
kemijske reakcije oziroma jih ni bilo mogoče identificirati (koda F5). Kar 33,6 % 
devetošolcev pa ne zna narisati molekule vode (koda H1), saj so jo risali v linearni obliki. Le 
10,0 % učencev pa je pravilno poimenovalo molekulo vode (koda R1), medtem ko je 
hidroksidni ion (koda R2) pravilno poimenovalo 2,8 % učencev in molekulo kisika ter vodika 
(koda R3) pravilno poimenovalo 4,4 % devetošolcev. Analiza je pokazala, da 5,2 % učencev 
ne pozna molekulske formule za vodo (koda I3), saj so jo zapisali v obliki H3O in simbola za 
atom natrija (koda I8), ki so ga navedli kot Na2 oziroma NA. Ta podatek pove, da učenci ne 
poznajo osnovnih pravil za zapisovanje molekulskih formul oziroma da ne znajo brati 
periodnega sistema, ki je v pomoč pri zapisu simbolov oziroma molekulskih formul.  
3.2.4 Povezanost med učenčevim razumevanjem kemijskih reakcij na ravni delcev in 

njegovim individualnim interesom učenja kemije 
Izračun Pearsonovega korelacijskega koeficienta kaže, da je povezanost med učenčevim 
razumevanjem kemijske reakcije na ravni delcev in njegovim individualnim interesom za 
učenje kemije pomembna, vendar šibka (rxy = 0,306; p ≤ 0,000). Iz tega je mogoče sklepati, da 
so učenci, ki imajo višji individualni interes za učenje kemije, tudi uspešnejši pri reševanju 
nalog kemijskih reakcij na submikroskopski ravni. 
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3.2.5 Povezanost med učenčevim razumevanjem kemijskih reakcij na ravni delcev in 
njegovo učno samopodobo 

Izračun Pearsonovega korelacijskega koeficienta kaže, da je povezanost med učenčevim 
razumevanjem kemijske reakcije na ravni delcev in njegovo učno samopodobo statistično 
nepomembna in zanemarljiva (rxy = 0,070; p = 0,269). Podatki kažejo, da učna samopodoba 
posameznika ni povezana z razumevanjem kemijskih reakcij na submikroskopski ravni.  
3.2.6 Povezanost med učenčevim razumevanjem kemijskih reakcij na ravni delcev in 

njegovim zanimanjem za učenje trojne narave kemijskih pojmov 
Izračun Pearsonovega korelacijskega koeficienta kaže, da je povezanost med učenčevim 
razumevanjem kemijske reakcije na ravni delcev in njegovim zanimanjem za učenje trojne 
narave kemijskih pojmov statistično pomembna, vendar šibka (rxy = 0,375; p ≤ 0,000). Iz tega 
je mogoče sklepati, da so učenci, ki imajo večje zanimanje za učenje kemijskih pojmov na 
makroskopski, submikroskopski in simbolni ravni, uspešnejši pri reševanju nalog in bolje 
razumejo kemijske reakcije na ravni delcev.  
3.2.7 Povezanost med učenčevim razumevanjem kemijskih reakcij na ravni delcev in 

njegovim zanimanjem za učenje kemijskih vsebin 
Izračun Pearsonovega korelacijskega koeficienta kaže, da je povezanost med učenčevim 
razumevanjem kemijskih reakcij na ravni delcev in njegovim zanimanjem za učenje učnih 
vsebin, statistično nepomembna in zanemarljiva (rxy = 0,111; p = 0,095). Sklepati je mogoče, 
da zanimivost učnih vsebin ne vpliva na boljše razumevanje kemijskih reakcij na 
submikroskopski ravni.  
3.2.8 Statistično pomembne razlike v uspehu učencev pri reševanju nalog, ki so bili 

deležni pogoste, in med tistimi, ki so bili redko deležni submikropredstavitev pri 
pouku kemije 

Vrednost testa Kruskal-Wallis je statistično pomembna (x2 = 36,932, g = 2, p ≤ 0,000). Test 
Games-Howell je pokazal statistično pomembne razlike med učenci, ki so bili 
submikroprezentacij pri pouku kemije deležni redko in pogosto (p ≤ 0,000), ter med učenci, ki 
so bili takšnih predstavitev deležni pogosto in občasno (p ≤ 0,000). Medtem ko med učenci, ki 
so bili submikropredstavitev pri pouku kemije deležni redko in občasno (p = 0,150), ni 
pokazal statistično pomembnih razlik. S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da bi tudi v 
osnovni množici učenci, pri katerih učitelji kemije pogosteje uporabljajo sheme delcev (M = 
154,8), v povprečju dosegli več točk na preizkusu znanja kot učenci, ki so 
submikroprezentacij pri pouku kemije deležni občasno (M = 92,1) oziroma redko (M = 
104,8). Podatki kažejo, da so učenci, katerih učitelji pogosteje uporabljajo sheme delcev pri 
pouku kemije, uspešnejši pri reševanju nalog na ravni delcev. 
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3.2.9 Statistično pomembne razlike med uporabo submikropredstavitev pri pouku 
kemije in med učenčevim zanimanjem za učenje trojne narave kemijskih pojmov 

Vrednost testa Kruskal-Wallis je statistično pomembna (x2 = 9,714; g = 2; p = 0,008). Test 
Games-Howell je pokazal statistično pomembne razlike med učenci, ki so bili pogosto in 
občasno (p = 0,038) deležni razlage kemijskih pojmov in procesov na ravni delcev. Medtem 
ko med učenci, ki so bili submikropredstavitev pri pouku kemije deležni pogosto in redko (p 
= 0,055), in med učenci, ki so bili redko in občasno (p = 0,840) deležnih takšnih predstavitev 
pri pouku kemije, ni pokazal statistično pomembnih razlik. S tveganjem 0,8 % trdimo, da bi 
tudi v osnovni množici učenci, ki so bili pri pouku kemije pogosteje deležni shem delcev (M 
= 140,6), v povprečju bili bolj zainteresirani za učenje trojne narave kemijskih pojmov kot 
tisti, ki so bili submikropredstavitev pri pouku kemije deležni občasno (M = 109,2) oziroma 
redko (M = 114,2). Iz podatkov je mogoče povzeti, da so učenci bolj zainteresirani za učenje 
kemijskih pojmov in procesov na treh ravneh, če njihovi učitelji pri pouku kemije uporabljajo 
submikroprezentacije. 
3.2.10 Uporaba submikropredstavitev pri pouku kemija 
Ugotovljeno je bilo, da anketirani učitelji v pouk kemije najpogosteje vključujejo frontalno in 
skupinsko obliko dela, sledita pa ji samostojno delo in delo v paru. Najpogosteje uporabljene 
metode dela pri pouku kemije so dialoška in monološka verbalna metoda ter metoda z 
besedilom. Aktivnejše metode dela, kot so laboratorijsko-eksperimentalno delo, metoda 
praktičnih del in demonstracije, so pri pouku kemije uporabljene zelo redko oziroma le pri 
določenih učnih urah. Iz rezultatov je mogoče povzeti, da so se nekateri sodelujoči učitelji v 
raziskavi s shemo delcev prvič srečali v osnovni šoli, nekateri pa šele na fakulteti.  
Učitelji kemije so bili glede na to, kako pogosto uporabljajo sheme delcev pri pouku kemije, 
razdeljeni v tri kategorije: (1) pogosto, (2) občasno in (3) redko.  
Ugotovljeno je bilo, da učitelji kemije najpogosteje sheme delcev izvzamejo iz slovenskih 
tiskanih in e-/i-učbenikov, medtem ko shem iz tujih znanstvenih del ali učbenikov ne 
vključujejo v pouk kemije. Rezultati kažejo, da anketirani učitelji sheme delcev učencem 
predstavijo tako, da jih prostoročno narišejo na tablo oziroma jih prikažejo z interaktivno 
tablo. Povzeti je mogoče, da učitelji kemije v skoraj vsak preizkus znanja vključijo tudi 
naloge, ki temeljijo na ravni delcev.  
Prav tako je bilo ugotovljeno, da učitelji pri pouku kemije najpogosteje uporabljajo shemo 
delcev, kadar preverjajo predznanje in znanje učencev, pri utrjevanju učnih vsebin in pri 
pripravi učencev na kemijsko tekmovanje. V povprečju največkrat kemijske pojme razlagajo 
na simbolni ravni, sledi ji makroskopska in nato še submikroskopska raven.  
Shema delcev je v osnovni šoli najpogosteje uporabljena pri naslednjih učnih vsebinah: (1) 
Kemija je svet snovi, (2) Atom in periodni sistem elementov, (3) Povezovanje 
delcev/gradnikov, (4) Kemijske reakcije in (5) Kisline, baze in soli, najmanj pa pri učnih 
vsebinah Elementi v periodnem sistemu in Množina snovi.  
Anketirani učitelji menijo, da sheme delcev učencem pomagajo pri razumevanju in 
predstavljanju abstraktnejših kemijskih pojmov ter pri oblikovanju mentalnega modela in da 
submikropredstavitve vplivajo na njihovo znanje, motivacijo in uspeh. Učitelji kemije pa 
poleg pozitivnih lastnosti submikroskopske ravni navajajo tudi naslednje težave, ki jih 
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zaznajo pri poučevanju kemijskih pojmov na ravni delcev: (1) čas za načrtovanje in izvedbo 
učnih ur, (2) ne popolnoma razvito prostorsko mišljenje pri učencih, (3) zahtevni prehodi med 
makroskopsko, submikroskopsko in simbolno ravnjo, (4) hitro pozabljanje osnovnih 
kemijskih pravil in (5) težave pri prenosu usvojenega znanja na konkreten primer. 
 
4 DISKUSIJA 
Razprava je podana glede na zastavljena raziskovalna vprašanja. Prvo raziskovalno vprašanje 
je: »Ali je uspeh učencev pri branju submikropredstavitev kemijskih reakcij na 
submikroskopski ravni nadpovprečen (več kot 50 % vseh zbranih točk)?« Rezultati 
kažejo, da je v povprečju samo 20,4 % učencev doseglo nadpovprečen uspeh pri nalogah 
branja SMR kemijskih reakcijah. Večina učencev je pri reševanju nalog izkazalo raven 
pomanjkljivo znanje oziroma neznanje. Le 11,6 % sodelujočih v raziskavi je pri dveh oziroma 
treh nalogah prvega sklopa pravilno odgovorilo na vprašanje in bilo o svojem znanju 
prepričano. Presenetljiv je visok odstotek učencev (48,4 %), ki izkazujejo pomanjkljivo 
znanje o zgradbi in lastnosti natrijevega klorida pri sobni temperaturi, ker je to osnovni primer 
pri obravnavanju učne vsebine o nastanku ionske vezi in lastnosti ionskega kristala. Sklepati 
je mogoče, da učitelji teoretične razlage te učne snovi niso podkrepili z ustreznim modelom 
ionskega kristala, slikovnim prikazom oziroma animacijo ali pa so se učenci učno snov 
naučili na pamet brez razumevanja, kar je posledica pomanjkljivega in neustreznega 
razumevanja učne vsebine. Rezultati se skladajo z rezultati, ki jih je objavil Kaltacki Gurel 
(2015), ki pravi, da je za učenčevo nerazumevanje kemijskih vsebin lahko kriv učitelj, 
učbenik ali pa učenec sam. Učiteljeve razlage so lahko včasih pomanjkljivo razložene, saj 
poskuša učečim kemijski pojem razložiti čim bolj enostavno, pri tem pa izpusti pomembne 
informacije, ki so ključne za razumevanje učne vsebine (Kaltacki Gurel, 2015). Če imajo 
učenci strokovno literaturo, kjer definicije pojmov in procesov niso podkrepljene z ustreznim 
slikovnim ali elektronskim materialom (Devetak, 2012), so za posameznika nesmiselne, ker 
jih ne razumejo in jih to prisili v učenje definicij na pamet, kar jih dolgočasi in demotivira 
(Johnstone, 2000). Prav tako jih demotivira učiteljeva monotona razlaga, brez aktivnosti, 
eksperimentov oziroma animacij (Yunus in Ali, 2013), ki učencem omogočajo lažje 
razumevanje kemijskega pojma oziroma procesa na makroskopski in submikroskopski ravni 
(Johnstone, 2000). Prav tako preseneča odstotek učencev, ki imajo pomanjkljivo znanje o 
procesu nevtralizacije med žveplovo(VI) kislino in natrijevim hidroksidom. Ta odstotek je 
velik, ker je večina devetošolcev izbrala odgovor, da je nevtralizacija kemijska reakcija med 
kislino in bazo, pri kateri nastaneta sol in voda. Vzrok za to napačno razumevanje je 
nenatančna in pomanjkljiva razlaga definicije nevtralizacije, kjer bi bilo treba poudariti, da 
lahko pri kemijski reakciji nastane topna ali netopna sol. Topna sol se v vodi raztopi, kar 
pomeni, da nastane vodna raztopina, medtem ko se netopna sol v vodi ne raztopi in jo lahko s 
prostim očesom vidimo kot oborino (Smrdu, 2017). Rezultati se skladajo s teorijo, ki pravi, da 
je vzrok nepravilnega razumevanja procesa nevtralizacija posledica pomanjkljivega zapisa 
definicije nevtralizacije v učbenikih in drugi strokovni literaturi (Devetak, 2012). Ugotovljeno 
je bilo tudi, da osnovnošolci ne poznajo agregatnega stanja kovinskih oksidov, saj je večina 
učencev menila, da je produkt magnezijev oksid v plinastem agregatnem stanju. Analiza 



Zaman Barbara. Razumevanje kemijskih reakcij na ravni delcev pri devetošolcih. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta, 2018. 

56  

podatkov kaže, da so devetošolci zelo nenatančni in površni pri branju navodil ter shem 
kemijskih reakcij na ravni delcev, saj so izbrali trditve, ki so bile nesmiselne.  
Drugo raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Ali je uspeh učencev pri risanju 
submikropredstavitev na submikroskopski ravni nadpovprečen (več kot 50 % vseh 
zbranih točk)?« Rezultati kažejo, da nihče od sodelujočih v raziskavi ni v celoti pravilno 
rešil vsaj ene naloge tega sklopa. Kar 82,4 % sodelujočih v raziskavi ni doseglo nobene točke 
pri nalogah risanja SMR kemijskih reakcij. 5,6 % devetošolcev pa se reševanja teh nalog 
sploh ni lotilo.  
Kot je že bilo ugotovljeno, imajo slovenski učenci pri predmetu kemija težave takrat, kadar je 
treba usvojeno znanje prenesti na konkreten primer, kjer morajo upoštevati določena pravila 
in zakone. To pomanjkljivost je mogoče zaslediti tudi pri nalogah, ki temeljijo na risanju 
SMR kemijskih reakcij, kjer učenci niso upoštevali naslednjih kemijskih pravil in zakonov: 
(1) spreminjanje atomskega in ionskega radia, saj so učenci risali atom kisika, večji od atoma 
vodika (koda B5), kar ni skladno s teorijo, ki pravi, da polmer atomov po skupini navzdol 
narašča ter da atom in ion istega elementa nista enako velika, ker se radij delca spremeni, če 
atom sprejme ali odda svoje elektrone; (2) agregatnega stanja snovi, ker so nekateri 
devetošolci SMR natrija narisali v plinastem oziroma tekočem agregatnem stanju (koda A3), 
in (3) stehiometrično razmerje atomov posameznih elementov na strani reaktantov in 
produktov (kategorija 5), ker so učenci na strani produktov narisali manj ali več delcev 
posameznih elementov, kot jih je bilo narisanih na strani reaktantov. Nekateri učenci ne 
razumejo nastanka dvoatomnih molekul (kategorija 4), saj so vodik in kisik risali v obliki 
atoma. Ugotovljeno je bilo tudi, da devetošolci ne poznajo dogovorjenih barv za posamezne 
modele elementov (kategorija 3), saj so atom natrija ponazorili z rumeno, modro ali rjavo 
barvo (koda C2). Analiza shem kemijskih reakcij pa je pokazala, da so učenci pri kemijski 
reakciji med klorovodikovo kislino in magnezijem nastali produkt magnezijev klorid narisali 
v obliki molekule (koda F1). Tudi produkt kemijske reakcije nevtralizacije med 
klorovodikovo kislino in kalijevim hidroksidom so narisali v obliki molekule (koda F2). Iz 
tega je mogoče sklepati, da učenci vedo, da pri nevtralizaciji in kemijski reakciji med kovino 
in kislino nastane glavni produkt sol, ki pa je ne znajo predstaviti na ravni delcev. 
Ugotovljeno je bilo tudi, da učenci ne poznajo vloge oksonijevih (kategorija 11) in 
hidroksidnih (kategorija 12) ionov, kar se sklada z rezultati, ki jih je objavil Devetak (2012), 
ki pravi, da imajo učenci težave pri prepoznavanju kislin in baz, če so te predstavljene z 
oksonijevimi in hidroksidnimi ioni. Barek idr. (2009) trdijo, da učenci ne poznajo vloge 
oksonijevih in hidroksidnih ionov, ker ne poznajo Brønsted-Lowryjeve definicije kislin in 
baz, kjer nastane molekula vode. Sklepati je mogoče, da učenci ne poznajo, kateri delci 
sestavljajo sol in kakšne so njene lastnosti, saj dobro topno sol v vodnih raztopinah rišejo v 
obliki molekule. Vzrok za te napake lahko izvira iz učiteljeve pomanjkljive in nenatančne 
razlage ter učenčevega nerazumevanja učnih vsebin. Učitelji velikokrat kemijske pojme in 
procese poskušajo razložiti čim bolj enostavno in razumljivo, vendar lahko pri tem pozabijo 
poudariti ključne informacije (Kaltacki Gurel, 2015), ki učencem pomagajo oblikovati 
mentalni model (Devetak, 2012). Zaradi časovne stiske učitelji velikokrat nekatere 
enostavnejše učne vsebine obravnavajo hitreje in manj poglobljeno, kar je lahko posledica 
pomanjkljivega oziroma nepravilnega razumevanja določenih kemijskih vsebin (Barek idr., 
2009). Pri učečih, ki se kemijsko snov učijo le pred ustnim in pisnim preverjanjem znanja, je 



Zaman Barbara. Razumevanje kemijskih reakcij na ravni delcev pri devetošolcih. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta, 2018. 

57  

znanje pomanjkljivo, saj je vsebina največkrat naučena na pamet in brez razumevanja. Pečjak 
(2001) opozarja, da je za prehod usvojenih informacij iz kratkoročnega v dolgoročni spomin 
potreben proces ponavljanja, utrjevanja in povezovanja teh informacij z izkušnjami in 
obstoječim znanjem. Tako se lahko odpravi hitro pozabljanje naučenih pojmov in procesov in 
se usvojeno znanje lahko prenese na konkretno situacijo. 
Rezultati kažejo, da imajo devetošolci težave pri poimenovanju in zapisu simbola oziroma 
molekulske formule narisanih modelov delcev. Največ težav imajo učenci pri pravilnem 
poimenovanju, ker: (1) pozabijo napisati vrsto delca; (2) nenatančno oziroma površno 
zapišejo ime delca (klorov ion, oksinijev ion itd.); (3) ne prepoznajo delcev, ki sodelujejo pri 
kemijski reakciji (oksonijev ion zapišejo kot molekulo vode ali molekulo ozona, kloridni ion 
pa zapišejo kot atom klora itd.), in (4) rišejo produkte, ki niso del kemijske reakcije, ki jih 
poimenujejo po pravilu poimenovanja binarnih spojin z grškimi števniki. Tudi pri zapisu 
simbola oziroma formule narisanega delca imajo učenci težave, ker ne poznajo naboja ionov 
specifičnih elementov. Pri zapisu molekulske formule največkrat ne upoštevajo števila 
posameznih atomov, ki sestavljajo spojino. Prav tako ne razumejo sestave dvoatomnih 
molekul, ker pri narisanem delcu, ki predstavlja atom kisika, zapišejo molekulsko formulo O2 
in obratno. Vzrok za pomanjkljivo razumevanje simbolne ravni je neenakomerno 
vključevanje trojne narave kemijskih pojmov v proces poučevanja. Devetak (2012) ugotavlja, 
da so učne vsebine v osnovnih in srednjih šolah največkrat razložene na simbolni ravni, kar pa 
učencem predstavlja veliko težavo, saj te ravni brez makroskopske in submikroskopske 
podlage ne razumejo. 
Na podlagi rezultatov je mogoče povzeti, da so učenci usvojeno znanje premalo utrjevali in 
ponavljali z nalogami konkretnih primerov risanja in branja SMR kemijskih reakcij. 
Ugotavlja se tudi, da učenci nimajo ustrezno oblikovanih mentalnih modelov osnovnih 
kemijskih pojmov, da bi lahko usvojeno znanje uporabili na konkretnih primerih.  
 
Tretje raziskovalno vprašanje je: »Ali je povezanost med učenčevim razumevanjem 
kemijskih reakcij na ravni delcev in njegovim individualnim interesom za kemijo 
statistično pomembna?« Rezultati kažejo, da je povezanost med tema dvema 
spremenljivkama pomembna, vendar šibka. To pomeni, da so posamezniki, ki imajo večji 
individualni interes za učenje kemije, pri reševanju nalog s področja kemijskih reakcij na 
ravni delcev uspešnejši kot tisti, ki imajo nizko raven individualnega interesa. Ta rezultat se 
sklada z rezultatom, ki ga je objavila Marentič Požarnik (2012) in pravi, da so lastni interes, 
novi izzivi in radovednost tisto, kar učence notranje spodbuja za odkrivanje novega znanja in 
doseganja visokih dosežkov ter uresničevanje lastnih ciljev.  
Četrto raziskovalno vprašanje je: »Ali je povezanost med učenčevim razumevanjem 
kemijskih reakcij na ravni delcev in njegovo učno samopodobo statistično pomembna?« 
Rezultati so pokazali, da je povezanost med spremenljivkama statistično nepomembna in 
zanemarljiva. Iz tega je mogoče sklepati, da učenci, ki imajo višjo učno samopodobo, niso 
učno uspešnejši pri reševanju nalog na ravni delcev kot tisti, ki imajo nižjo učno samopodobo. 
Ta rezultat je v nasprotju s teorijo, ki pravi, da je ključ za doseganje boljših rezultatov na 
preizkusih znanja tudi učna samopodoba, ki vpliva na motivacijo in vedenje posameznika 
(Lucariello idr., 2016). 
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Peto raziskovalno vprašanje se glasi: »Ali je povezanost med učenčevim razumevanjem 
kemijskih reakcij na ravni delcev in njegovim zanimanjem za učenje trojne narave 
kemijskih pojmov statistično pomembna?« Rezultati so pokazali, da so učence, ki jih 
učenje kemijskih pojmov na makroskopski, submikroskopski in simbolni ravni zanima, 
uspešnejši pri reševanju nalog na treh ravneh, saj je povezanost med spremenljivkama 
statistično pomembna, vendar šibka. Rezultati so skladni z rezultati, ki jih je objavil Devetak 
(2012), ki pravi, da je sorazmerno poučevanje kemijskih pojmov in procesov na 
makroskopski, submikroskopski in simbolni ravni izjemno pomembno, saj učencem in 
dijakom omogoča boljše razumevanje kemijskih vsebin in razvoj mentalnega modela.  
Tudi rezultati, predstavljeni v Grafu 3, pojasnjujejo, da sodelujoče v raziskavi zanima trojna 
narava kemijskih pojmov, saj je njihova povprečna ocena posameznih trditev v tem sklopu 
večja od 3. Iz tega se lahko sklepa, da imajo učenci željo po spoznavanju pojmov in procesov 
na makroskopski, submikroskopski in simbolni ravni. Učenci kažejo največ zanimanja za 
učenje na makroskopski ravni, ki temelji na eksperimentiranju in opazovanju kemijskih 
sprememb. Ta rezultat se sklada s teorijo, ki so jo objavili Ibrahim idr. (2013), ki pravi, da 
učence tradicionalni način poučevanja dolgočasi, saj si želijo pri pouku kemije z 
laboratorijskimi vajami raziskovati in reševati kemijske probleme. Eksperimentalno delo 
omogoča učencem boljše razumevanje teoretičnih izhodišč kemijskih vsebin, kjer spoznavajo 
in praktično nadgrajujejo svoje predznanje ter pridobivajo podatke, na podlagi katerih lahko 
izpeljejo določene zakone in pravila (Skvarč, 2014). Najmanj zanimiva pa jim je simbolna 
raven, ker imajo učenci težave pri zapisu simbolov, formul in enačb kemijskih reakcij. Tudi ta 
rezultat se sklada z rezultati, ki jih je objavil Devetak (2012), ki pravi, da današnji učitelji 
kemijske pojme večinoma predstavijo le na simbolni ravni, medtem ko pojme na 
makroskopski in submikroskopski ravni obravnavajo redkeje. Osnovnošolcem, ki nimajo 
kemijskega predznanja, je ta raven najtežje razumljiva, saj ne razumejo, kaj pomeni določen 
simbol oziroma formula v enačbi kemijske reakcije. Posledica tega je, da se učenci formul in 
enačb kemijskih reakcij naučijo na pamet, kar pa vpliva na nerazumevanje učne vsebine in 
hitro pozabljanje (Devetak, 2012). Strokovnjaki (Devetak, 2012; Chittleborough idr., 2002, in 
Barke idr., 2009) trdijo, da je treba kemijski pojem predstaviti postopoma: najprej na 
makroskopski, nato na submikroskopski in na koncu še na simbolni ravni. 
 
Dejavnik, ki bi lahko vplival tudi na uspešnost reševanja nalog na ravni delcev, je zanimivost 
učnih vsebin o kemijskih reakcijah. Šesto raziskovalno vprašanje se glasi: »Ali je povezanost 
med učenčevim razumevanjem kemijskih reakcij na ravni delcev in njegovim 
zanimanjem za učenje kemijskih vsebin statistično pomembna?« Rezultati kažejo, da je 
povezanost med opisanima spremenljivkama statistično nepomembna in zanemarljiva, kar 
pomeni, da učenci, ki jim je učna vsebina o kemijskih reakcijah zanimiva, niso uspešnejši pri 
reševanju nalog na submikroskopski ravni. Iz tega je mogoče sklepati, da je učencem ta učna 
vsebina zanimiva, ker je največkrat podprta z eksperimenti, videoposnetki in modeli. 
Rezultati so skladni z rezultati, ki sta jih objavila Yunus in Ali (2013), ki pravita, da učenci in 
dijaki teoretično razlago kemijskega pojma raje spremljajo ob uporabi makroskopske in 
submikroskopske ravni, ki spodbujata aktivno učenje (Ferk Savec, 2014).  
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Sedmo raziskovalno vprašanje se glasi: »Ali imajo učenci v povprečju večje težave pri 
branju ali pri risanju submikropredstavitev kemijskih reakcij?« Rezultati kažejo, da 
imajo devetošolci več težav pri risanju SMR kemijskih reakcij kot le pri branju kemijskih 
reakcij na ravni delcev. Ugotovljeno je bilo, da so bile naloge branja SMR kemijskih reakcij 
uspešnejše rešene v primerjavi z nalogami risanja kemijskih reakcij na ravni delcev. Nihče od 
sodelujočih v raziskavi ni pravilno narisal sheme kemijske reakcije na submikroskopski ravni 
in ustrezno izpolnil legende za narisane modele delcev. Ugotovljeno je bilo tudi, da so se 
napake, ki so se pojavljale pri nalogah prvega sklopa (neupoštevanje agregatnega stanja, 
nepoznavanje lastnosti soli, ki nastanejo pri nevtralizaciji idr.), ponavljale tudi pri nalogah 
drugega sklopa.  
Glede na skupni rezultat preizkusa znanja je mogoče povzeti, da bodo morali učitelji kemije v 
prihodnje bolj poudarjati trojno naravo kemijskih pojmov in učencem razložiti vsebine tako, 
da bodo kemijski pojav predstavili na ravni delcev in ga zapisali še v kemijskem jeziku. Z 
utrjevanjem in ponavljanjem učne vsebine z aktivnostmi, v katerih bodo zajete tudi vse tri 
ravni (makroskopska, submikroskopska in simbolna), bodo učenci dobili občutek, kako se 
lotiti reševanja takšnih nalog in na kaj vse morajo biti pri tem pozorni. S takšnim načinom 
poučevanja bi učenci bolje razumeli smisel trojne narave kemijskih pojmov in bi jim naloge, 
ki bi bile povezane z risanjem oziroma branjem kemijskih reakcij na ravni delcev, povzročale 
manj težav.  
Osmo raziskovalno vprašanje je: »Ali obstajajo statistično pomembne razlike v uspehu 
učencev pri reševanju nalog na preizkusu znanja med tistimi, katerih učitelji pri pouku 
pogosto uporabljajo submikropredstavitve, in tistimi, ki submikropredstavitev pri 
pouku kemije ne uporabljajo pogosto?« Ugotovljeno je bilo, da so razlike statistično 
pomembne v uspehu učencev pri reševanju nalog na preizkusu znanja med tistimi, katerih 
učitelji pri pouku pogosteje uporabljajo SMR, in tistimi, ki SMR pri pouku kemije ne 
uporabljajo pogosto. Iz tega je mogoče povzeti, da so učenci, katerih učitelji pogosteje 
uporabljajo sheme delcev pri pouku kemije, uspešnejši pri reševanju nalog branja ali risanja 
SMR kemijskih reakcij. Rezultati se skladajo z rezultati, ki jih je objavil Tűmay (2016), ki 
pravi, da nam submikroskopska raven omogoča razlago, ki je prostim očem nevidna, vendar 
nam pojasnjuje zgradbo snovi in njene osnovne značilnosti.  
Deveto raziskovalno vprašanje se glasi: »Ali obstajajo statistično pomembne razlike med 
uporabo submikropredstavitev pri pouku kemije in med njihovim zanimanjem za 
učenje trojne narave kemijskih pojmov?« Iz rezultatov je mogoče povzeti, da so učenci 
bolj zainteresirani za učenje kemijskih pojmov in procesov na treh ravneh, če njihovi učitelji 
pri pouku kemije uporabljajo submikroprezentacije. Rezultati se skladajo z rezultati, ki so jih 
objavili Gurses idr. (2015), ki pravijo, da uporaba trojne narave pri pouku kemije učence 
motivira in spodbuja k učenju, sodelovanju in poglabljanju obstoječega znanja. 
Deseto raziskovalno vprašanje je: »Katera napačna razumevanja pri kemijskih reakcijah 
na ravni delcev se pri učencih pojavljajo v več kot 5 %?« Rezultati kažejo, da obstajajo 
številna napačna razumevanja kemijskih reakcij na ravni delcev.  
Pri nalogah, ki so temeljile na branju SMR kemijskih reakcij, je bilo ugotovljeno, da imajo 
devetošolci največ napačnih razumevanj pri naslednjih kemijskih reakcijah: gorenje 
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magnezija, nevtralizacije in obarjanja. Kar 11,6 % učencev ima napačno razumevanje pri 
kemijski reakciji gorenja magnezija, saj večina meni, da pri opisani reakciji nastane 
magnezijev oksid v plinastem agregatnem stanju. To pove, da devetošolci ne razumejo, da so 
kovinski oksidi trdni in da je molekulska formula magnezijevega oksida MgO(s). Prav tako 
10,0 % devetošolcev ne razume procesa nevtralizacije, saj menijo, da pri tem nastaneta sol in 
voda. Glede na definicijo, ki opisuje proces nevtralizacije, učenci v osnovni šoli pojem sol 
enačijo z lastnostmi kuhinjske soli, zato dobro topne soli v vodnih raztopinah rišejo v obliki 
molekule in v trdnem agregatnem stanju. Rezultati se skladajo z rezultati, ki jih je objavil 
Tűmay (2016), ki pravi, da bi morale definicije v učbenikih biti razložene bolj specifično in 
podkrepljene z ustreznim slikovnim materialom, ki bi učencem približal določen proces k 
dejanskemu stanju (Devetak, 2012). 7,6 % odstotka učencev prav tako napačno razume branje 
SMR kemijske reakcije, kjer nastane oborina. Analiza je pokazala, da učenci ne vedo, da pri 
tej kemijski reakciji nastane sol, ki je slabo topna v vodi, kar je s prostim očesom videti kot 
oborina. Glede na rezultate je mogoče sklepati, da učenci nimajo pravilno izoblikovanega 
mentalnega modela o pojmu nevtralizacija. Zaradi napačno oziroma pomanjkljivo zapisanih 
definicij nastali produkt pri nevtralizaciji obravnavajo kot sol, ki jo poznajo iz gospodinjstva. 
Sklepati je mogoče, da se za to napačno razumevanje oziroma neznanje krivijo deloma avtorji 
kemijskih učbenikov za osnovne šole in učitelji, ki kompleksnejše definicije poenostavijo z 
namenom, da bi bile učencem lažje razumljive, pri tem pa jih ne podkrepijo z ustreznimi 
slikami, animacijami, videoposnetki oziroma eksperimenti, ki bi učencem lahko pomagali pri 
razumevanju in oblikovanju mentalnega modela.  
Pri nalogah risanja SMR kemijskih reakcij pa je bilo ugotovljeno, da imajo osnovnošolci 
težave pri upoštevanju (1) agregatnega stanja snovi, (2) velikosti delcev in (3) 
stehiometričnega razmerja posameznih atomov elementa. Učenci med obravnavanjem 
kemijskih vsebin, ki so navedene kot najpogostejše napake pri risanju submikropredstavitev 
kemijskih reakcij na ravni delcev, spoznajo vsa osnovna pravila in pojme. Ko pa mine nekaj 
časa od zadnje obravnave učne vsebine in naloga od njih zahteva, da usvojene pojme, zakone 
in pravila uporabijo na konkretnih situacijah, nanje pozabijo. Rezultat se sklada z rezultati, ki 
so jih objavili Barke idr. (2009), ki pravijo, da učenci pri spoznavanju osnovnih pravil, 
pojmov in zakonov za risanje kemijskih reakcij na ravni delcev razumejo, vendar nastopi 
težava takrat, kadar morajo konkreten primer samostojno narisati na submikroskopski ravni. 
Poleg tega je bilo ugotovljeno, da učenci nimajo dovolj razvitega znanja o sestavi čistih snovi, 
saj ne vedo, da so nekateri elementi v obliki dvoatomnih molekul. Ta rezultat se sklada z 
rezultatom, ki ga je objavil Devetak (2012), ki pravi, da imajo učenci težave pri razlikovanju 
med elementi in molekulami, ker menijo, da so elementi posamezni atomi, molekule pa 
spojine. Ne razumejo pa, da se lahko več atomov istega elementa poveže skupaj in oblikuje 
molekulo elementa (Devetak, 2012).  
Ugotoviti je mogoče, da bi morali učitelji v pouk kemije bolj pogosto vključevati trojno 
naravo kemijskih pojmov in učence z avtentičnimi nalogami spodbujati k raziskovanju in 
reševanju problemov.  
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5 ZAKLJUČEK 
Namen magistrskega dela je bilo ugotoviti, (1) ali učenčev individualni interes, učna 
samopodoba, zanimanje za učenje trojne narave in učenje učnih vsebin vplivajo na reševanje 
nalog na ravni delcev; (2) katere so učenčeve najpogostejše napake pri branju in risanju 
kemijskih reakcij na ravni delcev; (3) kje imajo več težav pri branju ali risanju kemijskih 
reakcij na ravni delcev in (4) ali uporaba submikropredstavitev pri pouku kemije vpliva na 
uspešnost reševanja nalog kemijskih reakcij na submikroskopski ravni.   
Povzeti je mogoče, da učenčev individualni interes ni glavni razlog za nerazumevanje 
kemijskih reakcij na ravni delcev, ampak na to lahko vplivajo različni dejavniki. Eden izmed 
glavnih dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost reševanja nalog na ravni delcev, je zanimanje za 
učenje trojne narave kemijskih pojmov. Ugotovilo se je, da osnovnošolce pri trojni naravi 
kemijskih pojmov najbolj zanima makroskopska raven, kjer učenci eksperimentirajo oziroma 
opazujejo kemijske spremembe. Sledi ji submikroskopska raven, kjer učenci spoznajo, iz 
katerih delcev je sestavljen določen kemijski pojem oziroma proces. Najmanj pa jih zanima 
simbolna raven, kjer je treba kemijsko reakcijo zapisati v urejeni enačbi kemijske reakcije z 
ustreznimi simboli oziroma formulami. Uspešnost reševanja nalog, ki temeljijo na branju in 
risanju kemijskih reakcij na ravni delcev, je odvisna tudi od učitelja in njegovega načina 
poučevanja. Ugotovljeno je bilo, da so učenci, katerih učitelji pri pouku kemije pogosteje 
uporabljajo sheme delcev, uspešnejši pri reševanju nalog na submikroskopski ravni kot 
učenci, katerih učitelji submikropredstavitve redko oziroma občasno uporabljajo pri pouku 
kemije. Povzeti je mogoče, da imajo učenci več težav pri risanju kot pri branju SMR 
kemijskih reakcij, kar se potrjuje z rezultatom, ki pravi, da učenci radi spremljajo učiteljevo 
razlago z uporabo modelov za prikaz določenih delcev, vendar imajo težave, ko morajo 
določeno kemijsko reakcijo narisati na submikroskopski ravni. Analiza je pokazala, da 
devetošolci ne poznajo osnovnih kemijskih pravil in zakonov. Najpogosteje zabeležene 
napake pri devetošolcih so bile: (1) agregatno stanje kovin, kovinskih oksidov in vodne 
raztopine soli; (2) pri sestavi novo nastale snovi določene kemijske reakcije, kjer so bile 
vodotopne soli narisane v obliki molekule, molekula vode pa je bila predstavljena kot 
molekula ozona oziroma napačno narisanih produktov kemijske reakcije, in (3) 
stehiometrično razmerje določenih elementov na strani reaktantov in produktov. Ugotovljeno 
je bilo tudi, da devetošolci ne razumejo pojma dvoatomna molekula, ker so vodik in kisik 
risali v obliki atomov. Prav tako je bilo ugotovljeno, da učenci ne znajo pravilno poimenovati 
in zapisati simbola oziroma formule narisanega modela delca. To potrjuje, da imajo učenci 
pomanjkljivo osnovno kemijsko znanje o elementih, spojinah in zmeseh ter o zapisovanju 
ustreznih simbolov in molekulskih formul.    
5.1 Predlogi za izboljšanje poučevanja kemijskih reakcij na ravni delcev 
Naloga in želja učitelja je, da bi posamezniki usvojeno znanje znali povezovati in 
dopolnjevati ter ga uporabiti v svojem življenju. V vzgojno-izobraževalnih procesih se že 
desetletja ugotavlja, da imajo učeči se različna napačna razumevanja, ki pa jih je zelo težko 
odpraviti v kratkem času. Tovrstne pomanjkljivosti pa se lahko v prihodnosti zmanjšajo s 
pravilnimi postopki poučevanja in vztrajnostjo. Da bi v slovenskih vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah dosegli boljše razumevanje kemijskih vsebin, bi bilo treba storiti naslednje korake: 
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(1) dopolniti učbenike, e-gradiva in drug učni material z ustreznimi definicijami pojmov in 
procesov, ki bi bili podkrepljeni slikovno in elektronsko; (2) učence naučiti pravilnega učenja, 
ker se večina današnjih osnovnošolcev uči kemijsko vsebino na pamet in brez razumevanja, in 
(3) uvesti dodatno izobraževanje učiteljev kemije, kjer bi se naučili uporabljati ustrezne 
metode in oblike dela ter pravilno naučili uporabljati makroskopsko, submikroskopsko in 
simbolno raven pri razlagi abstraktnih kemijskih pojmov in procesov. Poleg tega pa bi se 
morali naučiti sestavljati konkretne naloge, s katerimi bi učenci utrjevali in dopolnjevali 
kemijsko vsebino na submikroskopski ravni. 
Za dosego tega cilja je treba pri poučevanju upoštevati učenčeve miselne sposobnosti ter 
pravilno izbiro metod in oblik dela, ki bodo omogočale aktivno raziskovanje in učenje 
kemijskih pojmov, procesov, pravil in zakonov. Dokazano je, da si učenci učno vsebino lažje 
in hitreje zapomnijo, če je razložena na primeru iz vsakodnevnega življenja in lastnih 
izkušenj. Poučevanje in učenje kemijskih pojmov, ki temelji na sorazmerni uporabi 
makroskopske, submikroskopske in simbolne ravni, onemogočata učenja na pamet, saj učenec 
z modelom STRP lahko ustvari mentalni model določenega kemijskega pojma in ga v svoji 
pojmovni mreži poveže z že obstoječim znanjem in izkušnjam. Takšno znanje je trajnejše in 
omogoča razumevanje nalog, s katerimi se srečuje.   
Za izboljšanje razumevanja kemijskih reakcij na ravni delcev je mogoče predlagati, da se že 
usvojeno znanje ves čas utrjuje in preverja skozi različne aktivnosti, naloge in preizkuse 
znanja ter da se obstoječe znanje nadgradi z novimi pojmi in informacijami skozi 
vsakodnevne izkušnje in dejavnosti, ki temeljijo na raziskovalno-eksperimentalnem načinu. 
Pomembno pa je, da se učenci naučijo usvojeno znanje uporabiti na konkretnih primerih.  
Pri analizi podatkov je bilo ugotovljeno, da naši devetošolci ne znajo narisati sheme kemijske 
reakcije na ravni delcev, ki bi jo morali učenci usvojiti že v osmem oziroma začetku devetega 
razreda. Predlagati je mogoče način, kako se lahko izboljšata risanje SMR kemijskih reakcij 
ter poimenovanje narisanih delcev in zapisa ustreznih simbolov oziroma formul. Najbolj 
presenetljiv je slab uspeh rešene naloge, kjer je bilo treba narisati shemo SMR kemijske 
reakcije med vodikom in kisikom, pri kateri nastane voda. Za opisano kemijsko reakcijo je bil 
izdelan načrt za boljše razumevanje in uspešnejšo ponazoritev te kemijske reakcije na ravni 
delcev.  
 
Kemijsko reakcijo, pri kateri nastane voda, je mogoče obrazložiti, da se na podlagi njene 
sestave ugotovi, iz katerih elementov je sestavljena molekula vode. Z modeli se prikažejo 
osnovni delci, ki gradijo molekulo vode. Pri tem je mogoče opaziti, da sta kisik in vodik v 
obliki dvoatomne molekule, na kar je treba učence še posebej opozoriti in jih pri tem 
spomniti, kateri elementi v periodnem sistemu so še v takšni obliki. Vsak reaktant in produkt 
je treba poimenovati tako, da se poudari vrsta delca in se pri tem zapiše, iz koliko atomov je 
sestavljena določena molekula. Pri zapisu simbola oziroma formule je nujno učence 
opozoriti, kaj pomeni številka, zapisana desno spodaj, in kaj številka pred simbolom elementa. 
Nato sledi zapis besedne enačbe, ki jo je treba v naslednjem koraku prevesti v simbolno 
raven. Učence je treba opozoriti tudi, da so za nastanek molekule vode potrebni en atom 
kisika in dva atoma vodika, kar pomeni, da so pri kemijski reakciji, ki je enosmerna, potrebne 
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ena molekula kisika in dve molekuli vodika, pri čemer nastaneta dve molekuli vode. S shemo 
kemijske reakcije se lahko pravilno zapiše enačba kemijske reakcije in se zlahka uredi.  
 
 Reaktant A Reaktant B Produkti reakcije 

 
   

Ime delca 1 molekula kisika 1 molekula vodika 1 molekula vode 
Število atomov 2 atoma kisika 2 atoma vodika 1 atom kisika 

2 atoma vodika 
Formule molekule O2 H2 H2O 

Agregatno stanje pri 
sobni temperaturi plin (g) plin (g) tekoče (l) 
Besedna enačba kisik + vodik  voda 

Shema kemijske 
reakcije 

 
 
 
  
 
 

Enačba kemijske 
reakcije O2(g) + 2H2(g)  2H2O(l) 

 
S tovrstno razlago kemijskih reakcij se učence spodbuja k utrjevanju osnovnih kemijskih 
pravil in se jih navaja na predstavljanje kemijskih reakcij na ravni delcev z razumevanjem. 
Takšen način učencem izboljša razumevanje kemijskih reakcij na ravni delcev in s pogostejšo 
uporabo submikroprezentacij pri pouku kemije se učenci naučijo, kako je treba pristopiti k 
nalogam, ki temeljijo na branju ali risanju submikropredstavitev kemijskih pojmov in 
procesov.  
Drugi primer pa predstavlja način, kako učencem razložiti proces nevtralizacije med 
klorovodikovo kislino in natrijevim hidroksidom. Za izboljšanje razumevanja nevtralizacije se 
lahko ta proces učencem predstavi kot gledališka igra, kjer sodelujejo gledalci in igralci. 
Gledalci v igri nimajo velike vloge, medtem ko igralci želijo predstaviti igro, pri kateri 
nastane presenetljiv konec. Primer nevtralizacije med klorovodikovo kislino in natrijevim 
hidroksidom se učencem najprej ponazori – kateri delci so v raztopinah kisline in baze. 
Kloridni in natrijevi ioni se poimenujejo »ioni gledalci«, medtem ko oksonijevi in hidroksidni 
»ioni igralci«. Zgodba se nadaljuje tako, da se poudari, da ioni gledalci (natrijev in kloridni 
ioni) pri igri ne sodelujejo, so pa pomembni za oblikovanje konca igre. Medtem ko ioni igralci 
(oksonijev in hirdroksidni ioni) pri igri sodelujejo in oblikujejo novo zgodbo, ker iz njih 

+  
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nastanejo novi igralci (molekule vode). Če se ta zgodba prevede v kemijski jezik, se lahko 
ugotovi, da pri kemijski reakciji sodelujejo le oksonijevi in hidroksidni ioni, medtem ko 
natrijevi in kloridni pri reakciji ne sodelujejo. Pri kemijski reakciji med oksonijevim in 
hidroksidnim ionom nastane nova snov, molekula vode. Pri tem je treba učence še opozoriti, 
da se pri shemi kemijske reakcije produkti opisane reakcije predstavijo v obliki vodne 
raztopine, ker je kemijska reakcija potekla v vodni raztopini, kjer so natrijevi in kloridni ioni 
prosto gibljivi. Z izparevanjem vode pa se izločijo beli kristali, ki so kuhinjska sol, natrijev 
klorid. Učence je treba pri razlagi nevtralizacije opozoriti na to, da pri tovrstnih kemijskih 
reakcijah lahko nastane tudi sol, ki v vodi ni topna, kar lahko s prostim očesom vidimo kot 
oborino, ki se v vodi ne raztaplja.  

 Reaktant A Reaktant B Produkti kemijske 
reakcije 

Ime spojine klorovodikova kislina natrijev hidroksid vodna raztopina 
natrijevega klorida 

Sestava kloridni in oksonijev ion natrijev in hidroksidni 
ion 

natrijev in kloridni ion 
in molekula vode 

Simbol/formula Clˉ(aq); H3O+(aq) Na+(aq); OHˉ(aq) Na+(aq); Clˉ(aq); 
H2O(l) 

Shema kemijske 
reakcije 

 
 
 
 
 
 

Urejena enačba 
kemijske 
reakcije 

2Cl-(aq) + 2H3O+(aq) + 2Na+(aq) + 2OH-(aq)  2Na+(aq) + 2Cl-(aq) + 4H2O(l) 
 
 
 
 

 
Takšna razlaga procesa nevtralizacije učencem daje boljši vpogled v to, kaj se pri kemijski 
reakciji dogaja s prisotnimi ioni in kateri izmed njih v resnici sodelujejo pri reakciji. Poleg 
tega se učenci naučijo, da pri nevtralizaciji lahko nastaneta dve vrsti soli (slabo in dobro topne 
v vodi), odvisno od ionov, ki so prisotni pri kemijski reakciji. Natančna razlaga procesa 
nevtralizacije, ki je podprta s submikorprezentacijo in ustreznimi nalogami, je bolje 
razumljiva med devetošolci in uspešnejši bi bili pri risanju sheme kemijskih reakcij na ravni 
delcev, ker bi razumeli, da so pri tovrstnih reakcijah prisotni le ioni, in ne atomi oziroma 
molekule. 
 
Spoznanja magistrskega dela so izjemno pomembna za učitelje kemije, saj narekujejo, katere 
so učenčeve najpogostejše napake pri branju in risanju submikroprezenatcij kemijskih reakcij 
ter da pogostejša uporaba submikropredstavitev vpliva na njihovo boljše reševanje in 
uspešnejše razumevanje takšnih nalog. Dobljeni rezultati pa niso v pomoč le učiteljem, 

+  

»ioni gledalci« »ioni igralci« »novonastala 
snov« 
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temveč tudi načrtovalcem in oblikovalcem učnih načrtov in učbenikov za kemijo, ki bi morali 
vsebovati več poudarka trojne narave kemijskih pojmov. Predlagati je mogoče, da učitelji v 
pouk kemije vključujejo čim več aktivnih metod in oblik dela, da kemijske pojme in procese 
čim pogosteje predstavijo tudi na submikroskopski ravni ter da skozi celotno izobraževanje 
kemije od učencev zahtevajo ponovitev že obravnavanih učnih vsebin in redno preverjanje 
usvojenega znanja. Na podlagi rezultatov se lahko potrdi teza o pomembnosti poučevanja in 
učenja kemijskih vsebin na treh ravneh, saj si brez tega učenci abstraktne kemijske pojme in 
procese težko predstavljajo in jih ne razumejo v celoti.  
5.2 Slabosti in prednosti raziskave 
Pri raziskavi so se pojavili naslednji problemi: 1) težave pri pridobitvi soglasij staršev za 
vključevanje njihovih otrok v raziskavo in šol za sodelovanje pri raziskavi; 2) dolgotrajen 
potek raziskave; 3) predolg in prezahteven preizkus znanja, ker so učenci izgubili motivacijo 
za reševanje nalog branja in risanja SMR kemijskih reakcij, in 4) zahtevna analiza podatkov 
pri nalogah risanja SMR kemijskih reakcij. Kljub težavam pa je raziskava prinesla zanimive 
in uporabne podatke za učitelje kemije, ki kažejo, kje imajo učenci največ težav pri branju in 
risanju kemijskih reakcij na submikroskopski ravni in da individualni interes, zanimanje za 
učenje trojne narave kemijskih pojmov in uporaba submikroprezentacij pri pouku kemije 
vplivajo na uspešnost reševanja kemijskih nalog. Z upoštevanjem zgoraj navedenih rezultatov 
bodo učitelji lahko zmanjšali oziroma preprečili razvoj napačnih razumevanj pri učencih in 
spodbudili njihovo zanimanje za učenje kemijskih vsebin na submikroskopski ravni. 
5.3 Smernice za nadaljnje delo 
Treba bi bilo ugotoviti, ali razlaga po zgoraj navedenih izboljšavah poučevanja in učenja 
kemijskih reakcij na ravni delcev vpliva na uspešnost reševanja nalog branja in risanja 
določenih kemijskih reakcij. Raziskavo bi izvedli v treh korakih: 1) diagnostično preverjanje 
znanja učencev o branju in risanju SMR specifičnih kemijskih reakcij; 2) izvedba učne ure, ki 
je načrtovana glede na predznanje in miselne spodobnosti učencev ter postopkov učenja 
kemijskih vsebin na treh ravneh (makroskopska, submikroskopska in simbolna), in 3) 
sumativno preverjanje usvojenega znanja z reševanjem nalog branja in risanja specifičnih 
kemijskih reakcij na submikroskopski ravni. Zaželeno bi bilo, da bi bile navedene izboljšave v 
pomoč učencem za boljše razumevanje kemijskih reakcij na submikroskopski ravni in večjo 
motiviranost za učenje kemijskih vsebin. 
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7 PRILOGE 
 
PRILOGA 1 
Specifikacijska tabela 

Vsebina Pojmi Tip 
naloge Naloga Rešitve Točke 

Kemijske 
reakcije 

 
Ionska 
reakcija 

 

Štiridel
na 

naloga  

 

B, C 2 

Sinteza 
Štiridel

na 
naloga  

 

C, A 2 

Obarjan-
je 

Štiridel
na 

naloga  

 

B, B 2 

Sinteza  
Štiridel

na 
naloga 

–  

 

Č, C 2 



 

 

 

Nevtrali
-zacija 

Štiridel
na 

naloga  

 

B, A 3 

Kislina 
in 

kovina 
Dvodel

na 
naloga  

  

6 

Nevtrali
-zacija 

Dvodel
na 

naloga   

  

4 

Sinteza  
Dvodel

na 
naloga  

  

6 

Kovina 
in voda 

Dvodel
na 

naloga  

  

8 



 

 

PRILOGA 2 
Kriteriji za analizo drugega sklopa nalog 
Katego

rija Napaka Koda Primer najpogostejše napake 

1 
Neupoštevanje 

agregatnega 
stanja snovi. 

A1 Magnezijev klorid narisan v trdni obliki. 
A2 Kalijev klorid narisan v trdni obliki. 
A3 Natrij narisan v plinastem ali tekočem agregatnem stanju. 
A4 Voda narisana v plinastem agregatnem stanju. 
A5 Vodik narisan v trdnem agregatnem stanju. 
A6 Produkti narisani v trdnem agregatnem stanju. 

2 
Neupoštevanje 
velikosti delcev 

(atomski in ionski 
polmer). 

B1 Magnezijev ion narisan večje ali enako kot atom magnezija. 
B2 Natrijev ion narisan večje ali enako kot atom natrija. 
B3 Kloridni ion na strani produktov narisan večje ali manjše kot 

na strani reaktantov. 
B4 Kalijevi ioni na strani produktov narisani večje ali manjše 

kot na strani reaktantov. 
B5 Atom kisika narisan manjše kot atom vodika 
B6 Neenaka velikost narisanih delcev. 
B7 Prevelike razdalje med atomi, ki tvorijo molekulo. 

3 
Nepoznavanje 

dogovorjenih barv 
za model atomov 

elementov. 

C1 Atom vodika ponazorjen z zeleno barvo. 
C2 Atom natrija ponazorjen z rjavo, modro ali rumeno barvo. 
C3 Atom kisika ponazorjen z belo barvo. 
C4 Atom vodika ponazorjen z rdečo barvo. 
C5 Narisan delec ni ponazorjen z barvo. 

4 
Nepoznavanje 
dvoatomnih 

molekul. 
D1 Molekula vodika narisana kot atom vodika. 
D2 Molekula kisika narisana kot atom kisika. 

5 
Neupoštevanje 

stehiometričnega 
števila atomov 

elementa. 

E1 Kloridnih ionov in magnezijevih atomov je na strani 
produktov več/manj kot na strani reaktantov. 

E2 Kloridnih in kalijevih ionov je na strani produktov več/manj 
kot na strani reaktantov. 

E3 Kisikovih in vodikovih atomov je na strani produktov več/ 
manj kot na strani reaktantov. 

E4 Natrijevih, kisikovih in vodikovih atomov je na strani 
produktov več/manj kot na strani reaktantov. 

6 Napačno narisani 
reaktanti. 

G1 Narisana le ena molekula vode/atoma natrija. 
G2 Atom natrija narisan kot dvoatomna molekula. 
G3 V shemi kemijske reakcije zapisana tudi formula delca. 
G4 Molekula vode narisana v linearni obliki/v obliki molekule 

ozona (tri atomi vodika in en atom kisika). 
G5 Narisani delci niso del kemijske reakcije (ogenj, ogljikov 

dioksid, molekula vodikovega oksida, hidroksidni ioni …). 

7 
 
 

Napačno narisani 
produkti. 

F1 Magnezijev klorid narisan v obliki molekule. 
F2 Kalijev klorid narisan v obliki molekule. 
F3 Natrijev hidroksid narisan v obliki molekule. 
F4 Molekula vode narisana v linearni obliki/v obliki molekule 

ozona (tri atomi vodika in en atom kisika). 
F5 

Narisani delci niso del kemijske reakcije (molekula 
natrijevega oksida, natrijev vodik, vodikov oksid, H3O+, 

OHˉ, ClO, KO …). 
8 Napačno narisani 

delci v legendi. H1 Molekula vode narisana v linearni obliki/v obliki molekule 
ozona (tri atomi vodika in en atom kisika) in modri barvi. 



 

 

H2 Atom natrija narisan večji od molekule vode in manjši od 
vodika kot dvoatomna molekula. 

H3 Atom kisika narisan manjše ali enako kot atom vodika. 
H4 Narisana molekula magnezijevega klorida. 
H5 Narisana molekula kalijevega klorida. 
H6 Narisana molekula natrijevega hidroksida. 
H7 Narisani delci niso del kemijske reakcije (vodikov oksid, 

kisikov ion …). 

9 
Napačno 

poimenovani 
delci v legendi 

J1 Nimajo predpone atom, molekula, ion. 
J2 Kloridni ion poimenovan kot atom klora, klor ion, klorov 

ion, atom vodika. 
J3 Atom natrija poimenovan kot natrijev ion. 
J4 Molekula magnezijevega klorida. 
J5 Molekula kalijevega klorida. 
J6 Molekula natrijevega hidroksida. 
J7 Poimenovan delec ni del opisane kemijske reakcije. 

10 

Napačno zapisan 
simbol/formula 
glede na narisan 

delec in 
poimenovan 

delec. 

I1 Simbol za kloridni ion je zapisan kot Cl/Cl+. 
I2 Simbol za narisano molekulo vodika oziroma kisika je H/O. 
I3 Formula za vodo je zapisana kot H3O/H2 O. 
I4 Molekula magnezijevega klorida je zapisana kot MgCl. 
I5 Molekula kalijevega klorida je zapisana kot K2Cl. 
I6 Molekula natrijevega hidroksida zapisana kot NaOH. 
I7 Simboli in formule narisanih delcev niso del kemijske 

reakcije. 
I8 Simbol za natrij je Na2 ali NA. 

11 
Nepoznavanje 
oksonijevega 

iona. 
L1 Oksonijev ion poimenovan kot ozon, ozonijev ion, kislina, 

molekula vode, atom vode, ogljik, molekula klora … 
L2 Simbol oksonijevega iona zapisan kot molekula OH3. 

12 
Nepoznavanje 
hidroksilnega 

iona. 
M1 Hidroksilni ion poimenovan kot kisikovodikov ion, 

molekula kalijevega hidroksida, kisik … 
M2 Simbol hidroksidnega iona zapisan kot molekula OH. 

 
Katego

rija Pravilnost Koda Najpogostejši primer pravilnosti 

13 
Upoštevanje 
agregatnega 
stanja snovi. 

X1 Voda narisana v tekočem agregatnem stanju. 
X2 Vodik in kisik narisana v plinastem agregatnem stanju. 
X3 Natrij narisan v trdnem agregatnem stanju. 
X4 Magnezijevi, kloridni in kalijevi narisani v raztopini. 

14 
Upoštevanje 

velikosti delcev 
(atomski in ionski 

polmer). 

Y1 Kloridni in kalijevi ioni so na strani produktov narisani 
enako veliko kot na strani reaktantov. 

Y2 Natrijevi in magnezijevi ioni so na strani produktov 
narisani večje kot njihovi atomi na strani reaktantov. 

Y3 Atom kisika je narisan večje kot atom vodika. 
15 

Poznavanje 
dvoatomnih 

molekul 
Z1 Vodik narisan kot dvoatomna molekula. 
Z2 Kisik narisan kot dvoatomna molekula. 

16 
Upoštevanje 

stehiometričnega 
števila atomov 

elementa. 

Q1 Kloridnih ionov in magnezijevih atomov je na strani 
produktov enako kot na strani reaktantov. 

Q2 Kin kalijevih ionov je na strani produktov enako kot na 
strani reaktantov. 

Q3 Kisikovih in vodikovih atomov je na strani produktov 
enako kot na strani reaktantov. 



 

 

Q4 Natrijevih, kisikovih in vodikovih atomov je na strani 
produktov enako kot na strani reaktantov. 

17 Pravilno narisani 
reaktanti. 

V1 Molekula vode. 
V2 Molekula kisika in vodika. 
V3 Atom natrija. 

18 
 

Pravilno narisani 
produkti. 

U1 Molekula vode. 
U2 Kloridni, magnezijevi in kalijevi ioni. 
U3 Molekula vodika. 
U4 Hidroksidni ion. 

19 Pravilno narisani 
delci v legendi. 

T1 Molekula vode (ima dva atoma vodika in atom kisika, 
trikotna oblika). 

T2 Hidroksidni ion (atom kisika in atom vodika, velikost). 
T3 Kisik in vodik (molekula/atom, barva, velikost). 
T4 Natrijev in magnezijev ion (velikost). 
T5 Atom natrija. 

20 
Pravilno 

poimenovani 
narisani delci. 

R1 Voda – molekula vode. 
R2 Hidroksidni ion. 
R3 Molekula/atom vodika/kisika (odvisno, kaj je narisano). 
R4 Natrijev ion. 
R5 Magnezijev ion. 
R6 Oksonijev ion. 
R7 Kloridni ion. 
R8 Atom natrija. 

21 
Pravilno zapisan 

simbol/molekulsk
a formula za 
narisan delec. 

S1 Molekula vode – H2O. 
S2 Hidroksidni ion – OHˉ. 
S3 Molekula kisika/vodika- O2/H2, atom kisika/vodika-O in 

H. 
S4 Natrijev ion – Na+. 
S5 Magnezijev ion – Mg2+. 
S6 Oksonijev ion – H3O+. 
S7 Atom natrija – Na. 
S8 Kloridni ion – Clˉ. 

 
 
 


