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POVZETEK
Učni načrt za kemijo v osnovni šoli vključuje uporabo eksperimentalnega dela za
doseganje standardov znanja, vezanih na učne cilje. Učni načrt prav tako predvideva učno
diferenciacijo in individualizacijo v fazah načrtovanja in izvedbe pouka ter tudi pri
preverjanju in ocenjevanju znanja (Bačnik idr., 2011). V slovenskem prostoru je
primanjkljaj raziskav na področju učne diferenciacije in individualizacije kemijskega
eksperimentalnega dela v šolski praksi, zato je ta tema obravnavana v magistrski nalogi.
V teoretičnem delu magistrskega dela je predstavljena literatura na temo
eksperimentalnega dela pri pouku kemije ter učne diferenciacije in individualizacije. V
empiričnem delu magistrskega dela je razvita metodologija za učiteljevo spremljanje
napredka učencev med kemijskim eksperimentalnim delom, upoštevajoč učno
diferenciacijo in individualizacijo (UDKED). V raziskavo je bilo vključenih 45 učencev
osmega razreda. Na osnovi uporabe vprašalnikov UDKED na celotnem vzorcu 45
učencev s strani dveh učiteljev, ki vsaj 6 mesecev strnjeno poučujeta učence pri
predmetih, ki temeljijo na eksperimentalnem delu učencev in njihovih analizah, so bile
sestavljene skupine učencev za učno diferenciacijo in individualizacijo. Učna enota s
področja kemijskih vsebin za uresničevanje učne diferenciacije in individualizacije pri
učencih je bila razvita v sodelovanju z učiteljico kemije in specialno pedagoginjo iz
izbrane osnovne šole, ter bila uporabljena na naravoslovnem dnevu. Naravoslovni dan ob
uporabi učne enote je izvedla učiteljica kemije. V enem tednu po izvedbi naravoslovnega
dne je učiteljica odgovorila na vprašanja strukturiranega intervjuja. Osnova za izdelavo
magistrske nalogo so bili analizirani delovni listi iz naravoslovnega dneva s kemijskim
eksperimentalnim delom, upoštevajoč učno diferenciacijo in individualizacijo ter
odgovori strukturiranega intervjuja z učiteljico. Rezultati kažejo na raznolikosti med
učenci pri usvajanju znanja ob uporabi eksperimentalnega dela tudi znotraj skupin
učencev prve in druge skupine ter ne omogočajo izpeljave sklepov glede uspešnosti
reševanja nalog I., II. in III. taksonomske stopnje. Prav tako ne omogočajo zapisa opažanj
in sklepov za celotne skupine, pač pa lahko iz zapisov sklepov na primeru treh izbranih
učencev sklepamo, da učna enota omogoča usvajanje znanj izbranim učencem tretje
skupine. V prihodnosti bi bilo mogoče raziskavo še nadgraditi, predvsem bi bilo potrebno
izvesti raziskavo na več kot treh eksperimentalnih vajah, za ocenjevanje napredka pa bi
bilo potrebno uporabiti anketni vprašalnik UDKED. Raziskavo bi bilo smiselno
nadaljevati z večjim vzorcem učencev iz različnih šol, ki bi jih spremljali skozi daljše
obdobje, in z vključitvijo več učiteljev v intervju.

Ključne besede: eksperimentalno delo, nadarjeni učenci, otroci tujci, učenci s
primanjkljaji, učna diferenciacija in individualizacija, učenci z učnimi
težavami, diferenciacija in individualizacija.

ABSTRACT
The curriculum for chemistry in the elementary school includes the use of experimental
work for achieving the standards of knowledge, connected with the learning objectives.
The curriculum also anticipates learning differentiation and individualization in the
phases of planning and performing the school lessons and also in the assessment of
knowledge (Bačnik et al., 2011). In the Slovenian space, there is the lack of research in
the field of learning differentiation and individualization of the chemical experimental
part in the school practice. Therefore, this topic is discussed in the master’s thesis. In the
theoretical part of the master’s thesis, the literature on the topic of the experimental part
within the school lessons of chemistry, learning differentiation, and individualization is
presented. In the empirical part of the master’s thesis, the methodology for the teacher’s
following the progress of students between the chemical experimental part is developed
with respect to the learning differentiation and individualization (UDKED). 45 students of
the eighth grade were included in the research. On the basis of the use of the
questionnaires UDKED in the entire sample of the 45 students by a couple of teachers
who teach the students continuously for at least six months within the subjects which are
based on the experimental work of the students and their analyses, the groups of students
were composed for learning differentiation and individualization. The learning unit from
the field of chemical contents for the realization of the learning differentiation and
individualization in students was developed in cooperation with the teacher of chemistry
and a special teacher from the selected elementary school and was engaged during a
natural science day. The teacher of chemistry performed the natural science day by the
use of the learning unit. The teacher answered the questions of the structured interview in
a week after the performance of the natural science day. The basis for the production of
the master’s thesis was the analyzed worksheets from the natural science day with
chemical experimental work considering the learning differentiation and individualization
and the answers of the structured interview with the teacher. The results show the
varieties between the students in assimilating knowledge within the use of experimental
work also within the groups of the first and the second group and do not enable carrying
out the resolutions considering the successfulness of performing the tasks of the 1st, 2nd,
and the 3rd group of the taxonomic rate. They also do not enable the recording of
observations and resolutions for the whole groups. We can conclude on the basis of the
recordings of the resolution, however, that the learning unit enables the assimilation of
knowledge to the selected students of the third group. In the future, it would be possible
perhaps to upgrade the research even more. Mostly, a research would have to be
performed in more than three experimental exercises. In order to evaluate the progress,
the survey questionnaire UDKED would have to be used. It would make sense to
continue the research with a larger sample of the students from different schools who
would be followed for a longer period of time and by including a larger number of
teachers in the interview.
Keywords:

experimental work, gifted children, children foreigners, children with
deficiencies, children with learning difficulties, learning differentiation and
individualization.
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SLOVARČEK UPORABLJEN V MAGISTRSKEM DELU
UDKED: anketni vprašalnik – spremljanje in opazovanje učencev med kemijskim
eksperimentalnim delom, oblikovan za namen te magistrske naloge.
Prva skupina: skupina, ki jo sestavlja deset procentov učencev, ki so na anketnem
vprašalniku UDKED dosegli najnižje število točk.
Druga skupina: skupina, ki jo sestavlja osemdeset procentov učencev, ki so na anketnem
vprašalniku UDKED dosegli srednje vrednosti točk .
Tretja skupina: skupina, ki jo sestavlja deset procentov učencev, ki so na anketnem
vprašalniku UDKED dosegli najvišje število točk.
I. taksonomska stopnja po Bloomu: Vključuje poznavanje.
II. taksonomska stopnja po Bloomu: Vključuje razumevanje in uporabo.
III. taksonomska stopnja po Bloomu: Vključuje analizo, sintezo in vrednotenje.
Prva eksperimentalna vaja: Lakmus papir kot indikator.
Druga eksperimentalna vaja: Sprememba barv različnih indikatorjev.
Tretja eksperimentalna vaja: Kisline, baze in nevtralne snovi v vsakdanjem življenju.
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1 UVOD
Učni načrt za kemijo v osnovni šoli vključuje uporabo eksperimentalnega dela za
doseganje standardov znanja, vezanih na učne cilje, ki se pri eksperimentalnem delu
nanašajo predvsem na usvajanje kemijskih pojmov in procesov pri eksperimentalnem
delu, razvijanje eksperimentalnih spretnosti in veščin ter razvijanje splošnih
naravoslovnih kompetenc. Učni načrt prav tako predvideva učno diferenciacijo in
individualizacijo v fazi načrtovanja, izvedbi pouka ter pri preverjanju in ocenjevanju
znanja (Bačnik idr., 2011). Učna diferenciacija in individualizacija se izvaja kot notranja
diferenciacija v različnih oblikah, pozornost pa mora biti usmerjena na specifične skupine
in posameznike. Vzgojno-izobraževalno delo, vključujoč učno diferenciacijo in
individualizacijo, temelji na naslednjih konceptih, smernicah in navodilih, ki so bila
sprejeta na Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje:





odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci (Žagar, Artač, Bezič, Nagy in Purgaj,
1999),
učne težave v osnovni šoli: koncept dela (Magajna, Kavkler, Čačinovič, Pečjak,
Golobič Bregar, 2008),
učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja: navodila za prilagojeno
izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo (Košir, idr. 2008),
smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (Novak, idr. 2009;
Bačnik, idr. 2011).

Po podatkih Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo (2017) je v šolskem letu
2017 / 2018 v slovenskih šolah 11.077 učencev s posebnimi potrebami, ki imajo
prilagojeno izvajanje ali dodatno strokovno pomoč. Šolsko leto pred tem, 2016 / 2017 je
slovenske osnovne šole obiskovalo 178.633 učencev, od tega je imelo 10.072 učencev
status učenca s posebnimi potrebami, kar predstavlja 5,75 % vseh otrok, vpisanih v
osnovnošolske programe (Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji, 2016 / 2017,
2017). Analize Zavoda Republike Slovenije za šolstvo kažejo zelo visok odstotek
identificiranih nadarjenih učencev, in sicer kar 25 %. To po mnenju Juriševičeve sproža
določene pomisleke, ki jih je potrebno natančno raziskati (Bezić, 2011 v Juriševič, 2012).
V magistrskem delu bo razvit anketni vprašalnik, ki omogoča spremljanje in vrednotenje
napredovanja učencev med kemijskem eksperimentalnim delom s strani učitelja,
upoštevajoč učno diferenciacijo in individualizacijo. Razvita bo tudi učna enota za
uresničevanje učne diferenciacije in individualizacije eksperimentalnega dela pri pouku
kemije na temo kislin, baz in soli, ki glede na diferenciacijo in individualizacijo omogoča
usvajane znanja in razvijanje spretnosti, izhajajoč iz splošnih ciljev eksperimentalnega
dela v učnem načrtu za kemijo, učencem različnih skupin, ustvarjenih na podlagi
anketnega vprašalnika, izpolnjenega s strani dveh učiteljic.

1
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2 EKSPERIMENTALNO DELO
2.1 Definicija eksperimentalnega dela pri pouku kemije
V slovarju slovenskega knjižnega jezika je eksperiment definiran kot znanstveni
postopek, s katerim se nekaj ugotovi ali dokaže. V učnem načrtu za kemijo ( Bačnik, idr.
2011) definirajo eksperimentalno delo kot temeljno učno metodo pri pouku kemije za
aktivno učenje in poučevanje. Šolsko eksperimentalno delo je Vrtačnik (2011) opisala kot
ključno za razvijanje naravoslovnih kompetenc pri učencih. Tako eksperimentalno delo
spodbuja razvijanje kompetenc, kot so opredeljevanje problemov, opazovanje /
raziskovanje, oblikovanje hipotez oziroma napovedi, preverjane napovedi s pomočjo
snovanja eksperimentov, sklepanje in poročanje. Eksperimentalno delo, po besedah
Vrtačnikove, postopno uvaja učence in dijake v znanstveno metodo preučevanja realnega
sveta. Millar in Abrahams (2009) sta eksperimentalno delo definirala kot bistven del
znanstvenega izobraževanja, saj naj bi si lažje zapomnili in razumeli stvari, ki smo jih
naredili, kot stvari, ki smo jih samo slišali.
Banko in Božič (2013) eksperimentalno delo definirata kot eno izmed ključnih veščin iz
nabora procesnih znanj, kjer je pot do rešitve pomembnejša od rešitve parcialnega
problema. Učenci naj bi se preko skrbno načrtovanih korakov (opazovanje,
napovedovanje, postavljanje in preverjanje hipotez, sestavljanje eksperimentov,
preizkušanje, interpretiranje in oblikovanje ter podajanja ugotovitev) sami naučili
postopkov in metod določanja in reševanja problemov na področju naravoslovja, tako kot
to počnejo znanstveniki.
Kimal, Bradly, Durbach, Bell in Mungarulire, (1998) ter Hofstein in Lunetta (2002) pa
dodajajo še nekatere druge cilje samostojnega eksperimentalnega dela učencev:








s pomočjo eksperimentalnega dela postane kemija za učence bolj realna in
zanimiva,
abstraktni koncepti postanejo za učence razumljivejši,
učencem je predstavljena metoda znanosti,
razumevanje narave znanosti,
učenci razvijajo praktične spretnosti in sposobnosti reševanja problemov,
učenci pridobijo izkušnje z metodo znanstvenega poizvedovanja in sklepanja,
znanja pridobljena s pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela učenci lahko
prenesejo v vsakdanje življenje.

2.2 Učni načrt za kemijo v osnovni šoli in eksperimentalno delo
V učnem načrtu za kemijo v osnovni šoli (Bačnik, idr. 2011) je kemija definirana kot
temeljna naravoslovna in eksperimentalna veda, ki proučuje snovi, njihovo zgradbo,
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lastnosti in spremembe. Pouk kemije je zasnovan na izkustvenemu eksperimentalno
raziskovalnem in problemskem pristopu, kar prispeva k razumevanju delovanja
naravoslovnih znanosti in pozitivnem odnosu do kemije in naravoslovja. Eksperimentalno
delo je temeljna učna metoda pouka, ki jo kombiniramo z drugimi metodami aktivnega
poučevanja. Učni načrt predvideva minimalno 20 % učnih ur, namenjenih samostojnemu
eksperimentalnemu delu učencev in drugih oblik samostojnega dela učencev.
Eksperimentalno delo ima pri pouku kemije dvojno vlogo:



obravnava kemijskih pojmov na podlagi eksperimentalnih opažanj,
preverjanje teorij oziroma raziskovalnih hipotez (Bačnik, idr., 2011).

Pri načrtovanju eksperimentalnega dela naj bi bil poudarek na samostojnem
eksperimentalnem delu učencev, ki ga dopolnjujejo demonstracijski poskusi z aktivno
vlogo učencev (Bačnik, idr., 2011).

2.3 Oblike eksperimentalnega dela
Logar in Ferk Savec (2011) sta preiskovali učinkovitost dveh oblik eksperimentalnega
dela, in sicer samostojno eksperimentalno delo in demonstracijsko eksperimentalno delo,
kateri sta ključni pri poučevanju naravoslovnih predmetov. Rezultati raziskave so
pokazali, da imata obe oblike eksperimentalnega dela pri pouku kemije pomembno vlogo
ter da je potrebno obe ustrezno vključiti v učni proces. V raziskavi so Ferk Savec et al.
(2007 v Logar, 2016) prišli do ugotovitev, da v šolah pri eksperimentalnem delu
prevladuje demonstracijsko eksperimentalno delo, sledi skupinsko delo, samostojno delo
učencev pa se izvaja redko.
Glažar (2006 v Nerat 2016) eksperimentalno delo razdeli na demonstracije
eksperimentov, ki jih lahko izvede učitelj, učenec ali pa učitelj in učenec skupaj, ter
samostojno delo učencev, katero se lahko izvaja v skupinah ali individualno. V učnem
načrtu za kemijo v osnovni šoli (Bačnik, idr., 2011) pa je pod obliko samostojnega dela
učencev vključeno tudi delo učencev v dvojicah.
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Eksperimentalno delo

Učitelj
Demonstracije
eksperimentov

Učenec
Učitelj + učenec
Delo v skupini

Samostojno delo
učencev

Delo v dvojicah
Inividualno delo

Slika 1: Vrste kemijskega eksperimentalnega dela (Glažar, 2006 v Nerat, 2016).

2.3.1 Demonstracijsko eksperimentalno delo
Demonstracijski eksperimenti so navadno pripravljeni in izvedeni s strani učitelja.
Uporabljeni so z različnim namenom:




motivacija učencev, kot je na primer uvodna motivacija,
za prikaz pojavov, na katerih temelji nadaljnja obravnava snovi,
preverjanje učencem že znanih zakonitosti (Šolski fizikalni eksperiment, b. d.).

Pri namenu demonstracijskih eksperimentov motivacije učencev in prikazu pojavov za
nadaljnjo obravnavo mora biti eksperiment naravnan kot učinek, saj poskuša v učencih
spodbuditi zanimanje in jih motivirati za nadaljnje delo. Pri izvedbi demonstracijskega
eksperimenta mora biti dobro vidno, kar želimo prikazati, brez motečih vplivov, prav tako
pa moramo poskrbeti za večkratno ponovitev, če je le-ta potrebna. Z demonstracijskimi
eksperimenti se poskuša vplivati na pozitiven čustven odziv učencev. Tako moramo
poskrbeti, da bo eksperiment estetsko privlačen z elementi dramatičnosti. V primeru
demonstracije eksperimenta z namenom preverjanje že znanih zakonitosti pa je vloga
eksperimenta predvsem merilna, saj preverjamo medsebojno odvisnost količin (Šolski
fizikalni eksperiment, b. d.). Pri sami demonstracijski izvedbi eksperimenta je potrebno
pravilno izbrati prostor izvedbe, navadno je to kateder, v primeru manjše vidljivosti pa je
primerno izbrati mesto na sredini učilnice in učence namestiti krožno okrog same
izvedbe. V primeru zagotavljanja varnosti učencev z oddaljenostjo pa učencem
eksperiment prikažemo s projekcijskimi sredstvi. Med samo demonstracijo mora učitelj
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za boljšo pozornost učencev na dogajanjem poudarjati bistvene dele, nepomembne pa čim
bolj prekriti. Učenci pri demonstracijskem eksperimentalnem delu sodelujejo z
opazovanjem, vprašanji in odgovarjajo na zastavljena vprašanja (Motlhabane, 2013).
Ferk Savec in Logar (2016) v raziskavi Kaj vpliva na demonstracijsko eksperimentalno
delo pri pouku kemije izpeljeta model za učinkovito izvedbo demonstracijskega
eksperimentalnega dela z naslednjimi prepoznanimi ključnimi dejavniki:





učiteljevo razumevanje ciljev eksperimentalnega dela,
primerno zasnovano učno gradivo mora vsebovati delovne liste z nalogami I., II.
in III. taksonomske stopnje bo Bloomovi taksonomiji, vsebovati mora
povezovanje na makroravni, delčne in simbolne ravni,
izvedba učne ure z demonstracijskim eksperimentom:
 učenci samostojno rešujejo delovne liste,
 učenci ne sodelujejo pri demonstracijskem eksperimentalnem delu,
 več vključevanja učiteljev in učencev na ravni idej in miselnih dejavnosti,
 pri izvedbi eksperimentalnega dela učitelj deluje širše, z namenom
ocenjevanje eksperimentalnega dela, skrbi za sistematično razvijanje in
varno eksperimentalno delo (Ferk Savec in Logar, 2016 ).

Kennedy (2012 v Logar 2016) navaja, da učitelji raje uporabljajo demonstracijsko
eksperimentalno delo, ker porabijo manj časa za pripravljanje in pospravljanje
eksperimentalnih pripomočkov. Prav tako se zaradi prevelike porabe časa za šolska
administrativna dela učitelji odločijo za demonstracijsko eksperimentalno delo namesto
učinkovitega učenja in poučevanja (Motlhabane, 2013 v Logar, 2016).

2.3.2 Samostojno eksperimentalno delo učencev
Izraz samostojno eksperimentalno delo je uporabljen takrat, kadar eksperimentalna
delavnost temelji na eksperimentalnem delu učencev (Logar, 2016). Samostojno delo
učencev omogoča neposreden stik učencev s pojavi in pripomočki, kar pripomore k
spoznavni in vzgojni vrednosti in je ni mogoče nadomestiti z ničemer drugim. Namen
samostojnega dela učencev je:




neposredno opazovanje,
iskanje in preverjanje zakonitosti,
pridobivanje izkušenj s kemijskimi pripomočki (Logar, 2016).

Samostojno eksperimentalno delo lahko poteka individualno, v dvojicah ali skupinsko.
Na podlagi izkušenj je najbolj primerna skupina s štirimi učenci, kamor se učenci združijo
sami s pomočjo učiteljice, tako da so skupine čim bolj enako usposobljene in da so
dejavni vsi člani skupine. Za izvedbo samostojnega eksperimenta je potrebno izbrati
eksperiment, ki ne ogroža varnosti učencev in zagotoviti opremo, ki omogoča varen potek
dela. Najbolje je izbrati eksperiment, za katerega potrebujemo nabor pripomočkov in
kemikalij, ki jih lahko izdela učitelj sam ali pa so vzete predvsem iz vsakdanjega
življenja.
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Logar (2016) opiše dva načina samostojnega eksperimentalnega dela, prvi je deduktivno
eksperimentalno delo, drugi pa je induktivno eksperimentalno delo. Za deduktivno
eksperimentalno delo je značilno vodeno eksperimentalno delo, kjer učenci dobijo
navodila, kaj je potrebno pri eksperimentalni nalogi narediti, opazovati, kako zbrati
podatke, jih analizirati in nato predstaviti (Logar 2016). Učitelji se pogosto poslužujejo
tovrstnega eksperimentalnega dela z nalogami tipa korak za korakom, za katerega je
značilno, da učenci delajo v manjših skupinah in sledijo učiteljevim navodilom in
navodilom na delovnem listu. Postopek izvedbe eksperimentalnega dela je izveden s
strani učenca po točno določenih, v naprej zapisanih korakih. Tip korak za korakom
eksperimentalno delo se je razširilo zaradi kratkega časa, namenjenega
eksperimentalnemu pouku, saj tako učitelji najhitreje pridejo do uspešne izvedbe
eksperimentalnega dela in uspešnega učenčevega dojemanja pojavov.
Logar (2016) induktivni pristop definira kot eksperimentalno delo, kjer učenci med
samostojno izvedbo eksperimentalnega dela niso vodeni. Izvedba induktivnega
eksperimentalnega dela je drugačna od deduktivnega zaradi samostojnosti učencev pri
odločitvi, kaj želijo raziskovati, kako bodo bo opravili eksperimentalno nalogo, katere
pripomočke in kemikalije bodo uporabili, kaj bodo opazovali, ter kako bodo prišli do
odgovorov na zastavljeno vprašanje. Pri induktivnem eksperimentalnem delu učenci
izpolnjujejo tudi splošne izobraževalne cilje, kot sta razvijanje sposobnosti posameznika
za odločno in samostojno delovanje v svetu (Millar, 2004 v Logar 2016). Pri
samostojnem načrtovanju eksperimentalnega dela pa dobijo učenci priložnost
povezovanja primerov iz vsakdanjega življenja z miselno razlago videnih pojavov
(Karelina in Etkina, 2007 v Logar 2016). Ko učenci sami raziskujejo pa lahko pride tudi
do težav, predvsem zaradi oblikovanja napačnih sklepov, ki so posledica nerazvitih
spretnosti nadziranja spremenljivk in ne načrtovanja načrta dela.
Motlhabane (2013) navaja, da je nujno potrebno, da vsak učenec v osnovni ali srednji šoli
izvaja samostojno eksperimentalno delo, učitelj pa je v procesu le učenčev pomočnik
(ang. facilitator). Naloga učitelja pri samostojnem eksperimentalnem delu učencev je:







učencem pomaga zbrati ideje in načrtovati potek dela,
posredovati v primeru napačne zasnove eksperimenta,
predlaga način, kako pravilno izvesti delo,
odgovarja na učenčeva vprašanja,
učencem pomaga, da so osredotočeni na pravilen problem,
vodi učence v pravo smer s postavljanjem vprašanj (Center for Teaching, b.d.).

C. Baillie in E. Hazel (2003) sta predstavili različne načine, kako lahko učitelj doseže
svoje cilje pri eksperimentalnem delu. Z namenom zmanjševanja učiteljevega nadzora in
povečevanjem učenčeve samostojnosti sta predstavili tri načine izvedbe
eksperimentalnega dela:
1. vodeno eksperimentalno delo,
2. eksperimentalno strukturirano ali nestrukturirano raziskovanje in
3. projektno eksperimentalno delo.
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Namen

Reagenti in
potrebščine

Metoda

Odgovor

Demonstracijski
0
Podan
Podan
Podan
Podan
poskus
Vodeno
eksperimentalno
1
Podan
Podan
Podan
Odprt
– raziskovalno
delo
Delno odprto
Podan ves
Podan ves
eksperimentalno2
Podan
Odprt
ali delno
ali delno
raziskovalno
delo
Odprto
eksperimentalno
3
Podan
Odprt
Odprt
Odprt
– raziskovalno
delo
Problemsko
4
Odprt
Odprt
Odprt
Odprt
eksperimentalno
delo
Tabela 1: Odprtost določenega tipa izvedbe eksperimentalnega dela za znanstveno
raziskovanje (Baillie in Hazel, 2003).
Oblika eksperimentalnega
dela
Demonstracijsko
eksperimentalno delo

Prednosti



Vodenje,
kvalitetnejša
izvedba,
manjša poraba časa,
izvedljiv v skromnih
ekonomskih pogojih.

Slabosti


Ne pride do
razvijanja ročnih
spretnosti učencev,
 le miselna aktivnost

učencev,

 neizživeta
spoznavna
izkustvenost,
 učenčeva pasivnost.
Samostojno
 Raznolika aktivnost,
 Časovno zahtevno,
eksperimentalno delo
 pridobivanje ročnih
 dopušča možnost
učencev
spretnosti,
napačen izvedbe in s
tem nedoseganja
 miselna in fizična
ciljev,
aktivnost učencev,
 večja količina
 izkustvena
kemikalij in
spoznanja.
pripomočkov.
Tabela 2: Tabelarni prikaz primerjave prednosti in slabosti demonstracijskega
eksperimentalnega dela in samostojnega eksperimentalnega dela (Pelko, 2012).
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Logar, Peklaj in Ferk Savec (2016) so izvedle raziskavo v osrednjeslovenski regiji, kjer
so primerjale dva postopka izvedbe samostojnega eksperimentalnega dela učencev.
Primerjale so, kako samostojno eksperimentalno delo učencev pri pouku kemije, temelječ
na sintezi rezultatov raziskovalnih vprašanj v predpostavljenem modelu za samostojno
eksperimentalno delo učencev (MSED) in privzeto običajno samostojno eksperimentalno
delo učencev pri pouku kemije (POSED), vplivata na obremenjenost delovnega spomina
učencev. Rezultati so pokazali, da obstaja razlika v znanju učencev takoj po učenju in tudi
kasneje po izvedem odloženem preverjanju znanja. Učenci, ki so eksperimentalno delo
izvajali po pristopu MSED, so imeli vključene pomembne elemente, kot so zmanjšanje
števila informacij, dobro načrtovanje eksperimentalnega dela, priprava gradiv in pisnih
navodil izvedba predeksperimentalne raziskave in razprava po eksperimentalnem delu,
kar naj bi pripeljalo do boljših rezultatov pri učencih.
Raziskava vrednotenja različnih metod za učenje o lipidih je pokazala, da so učenci, ki so
snov predelali ob delu z besedilom dosegli boljše rezultate na preizkusu znanja in poznem
preizkusu znanja, kot učenci, ki so snov predelali ob samostojnem eksperimentalnem
delu. Situacijski interes pa je bil višji pri učencih, ki so izvajali samostojno
eksperimentalno delo (Kramžar, Ferk Savec, 2017).

2.4 Izvajanje eksperimentalnega dela pri pouku kemije
V učnem načrtu za kemijo Bačnik in drugi (2011) opišejo eksperimentalno delo kot
temeljno učno metodo pouka, ki se jo lahko kombinira z drugimi učnimi metodami učenja
in poučevanja. V izbiro, načrtovanje in pripravo poskusov naj bi se čim bolj vključilo tudi
učence.
Za doseganje splošnih ciljev iz učnega načrta za kemijo v osnovni šoli je potrebno v pouk
vključiti eksperimentalno-raziskovalno delo, ki temelji na problemih iz vsakdanjega
življenja učencev (Skvarč, 2014).
Za eksperimentalno delo, kjer bodo učenci razvili čim več znaj in spretnosti, je bistveno
učiteljevo premišljeno ciljno načrtovanje dela. Pred izvedbo dela mora učitelj učencem
jasno predstaviti cilje eksperimentalne vaje, tako da bodo učenci jasno vedeli in razumeli,
zakaj izvajajo vajo, kaj se bodo s tem naučili in kako bo vaja prispevala k oceni znanja.
Pri izvedbi samostojnega ali demonstracijskega eksperimentalnega dela naj bi učitelj
učencem pripravil navodila za eksperimentalno delo, pogosteje se uporablja izraz delovni
list, ki je primeren za neposredno uporabo pri pouku. Logar in Ferk Savec (2017) po
raziskavi
navajata, da vsi učitelji pripravljajo delovne liste za samostojno
eksperimentalno delo, vendar imajo izpolnjene delovne liste le učenci, katerih učiteljica
jim nudi povratno informacijo z odgovori.
Skvarč (2014) priporoča naslednjo sestavo navodil za eksperimentalno delo:


uvod – naj bi bil kratek, s cilji in ključnimi informacijami, ki so potrebne za
razumevanje eksperimentalnega dela,
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varnost – vsebuje navodila, ki jih morajo upoštevati učenci pri eksperimentalnem
delu,
eksperimentalni postopek – čim krajše zapisan potek dela, ki je razdeljena na
zaporedne stopnje, zaradi lažje preglednosti je eksperimentalni postopke lahko
prikazan tudi s pomočjo shem, skic ali slik,
zbiranje in obdelava podatkov – v primeru zaprte vaje morajo navodila vsebovati
usmeritve za zbiranje in obdelavo podatkov ter prikaz rezultatov. V primeru
odprte vaje pa moramo učencem zagotoviti prazen prostor za njihovo samostojno
zapisovanje, urejanje in analiziranje z eksperimentalnim delom pridobljenih
podatkov,
vprašanja in naloge – ki povzemajo rezultate eksperimentalnega dela in od
učencev zahtevajo, da rezultate povežejo s teoretičnim znanjem, ovrednotijo
rezultate in predlagajo za možne izboljšave.

Za uspešno izpeljano eksperimentalno delo pa je pomembna tudi dejavnosti pred in po
izvedbi. Pred izvedbo je pomembno, da preverimo predznanje učencev ter kakšne
spretnosti že imajo učenci, na podlagi ugotovitev pa poskušamo rešiti težave še pred
izvedbo vaje. V tej fazi je potrebno učence opozoriti, na kateri stopnji izvedbe morajo biti
še posebej pozorni, kaj so spremenljivke in kaj konstante ter jih opozori na primerno
vedenje med eksperimentalnim delom.
Razgovor po sami izvedbi eksperimentalne vaje pa čas za evalvacijo vaje, kaj bi učenci
spremenili ali je potrebno ponovno izvesti poskus, ali so dobili pričakovane rezultate.

2.5 Varno delo pri kemijskem eksperimentalnem delu
Izraz kemijska varnost se v očeh javnosti pogosto pojavlja na področju kemijskega
laboratorija. A zaradi naraščanja pojavnosti nevarnih kemikalij v vsakdanjem življenju
ljudi je pouk kemije priložnost za ozaveščanje mladih o ustreznem pojmovanju in
razumevanju kemijske varnosti za trajnostni razvoj. Z opredeljenimi učnimi cilji in
vsebinami kemijske varnosti v učnem načrtu posegamo in ozaveščamo na področju
izobraževanja mladih in s tem se udejanja Akcijski načrt Republike Slovenije za kemijsko
varstvo otrok, ter Mednarodna strategija ravnanja s kemikalijami (SAICM) v Republiki
Sloveniji (Bačnik, 2010).
Za kemijsko varnost v laboratoriju poskrbimo tako, da ustrezno ravnamo s snovmi, ki so
lahko potencialno nevarne, da bi bilo tveganje za okolje in naše zdravje čim manjše. Učni
načrt za kemijo v osnovni šoli pouk kemije predstavlja kot področje, kjer je potrebno
dosledno uveljavljati načela kemijske varnosti. Pri pouku kemije se morajo učenci
sistematično navajati na upoštevanje nevarnih lastnosti snovi, tako na označevanje
nevarnih lastnosti snovi s piktogrami, kot tudi s H- in P- stavki, usvojiti morajo navodila
za varno in odgovorno uporabo snovi, ter dosledno morajo upoštevati uporabo zaščitnih
sredstev (Bačnik, 2011).
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V Zbirki pravil varnega dela za študente na UL FKKT (2015) so zapisana naslednja
pravila varnega dela v kemijskem laboratoriju:














obvezna uporaba zaščitnih očal, halje in rokavic,
pri delu z gorilnikom se rokavic ne uporablja,
v laboratoriju so dolgi lasje speti,
uporablja se ustrezna obutev,
pazimo na primerno varnostno razdaljo od izvajanega poskusa,
nobene aparature ne pustimo nenadzorovane,
držimo se pravila, da vedno zlivamo bolj koncentrirano snov v manj
koncentrirano,
ne vzdihujemo snovi s polnimi pljuči,
prepovedana uporaba mobilnega telefona,
prepovedano je piti in jesti v kemijskem laboratoriju,
po končanem eksperimentiranju poskrbimo za pravilno odlaganje reakcijske
zmesi,
na koncu preverimo ali smo res ugasnili vse naprave, katere smo potrebovali,
pred odhodom si umijemo roke.

V raziskavi, izvedeni v slovenskih šolah o nevarnih snoveh skozi oči osnovnošolcev sta
Bašek in Ferk Savec (2017) prišli do ugotovitve, da kljub povečani proizvodnji in
uporabi izdelkov z vsaj eno izmed nevarnih lastnosti, se posamezniki še vedno ne
zavedajo, da imajo opravka z nevarnimi snovmi, a razumevanje varnega dela z nevarnimi
snovmi pri osnovnošolcih se z leti razvija in nadgrajuje. Tako učenci razredne stopnje že
poenostavljeno poimenujejo nevarne snovi, ki se kasneje pri učencih predmetne stopnje
že razvije v bolj kompleksnejša razmišljanja o nevarnih snoveh, prav tako se pri učencih
predmetne stopne povečuje zavedanje o uporabi varovalne opreme, učenci razredne
stopnje pa navajajo, da v domačem okolju z nevarnimi snovmi ne uporabljajo varovalne
opreme. Raziskava pa ni pokazala statistično pomembnih razlik na področju poznavanja
bistvenih piktogramov, vedenju ravnanja z odpadnimi snovmi, poznavanju nujne
telefonske številke, ter kaj morajo učenci narediti v primeru zaužitja jedke snovi. Po
analizi rezultatov raziskave (Bašek in Ferk, 2017) bi bilo smiselno pri izobraževanju
razvijati zavedanje učencev o pomenu uporabe varovalne opreme pri delu z nevarnimi
snovmi. Takšno znanje je bistveno za preprečevanje nezgod in je prav tako ključno pri
skrbi za ohranjanje okolja. Z raziskavo pa sta Ferk Savec in Košenina (2013), prišli do
ugotovitve, da ravno učitelji s svojim zgledom in delovanjem med kemijskem
laboratorijskem delu, ter preko ozaveščanja upoštevanja kemijske varnosti v skrb za
lastno varnost in varnost drugih najbolj vplivajo na varno delo študentov .
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2.6 Vloge učitelja in laboranta pri kemijskem eksperimentalnem delu
Učitelji pogosto ne zaznajo laboratorijskih aktivnosti kot glavni gradnik učenčevega
znanja znanosti navajata Hofstein in Lunetta (2003). V raziskavi o optimizaciji učenja
učencev z eksperimentalnim delom pri pouku kemije v slovenskih osnovnih šolah so
Logar, Peklaj in Ferk Savec (2017) prišle do ugotovitve, da se učitelji ne zavejo
potenciala eksperimentalnega dela za pridobivanje eksperimentalnih kompetenc.
Posebej zahtevni so pogoji pri eksperimentalnem delu, kjer se mora učitelj obnašati kot
pomočnik, ki vodi učence v dojemanje specifičnih konceptov. Sodobni pedagoški
standardi postavljajo velika bremena na učitelje znanosti (Hofstein in Lunetta 2003).
Žnidaršič (2016) je po izvedeni raziskavi prišla do ugotovitev, da mora učitelj
eksperimentalno delo zasnovati tako da od učencev zahteva miselne in ročne spretnosti,
učitelj mora razmisliti, katera predznanja so pomembna za dobro izvedbo
eksperimentalnega dela, učitelj mora natančno pripraviti učno pripravo in ustrezne
navodila, učitelj mora predvideti, koliko časa se potrebuje za eksperimentalno delo.
Učitelj mora voditi učence skozi eksperimentalno delo ter jim nudi pomoč, učitelj mora
spremljati napredek učencev pri eksperimentalnem delu, poskrbeti mora tudi za varnost
učencev, kot tudi za svojo varnost.
Za kvalitetno in varno izvajanje eksperimentalnega dela pa je je bil z uvedbo devetletko v
slovenskih osnovnih šolah vpeljan tudi laborant kot nov profil pri naravoslovnih
predmetih. Večina laborantov v osnovnih in srednjih šolah opravlja osnovne naloge kot
so:











priprava pripomočkov,
priprava raztopin,
dostava opreme v razrede,
naročanje opreme in pripomočkov,
skrb za živali in rastline,
čiščenje,
delo na terenu,
fotokopiranje,
študij literature in
popravilo pripomočkov.

Na nekaterih šolah pa imajo laboranti še naslednje zadolžitve:








skrb za prvo pomoč,
zdravje in varnost šolarjev in zaposlenih,
pregled aparatov za gašenje,
fotografiranje dogodkov in
skrb za vrt,
šolske aktivnosti,
izleti,
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krožki in
dnevne aktivnosti (Matjašič in Golob, 2017).

V uradnih dokumentih republike Slovenije konkretnih opisov del in nalog laboranta v
osnovni šoli ni zaslediti. Po neuradnem dokumentu za naravoslovne predmete pa naj bi
laboranti morali obvezno sodelovati pri izvajanju praktičnega dela učencev, skrbeti za
laboratorijski red, tehnično podporo, ter pomoč učitelju. Prav tako mora skrbeti za varno
shranjevanje in odstranjevanje odpadnih kemikalij in ostalih odpadkov nastalih pri
praktičnem delu učencev (Matjašič in Golob, 2017). Laborant pri samostojnem
eksperimentalno- raziskovalnem pristopu učencev igra pomembno vlogo, vlogo timskega
partnerja učitelja kemije. Izkoristek dveh učnih moči vpliva na intenziteto učnega
procesa. Učitelj in laborant se lahko dopolnjujeta pri razlagi, izvedbi poskusa ali nudita
individualno pomoč. Prisotnost laboranta kot timskega partnerja učitelja kemije, ustvarja
bolj razgibano didaktično okolje, pestrejšo uporabo tehnologije in nazornejšo razlago
kemijskih pojavov.

2.7 Preverjanje in ocenjevanje eksperimentalnega dela
Učni načrt za kemijo (Bačnik, idr. 2011) opredeli poučevanje sodobne kemije kot
razvijanje znanj, spretnosti in odnosa, spreminjanje učenčevih obstoječih pojmovanj ter
razvijanje učenčevih potencialov. Tako ni več mogoče pri učencu preverjati le znanje,
vendar je potrebno preverjanje in ocenjevanje oblikovati tako, da bo omogočalo učitelju
presojati tudi o eksperimentalnem delu in zmožnosti vsakega učenca posebej.
Učitelj cilje kemijskega izobraževanja vrednoti z Bloomovo ali Marzanovo taksonomijo
učnih ciljev, preverja in ocenjuje pa tako vsebinska, kot tudi procesna znanja učencev.
Preverjanje in ocenjevanje poteka pisno ali ustno, preverja se lahko tudi eksperimentalno
delo, projektno delo, seminarske naloge ali drugi izdelki učencev, v pomoč pa so jim
standardi znanja, zapisani v učnem načrtu pod vsakim vsebinskim sklopom (Bačnik, idr.
2011).
Pri poučevanju naravnih pojmov sta najpomembnejši dejavnosti opazovanje in izvajanje
eksperimentov. Cilj vseh učencev in učiteljev pri eksperimentalnem delu je pridobivanje
znanj in veščin. Pri ocenjevanju moramo paziti, da vključimo le tiste spretnosti znanja in
veščine, katere so imeli učenci predhodno možnost usvojiti in razviti (Toman, 2014).
I. Toman (2014) navaja, da naj ocenjevanje spremlja in vrednoti naslednje faze
eksperimentalnega dela:





pripravljenost na vajo,
izvedbo meritev, ravnanje z opremo in inštrumenti,
obdelavo podatkov, natančnost in sistematičnost pri delu s podatki in
interpretacijo rezultatov.

12

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Alenka Stražar; Magistrsko delo

Banko in Božič (2013) osnovo za preverjanje in ocenjevanje vidita v standardih znanja,
zapisanimi pod posameznimi sklopi, standardi znanja, ki pa se nanašajo na
eksperimentalno raziskovalne spretnosti pa so večinoma zapisani v prvem delu učnega
načrta po izpeljavi iz splošnih ciljev.
Učitelj mora pri preverjanju in ocenjevanju raziskovalno-eksperimentalnih spretnosti
upoštevati zakonitosti, ki veljajo za vsa preverjanja in ocenjevanja:





veljavnost – ocene je veljavna, kadar zajema z učnim načrtom opredeljene
standarde znanja,
objektivnost – ocena je odvisna le od merjene značilnosti in ne sme biti odraz
subjektivnih značilnosti učenca in učitelja,
ekonomičnost – postopek ocenjevanja in preverjanja naj bi v primerni uporabi
časa in energije dali čim več kakovostnih rezultatov,
povratna informacija – zaradi povratne informacije je pomembno, da je
preverjanje in ocenjevanje usmerjeno v nalogo in ne v učenca (Toman in Božič,
2013).

Za primerno preverjanje in ocenjevanje znanja raziskovalno-eksperimentalne dejavnosti
sta Banko in Božič (2013) oblikovala obrazec, ki je lahko učiteljem v pomoč. V prvem
sklopu sta se osredotočila na samo izvedbo eksperimenta. Učitelj ocenjuje, če učenec
upošteva vsa navodila za varno delo in skrbno ravna s kemikalijami in ne ogroža ostalih
udeležencev s svojim ravnanjem. Učitelj na obrazcu ocenjuje tudi spretnost učenca pri
izvedbi ter ali izbira prave pripomočke in pravilno izvede eksperimentalne postopke,
preverja pa tudi natančnost učenca pri merjenju in eksperimentiranju. Pri izvedbi
eksperimenta je učitelj pozoren tudi na samostojnost učenca pri branju navodil in izvedbi
eksperimenta.
V drugem sklopu učitelj ocenjuje učenčevo analizo eksperimenta. Osredotoči se na
pravilno sklepanje iz že usvojenega znanja pri oblikovanju napovedi preverja pravilnost
kreirane skice, diagramov in grafov in njim pripadajoče označene količine, ter
preglednost vsega tega. Učitelj preverja tudi pravilnost zapisanih meritev in rezultatov s
pravilnimi oznaki merjenih količin ter ustreznost zapisa enačb, enot, vrednosti količin in
postopkov računanja. Kot zaključek učitelj oceni, ali je učenec pravilno izpeljal sklep ter
ali je učenec sposoben novo zanje uporabiti na drugih primerih.
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Interpretacija in sklep

Izračuni

Zapis vrednosti in rezultatov

Točke Ocena

Odčitavanje z inštrumenti

Skupaj

Skice, preglednice in diagrami

Samostojnost

Natančnost

Spretnost

in

Varnost

Ime
priimek

Analiza eksperimenta
Napoved izida

Izvedba
eksperimenta
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Tabela 3: Sledenje učencem pri eksperimentalnim delu z obrazcem v Excelu (Banko in
Božič, 2013).

Za vrednotenje v tabeli zapisanih kriterijev so na univerzi v Rutgersu (PAER Group,
2014) razvili naslednje rubrike za potrebe ocenjevanja procesnih znanj pri naravoslovju:
Točke

Rubrika

0

Manjka

1

Ni ustrezno

2

Potrebno še izpopolniti

3

Ustrezno

Tabela 4: Kriterij za ocenjevanje procesnih znanj (PAER Group, 2014).
Največje možno število točk, ki jih učenec lahko dobi pri posameznem kriteriju, je tri, v
kolikor je njegovo izkazano znanje ustrezno. Ko učenec že ima določeno znanje, a ga je
potrebno še izpopolniti, dobi učenec dve točke. Če učenec izkaže znanje, a je neustrezno,
dobi eno točko, ko učenec ne izkaže znanja, pa dobi nič točk.
International Baccalauteate Organization (2014) je prav tako definirala pet kriterijev, ki se
jih uporablja pri ocenjevanju eksperimentalnega dela učencev (načrtovanje, zbiranje in
procesiranje informacij, zaključki in evalvacija, veščine in spretnosti). Vsakemu izmed
kriterijev so pripisali tri vidike, ki jih učitelj oceni z ustrezno (2), pomanjkljivo (1) ali
napačno (0), na koncu pripiše točke posameznemu vidiku, naredi seštevek vseh vidikov in
kriterijev ter dodeli oceno učencu.
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Kriterij
Načrtovanje

Zbiranje in
procesiranje
podatkov
Zaključki in
evalvacija

Vidik 1
Definiranje
problema in izbira
spremenljivk
Zbiranje vseh
podatkov
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Vidik 2
Kontrola
spremenljivk

Vidik 3
Načrt izvedbe
eksperimenta

Procesiranje
podatkov

Predstavitev
rezultatov

Zaključki
eksperimentalnega
dela

Evalvacija
Predlogi za
postopkov pri
izboljšavo
eksperimentalnem
delu
Veščine
Sledenje navodilom Izvajanje metod in
Varno delo
tehnik
Spretnosti
Motivacija in
Sodelovanje v
Samorefleksija
vztrajnost
skupini
Tabela 5: Kriterij za ocenjevanje procesnih znanj po International Baccalauteate
Organization (2014).
Temeljni namen eksperimentalnega dela je učencem nuditi pomoč, da naredijo povezave
med dvema domenama, in sicer med domeno objektov in opazovanja ter domeno idej.
Millar (2009) je predlagal model za merjenje učinkovitosti razvijanja in evalvacije
eksperimentalnega dela, ki temelji na dveh pomenih učinkovitosti. Najosnovnejša
učinkovitost je povezanost med tem, kaj učitelji želijo, da učenci naredijo in kaj v resnici
naredijo in vidijo - to je Millar poimenoval učinkovitost na ravni 1. Učinkovitost na ravni
2 predstavlja povezanost med tem, kaj je učitelj želel, da se učenci naučijo in kaj se
učenci tudi naučijo.
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3 UČNA DIFERENCIACIJA IN INDIVIDUALIZACIJA
3.1 Učni načrt za kemijo in učna individualizacija ter diferenciacija
Učni načrt za kemijo (Bačnik, idr. 2011) predvideva prilagoditve pouka glede na
zmožnosti in druge posebnosti otrok v vseh fazah poučevanja. Izvaja se kot notranja
diferenciacija v različnih oblikah, pozorni pa moramo biti na specifične skupine in
posameznike. Vzgojno-izobraževalno delo temelji na konceptih, smernicah in navodilih,
ki so bila sprejeta na Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Učni načrt za kemijo navaja naslednje smernice, koncepte in navodila:





odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci,
učne težave v osnovni šoli: koncept dela,
učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja: navodila za prilagojeno
izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo,
smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (Bačnik, idr. 2011).

Po podatkih Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (2011) je v šolskem letu
2017 / 2018 v slovenskih šolah 11.077 učencev s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v
program prilagojenega izvajanja z DSP ali imajo dodatno strokovno pomoč. Šolsko leto
pred tem, 2016 / 2017, je slovenske osnovne šole obiskovalo 178.633 učencev, od tega je
imelo 10.072 učencev status učenca s posebnimi potrebami, kar predstavlja 5,75 % vseh
otrok, vpisanih v osnovnošolske programe (Vzgoja in izobraževanje v Republiki
Sloveniji, 2016 / 2017, 2017). Analize Zavoda Republike Slovenije za šolstvo kažejo zelo
visok odstotek identificiranih nadarjenih učencev, in sicer kar 25 %, kar po mnenju
Juriševičeve sproža določene pomisleke, ki jih je potrebno natančno raziskati (Bezić,
2011 v Juriševič, 2012). Po mnenju M. Novak idr. (2009) postaja Slovenija križišče
številnih političnih, ekonomskih, socialnih in kulturnih tokov, katerih spremembe naj bi
vplivale na nove vrste družbenih razmer, zlasti med mladimi. Konec leta 2017 je bilo po
podatkih Statističnega urada RS (2018) v Sloveniji 26.355 prebivalcev iz evropskega
gospodarskega prostora ter 124.432 prebivalcev tretjega sveta z dovoljenjem za stalno
prebivanje, potrdilom o prijavi ali dovoljenem za začasno prebivanje. Tako se v slovenski
vzgojno-izobraževalni sistem vsako leto vključujejo otroci tujcev, beguncev, prosilcev za
azil in osebe za začasno zaščito, ki imajo po Ustavi Republike Slovenije v skladu z
mednarodnimi pogodbami vse pravice, zagotovljene z ustavo in zakoni (Novak, idr.
2009).
Strmčnik (1993 v Svetič, 2014) učno diferenciacijo opredeljuje kot organizacijski ukrep,
ki posameznike usmerja v občasne ali stalne homogene ali heterogene skupine z
namenom prilagajanja pouka in učenja učencem. Individualizacija pa je didaktično
načelo, v okviru katerega mora učitelj odkrivati razlike med učenci, jih spoštovati,
razvijati in prilagajati skupno poučevanje in učenje glede na potrebe in posebnosti
vsakega posameznika. Tako sta učna diferenciacija in individualizacija povezana
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koncepta. Učna diferenciacija zajema učne in druge razlike učencev v okviru manjše učne
skupine in je namenjena povečanju uspešnosti. Učna individualizacija pa upošteva
raznolikosti vsakega učenca z zagotavljanjem individualne učne in druge razlike
posameznika. Namen individualizacije je odkrivanje, spoštovanje in razvijanje
individualnih razlik med učenci ter omogočiti samostojno delo učencev. Predvsem je
treba pravočasno odkriti učence z učnimi težavami ter prepoznati naravo notranjih in
zunanjih ovir za napredovanje, kar prispeva k učinkovitemu soočenju z učno
neuspešnostjo.
Ameriški oddelek za izobrazbo (U.S. Department of Education) je v Nacionalnem
poučevalnem tehnološkem planu 2010 (National Education Technology Plan 2010)
(2010) individualizacijo definiral kot navodila, ki so prilagojena vsakemu učencu posebej,
glede na njegove potrebe. Diferenciacija pa so navodila, ki so prilagojena učencem z
različnimi učnimi preferencami. Cilji pri učni individualizaciji so enaki za vse učence,
vendar lahko učenci napredujejo skozi učno snov z različno hitrostjo, po potrebi lahko
neko snov obravnavajo dlje časa ali pa preskočijo poglavje, ki krije za učenca že znane
informacije, za lažje razumevanje pa se razlaga lahko tudi ponovi. Pri učni diferenciaciji
so učni cilji ravno tako enaki za vse učence, vendar se razlikujejo po metodi obravnavane
snovi ali pristopu obravnave glede na preference posameznega učenca. Diferenciacija
strmi k doseganju čim boljših rezultatov za učence.
Bray in McClaskey (2013) sta zapisali naslednje ključne značilnosti diferenciacije in
individualizacije:
Diferenciacija
Začne se s skupino učencev.
Prilagoditve se nanašajo na potrebe skupine
učencev.
Eksplicitna navodila, ki temeljijo na
potrebah skupine učencev.
Učitelj ustavi ali prilagodi navodila in
vloge učencev različnim potrebam učencev.
Tehnologija in viri so izbrani na podlagi
potreb določene skupine učencev

Individualizacija
Začne s potrebami posameznikov.
Prilagajanje učenja potrebam posameznika.

Eksplicitna navodila, ki temeljijo na
potrebah posameznega učenca.
Učitelj prilagodi učno uro in naloge
individualnim potrebam učencev.
Tehnologija in viri so izbrani za učno
podporo učencev na podlagi individualnih
potreb učencev.
Učni cilji so enaki za vse člane skupine.
Učni cilji so enaki za učence, ki imajo
podobne potrebe in prejemajo individualno
pomoč.
Učenčeva podpora učenja je odvisna od Učenčeva podpora učenja je odvisna od
vodenja učitelja.
individualne podpore učitelja.
Ocenjevanje za učenje.
Ocenjevanje učenja.
Ocenjevanje je časovno omejeno, učitelj na Končno ocenjevanje temelji na oceni, ki
koncu učencem poda povratne informacije. potrdi, kaj učenec zna in kaj ne zna.
Tabela 6: Značilnosti učne diferenciacije in individualizacije (Bray in McClaskey, 2013).
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Prostor (2016) je izvedbo aktivne učne diferenciacije opisala kot učinkovit pouk, saj se
učence motivira z aktivnim vključevanjem v vseh fazah pouka. Prezelj (2016) je izvedla
naravoslovni dan, ki je temeljil na diferenciranih nalogah. Navaja, da se ocenjevanje na
podlagi tovrstnih nalog zelo zaplete, vendar je potrebno učence prepričati, da se ne učijo
zgolj za ocene, ampak tudi za življenje, kar olajša ocenjevanje, ki pri diferenciaciji
zahteva upoštevanje napredka učenca, njihovo uspešnost in zadovoljstvo. Kravos (2016)
je zapisala, da ni nobenega učbenika in delovnega zvezka, ki bi ponujal ravno take
naloge, ki bi ugajale vsem učencem v razredu. Učitelj mora dopolnjevati in nadgrajevati
svoj model poučevanja, odziv učencev pa pove, ali je na pravi poti.
Brenčič (2016) je poučevanje po načelih notranje diferenciacije opisala kot priložnost, da
učenci v skladu s svojimi sposobnostmi, interesi in potrebami razvijajo in dosegajo
optimalne rezultate. Vprašalnik, postavljen otrokom, je pokazal, da jim je diferenciran
pouk zelo všeč, saj sami izberejo dejavnost, ki pokriva njihovo močno področje in imajo
tako več motivacije za uspešno opravljeno nalogo. Zapisala je tudi, da upa da se v vsakem
razredu daje učencem možnost raziskovanja, akcijski način življenja se učenci naučijo
stvari izboljševati, da se neprestano nekaj dogaja, ter da šola postane prostor kjer si učenci
želijo preživeti nekaj svojega časa.
Možgon in idr. (2015) so raziskali Načrtovanje in izvajanje učne diferenciacije v
programih poklicnega in strokovnega izobraževanja. Prišli so do ugotovitve, da kar 21,4
%učiteljev, ki imajo do 5 let delovnih izkušenj, vključevanje učne diferenciacije in
individualizacije v učno pripravo opredeljujejo kot malo pomembno ali nepomembno.
Učitelji, ki imajo od 5 do 21 let delovnih izkušenj pa so menja, da je vključevanje učne
diferenciacije in individualizacije zelo pomembno in jih le 10 % meni drugače. Analiza
raziskave je pokazala tudi, da učitelji splošnoizobraževalnih predmetov redkeje
vključujejo načrtovanje učne diferenciacije in individualizacije v pouk, kot učitelji
strokovnih predmetov. Ugotovitve raziskave so pokazale, da udejanjanje diferenciacije in
individualizacije bolj upoštevajo učitelj, ki imajo manj delovnih izkušenj. Raziskovali so
tudi upoštevanje učne diferenciacije in individualizacije pri preverjanju in ocenjevanju
znanja. Tudi tukaj so prišli so ugotovitev, da večina učiteljev tovrstno preverjanje in
ocenjevanje izvaja, izjema je le pisno ocenjevanje znanja, kjer še vedno 70 % učiteljev
nalog ne diferencira in individualizira. Raziskava dodatne vrednoti vpliva zunanje
diferenciacije avtorjev Žakelj in Magajna (2013 v Žakelj in Magajna, 2014) je ugotovila
statistično pomembne razlike med učenci homogenih in heterogenih skupin pri dosežkih
končnega zunanjega, kot tudi pri dosežkih končnega notranjega preverjanja znanja.
Učenci, ki so bili na začetnem preverjanju na svoji šoli v spodnji tretjini, so pokazali večji
napredek na zunanjem preverjanju, če so bili v heterogenih skupinah. Učenci, ki so bili v
homogenih skupinah pa so pokazali statistično pomembne razlike za učence, ki so na
svoji šoli bili v srednji ali zgornji tretjini, saj so pokazali večji napredek. Analiza
dosežkov pri notranje preverjanju znanja je pokazala, da so učenci v povprečju izkazali
statistično boljše dosežke, če so bili deležni pouka v homogenih učnih skupinah.
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3.2 Vrste učne diferenciacije in individualizacije
Vprašanje učne diferenciacije in individualizacije danes je, kako prepoznati in z
ustreznimi organizacijskimi in didaktičnimi izvedbami upoštevati razlike med učenci,
tako da bo pouk čim bolj kakovosten in bo vodil h kakovostnemu in trajnemu znanju
učencev (Bela knjiga, 2011). Ena izmed rešitev naj bi bila individualizacije pouka ter
ustrezna izbira in uporaba različnih oblik diferenciacije (Svetič, 2014). Strmčnik (v Bela
knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011), razlikuje med tremi vrstami
učne diferenciacije:
1. notranja učna diferenciacija,
2. fleksibilna učna diferenciacija,
3. zunanja učna diferenciacija.
Na podlagi Zakona o osnovni šoli (2006) se mora notranja diferenciacija izvajati pri
pouku vseh predmetov od 1. do 9. razreda, tako, da se v oddelku ali učni skupini
diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti. Notranja učna diferenciacija naj bi
potekala znotraj razreda, individualne zmožnosti in potrebe pa naj bi bile zagotovljene z
različnimi variacijami učnih ciljev in vsebine. Za uspešno diferenciacijo se lahko
kombinirajo različne učne oblike, metode in tehnologije. V proces se lahko vključujejo
tudi druge individualne učne pomoči, ter specialni korektivni in kompenzatorni ukrepi
(Bela knjiga, 2011). Grupiranje učencev pri notranji diferenciaciji in individualizaciji je
spontano, prostovoljno, kratkotrajno in povratno. Učitelji se tako vedno vračajo k
osnovnim vzgojno-izobraževalnim smotrom.
Notranja učna diferenciacija in individualizacija se loči tudi na ciljno vsebinsko učno
diferenciacijo in individualizacijo, ter didaktično-metodično učno diferenciacijo in
individualizacijo. Pri ciljno vsebinski učni diferenciaciji in individualizaciji gre za
prilagajanje učnih ciljev in vsebine na podlagi kakovosti in količine. Učitelj si mora pri
vsaki učni snovi določiti obseg in globino ter jo prilagoditi glede na zmožnosti učencev,
pri tem pa upoštevati temeljne vzgojno-izobraževalne cilje. Temeljno načelo didaktičnometodične učne diferenciacije in individualizacije je, da s premišljeno izbiro metode
lahko vplivamo na boljšo razumljivost in kvaliteto učne snovi, ter tako pri učencih
dosežemo kakovostnejše znanje (Blažič, 2003 v Svetič, 2014).
Strmčnik (1993 v Svetič, 2014) navaja, da je z notranjo diferenciacijo in individualizacijo
poskrbljeno za demokratičnost in enakopravnost vzgojno-izobraževalnih zmožnosti
vsakega učenca. Kalin (2006) vidi prednost notranje diferenciacije in individualizacije
predvsem v heterogeni skupini, kar pomeni večjo socialno povezanost in manjše možnosti
za socialno stigmatizacijo. Pouk je zaradi kombiniranja metod in oblik zanimivejši in je
bolj individualiziran, saj lahko učenci prevzamejo odgovornost za svoje učenje, ter tako
prispeva k celostnem razvoju posameznika.
Po mnenju Kalina (2006) ima notranja diferenciacija in individualizacija tudi omejitve.
Predvsem se nanašajo na številčnost oddelkov ter s tem nezmožnost učitelja za
odkrivanje, upoštevanje in razvijanje individualnih zmožnosti učencev. Poleg tega
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avtorica navaja še ustrezno velikost učilnice, dovolj didaktičnega gradiva, pripomočkov
in sredstev.
Za zunanjo ali storilnostno učno diferenciacijo in individualizacijo so značilne trajno
prostorsko ločene in relativno homogene skupine, ki so razdeljene na podlagi učnih
spretnosti in tempa. Vzgojno-izobraževalni cilji in vsebine se razlikujejo od skupine do
skupine (Strmčnik, 1993, v Svetič, 2014).
Kadar so učenci znotraj iste šole ločeni v nivojski paralelki, gre za znotraj-šolsko zunanjo
učno diferenciacijo in individualizacijo. Učenci so lahko ločeni pri vseh učnih premetih popolna zunanja diferenciacija, ali pa so ločeni le pri nekaterih učnih predmetih - delna
zunanja diferenciacija. Kadar pa gre za samostojne šolske smeri pa je govora o medšolski
zunanji učni diferenciaciji (Kalin, 2006).
Po mnenju Strmčnika (1993 v Svetič, 2014) naj bi popolna zunanja diferenciacija
razdeljevala učence glede na socialni položaj, kar ni v skladu s temeljnim nalogam
osnovne šole. To predstavlja slabost te diferenciacije. Prednosti zunanje učne
diferenciacije pa so omogočanje napredovanje učencem v skladu z njihovimi
sposobnostmi, zmanjševanje neuspehov ter bolj individualno poučevanje.
Prepletanje heterogenih in homogenih skupin, temeljnega in nivojskega pouka ter delna
organizacijska, prostorska in časovna ločenost učnih skupin in večji ciljni in vsebinski
razponi pa so značilni za fleksibilno učno diferenciacijo in individualizacijo. V naših
šolah je pogost način izpeljave fleksibilne učne diferenciacije in individualizacije
kombiniranje temeljnega in nivojskega pouka pri matematiki, slovenščini in tujem jeziku
v tretjem triletju osnovne šole. Večji del učnih ur učenci obravnavajo učno snov v
heterogenih oddelkih, preostali del pa v homogenih skupinah. Odločitev, v kateri skupini
bodo, je učenčeva, učitelji jim le svetujejo na podlagi opažanj, uspešnosti in
posameznikovih interesov (Kranjčan, 2011).
Profesorica Kalin (2016) je v raziskavi želela ugotoviti mnenje učiteljev in učencev o
kakovosti učne individualizacije in diferenciacije v zadnjem triletju osnovne šole.
Osredotočili so se na dve vrsti učne diferenciacije in individualizacije, prva je delov
homogenih skupinah, drugo pa je delo v heterogenih skupinah. Prišli so do ugotovitev, da
obe obliki prinašata kakovostne vzgojno-izobraževalne rezultate. Večina učiteljev
zagovarja obliko učne diferenciaciji in individualizacije, ki jo sama izvaja. V raziskavo so
prav tako ugotovili, da je potrebno večje upoštevanje učenčeve aktivnosti pri pouku, ki se
poveže z učno individualizacijo.

3.3 Nadarjenimi učenci
Nadarjenost je po starejših definicijah zožena na inteligentnost, nove definicije v
strokovni literaturi pa si glede definicije niso enotne, saj nadarjeni niso homogena
skupina, ampak se nadarjenost kaže v različnih oblikah in obsegih. V svetu največkrat
uporabljena teorija nadarjenosti je zapisana v ameriškem Zakonu o izobraževanju iz leta
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1978. Nadarjeni ali talentirani učenci so tisti, ki na predšolski, šolski ali srednješolski
stopnji pokažejo visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem,
specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju. Ti učenci poleg rednega
programa potrebujejo prilagojene programe in aktivnosti (Žagar, Artač, Bezič, Nagy in
Purgaj, 1999). Teoretski okvir Koncepta OŠ in osnovo za izvajanje postopka odkrivanja
nadarjenih učencev predstavlja Renzullijev trikotnik, po katerem je nadarjenost, tako
šolska kot ustvarjalno produktivna, interaktivni produkt med posameznikovimi
intelektualnimi sposobnostmi, ustvarjalnostjo ter drugimi osebnostnimi lastnostmi,
predvsem motivacijskimi. Po navedbi Juriševič (2012) je potrebno poudariti, da ima vsak
otrok svoja močna ali prednostna področja in druge pozitivne osebnostne lastnosti, vendar
to še ne pomeni, da je otrok nadarjen v strokovnem pomenu besede. Nadarjeni učenci
imajo po 12. členu Zakona o osnovni šoli (2006) pravico do prilagojene metode in oblike
dela, omogočena jim mora biti tudi vključitev v dodatni pouk in druge oblike individualne
in skupinske pomoči.

3.3.1 Značilnosti nadarjenih učencev
Nadarjeni učenci niso homogena skupina, vendar znotraj skupine obstajajo razlike.
Nadarjeni učenci imajo lastnosti, ki jih ne najdemo pri drugih učencih ali pa so manj
izrazite. Osebnostne lastnosti se nanašajo na različna področja (Žagar idr., 1999):
Miselno-spoznavno področje:







razvito divergentno mišljenje,
razvito logično mišljenje,
nenavadna domišljija,
natančnost opazovanja,
dober spomin,
smisel za humor.

Učno-storilnostno področje:







široka razgledanost,
visoka učna uspešnost,
bogato besedišče,
hitro branje,
spretnost v eni izmed umetniških dejavnosti,
motorična spretnost ali vzdržljivost.

Motivacija:






visoke aspiracije in odločnost,
radovednost,
raznoliki in močno izraženi interesi,
vztrajnost pri reševanju nalog,
visoka storilnostna motivacija,
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uživanje v dosežkih.

Socialno-čustveno področje:







nekonformizem,
močno razvit občutek za pravičnost,
neodvisnost in samostojnost,
sposobnost vodenja in vplivanja na druge,
smisel za organizacijo,
empatija.

Pri odkrivanju nadarjenosti pa nas ne smejo zavesti naslednje značilnosti nadarjenih
učencev, ki jih pogosto ovirajo pri delu:










nezainteresiranost za šolska dogajanja,
strah pred spraševanji,
nizka samopodoba,
pomanjkanje samozaupanja,
nesposobnost pri skupinskem delu,
nedelovanje običajnih motivacijskih spodbud,
slaba pozornost,
hiperaktivnost,
čustvena in socialna nezrelost.

3.3.2 Odkrivanje nadarjenih učencev
V Sloveniji se v osnovni šoli na osnovi dokumenta: Koncept: odkrivanje in delo z
nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (1999), pristopa k problemu prepoznavanja
in dela z nadarjenimi učenci (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
2011).
Koncept za odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci (Žagar idr., 1999) predvideva, da v
prvem triletju poteka delo z nadarjenimi po pravilih notranje diferenciacije pouka, v
drugem triletju v obliki notranje in fleksibilne diferenciacije, v tretjem triletju pa se poleg
teh oblik nadaljuje še z obliko delne zunanje diferenciacije.
Pri odkrivanju sodelujejo vsi pedagoški delavci, če je potrebna pomoč, se vključijo tudi
strokovnjaki zunanjih institucij.
Postopek odkrivanja nadarjenih učencev poteka po stopnjah v časovnem sosledju treh
korakov:
1. evidentiranje,
2. identifikacija in
3. seznanitev ter pridobitev mnenj staršev (Juriševič, 2012).
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Za odkrivanje nadarjenih učencev se lahko uporablja več metod, predhodno pa je
potrebno opraviti širši izbor učencev, saj vseh metod ni mogoče uporabiti na celotni
generaciji učencev. Metode so po Marlandu (1972 v Žagar idr., 1999) naslednje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

učiteljeva opazovanja in nominacije,
skupinski testi šolskih dosežkov,
skupinski testi inteligentnosti,
predhodni uspeh,
individualiziran test inteligentnosti in
testi ustvarjalnosti.

Prva stopnja evidentiranje učencev poteka s strani šolske svetovalne službe, na osnovi
različnih kriterijev, brez testiranj ali uporabe ocenjevalnih pripomočkov. Predlagan
kriterij je naslednji:







učni uspeh – učenec izkazuje odlični učni uspeh,
dosežki – učenec doseže izjemne dosežke pri likovni, glasbeni, tehnični, športni
ali drugi dejavnosti,
učiteljevo mnenje – posebej se mora posvetiti učencem, ki kažejo znake
nadarjenosti, a ne dosegajo odličnega učnega uspeha,
tekmovanja – učenec se udeleži in dobi dober rezultat na regijskih ali državnih
tekmovanjih,
hobiji – učenec ima močan interes in v tem dosega nadpovprečne rezultate,
mnenje šolske svetovalne službe – oblikujejo svoje mnenje na podlagi obstoječe
evidence o učencu.

Druga stopnja je stopnja identifikacije nadarjenih učencev. Za to stopnjo je značilno
poglobljena in podrobnejša obravnava evidentiranih učencev. Vključuje se naslednja
merila:





ocena učitelja – učitelj poda oceno s pomočjo posebnega ocenjevalnega
pripomočka, ki zajema različna področja (razumevanje in pomnjenje snovi,
sposobnost sklepanja, ustvarjalnost, motiviranost, interes, vodstvene sposobnosti,
telesno-gibalne sposobnosti, izjemni dosežki),
test sposobnosti – izberejo se lahko različni metodološko neoporečni inštrumenti,
test ustvarjalnosti – le metodološko neoporečni inštrumenti.

Učenec je nadarjen, če vsaj na enem od kriterijev doseže nadpovprečni rezultat.
Ugotovitev, da je učenec nadarjen, se sprejme na sestanku razrednega učiteljskega zbora,
kjer prisostvujeta tudi šolska svetovalna služba in koordinator za delo z nadarjenimi
učenci.
Seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja, ko razrednik in svetovalna služba
sporočita staršem, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobijo njihovo
mnenje o otroku.
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Odkrivanje nadarjenosti poteka v prvem in drugem triletju osnovne šole, po potrebi pa se
ponovi v tretjem triletju, tako imajo vsi učenci enake možnosti, da so odkriti. Ko so
nadarjeni odkriti in imajo primerne prilagoditve, poteka kontinuirano spremljanje razvoja
vseh področjih osebnosti nadarjenega učenca. Skrb za nadarjene je del programa šole,
vključen je v načrt šole, ter je naloga vodstva šole.
Razred OŠ
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Opazovanje učencev- individualizacija
Evidentiranje
Identificiranje
Individualizirani program
Tabela 7: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v osnovnem šolanju po Konceptu:
odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ (1999 v Bela knjiga 2011).
3.3.3 Priporočila za poučevanje nadarjenih učencev
Temeljna načela za delo z nadarjenimi učenci so naslednja:














širitev in poglabljanje temeljnega znanja,
hitrejše napredovanje v procesu učenja,
razvijanje ustvarjalnosti,
uporaba višjih oblik učenja,
uporaba sodelovalnih oblik učenja,
upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov,
upoštevanje individualnosti,
spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,
skrb za celoten osebnostni razvoj,
omogočanje svobodne izbire učencem,
uveljavljanje mentorskih odnosov,
skrb za sprejetost nadarjenih učencev v razredu,
ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove potreb in interese
(Žagar, idr., 1999).

Za prvo triletje je priporočljivo le krajše ločevanje nadarjenih učencev iz razreda, kot so
samostojno učenje, dodaten pouk, interesne dejavnosti. V drugi in tretji triadi pa se delo z
nadarjenim razširi tudi na druge oblike, organizirane v okviru fleksibilne in delne
diferenciacije.
V raziskavi, kakšno je stanje glede izobraževanja nadarjenih učencev v Slovenskih šolah,
je Juriševič (2012) prišla do ugotovitve, da se odrasli močno strinjajo, da v šoli
nadarjenim ni vedno omogočeno, da bi v celoti razvili svoje talente. Prav tako je tudi
mnenje 67,6 % nadarjenih gimnazijcev, saj se kot nadrejeni ne počutijo nič drugače kot
sicer, kajti nihče na šoli ne ukvarja s tem, da so bili identificirani kot nadarjeni. Medtem
ko se osnovnošolci, kot nadarjeni, v šoli počutijo zelo dobro in sprejeto.
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3.4 Učenci z učnimi težavami
Učenci z učnimi težavami so po Zakonu o osnovni šoli (2016) učenci, ki brez prilagoditev
metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo standarde znanja. Šole tem učencem
prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter jim omogočijo vključitev v dopolnilni
pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči (Zakon o osnovni šoli, 2016).
Učenci z lažjimi in zmernimi učnimi težavami imajo pravice po Zakonu o osnovni šoli in
spadajo v sklop učnih težav. Učenci s težjimi specifičnimi učnimi težavami pa so
opredeljeni kot učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (Zakon o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2012).
Učenci z učnimi težavami imajo pri učenju pomembno večje težave kot vrstniki. Težave
se pojavljajo v zelo heterogeni skupini učence, ki imajo različne kognitivne, emocionalne,
socialne in druge značilnosti. Za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami danes pri
nas in po svetu velja koncept vključevanja, kjer različnost, drugačnost, izvirnost in
individualnost učencev predstavlja osnovno izhodišče učiteljevega dela. Učitelji učencem
dovolijo, da na svoj lasten individualiziran, izviren in zanje smiseln način soustvarjajo
vzgojno – izobraževalni proces in so v njem dejavno soudeleženi. Za vse učence, še
posebno tiste z učnimi težavami je pomembna vsakodnevna konkretna izkušnja
upoštevanja in vključevanja drugačnosti, izkušnja soudeleženosti in soustvarjanja,
strpnosti in solidarnosti (Magajna idr., 2008).
3.4.1 Značilnosti učencev z učnimi težavami
Za povzročanje šolske neuspešnosti se v zadnjih desetletjih v različnih socioloških,
družboslovnih in humanističnih vedah odpirajo perspektive, ki izpostavljajo vlogo okolja
(Magajna idr., 2008).
Težave otrok na podlagi sodobnega poimenovanja lahko razvrstimo na tri osnovne tipe,
katere vzroki težav so v:
1. v učenčevem okolju,
2. kombinaciji dejavnikov med posameznikom in okoljem,
3. v posamezniku (Magajna idr., 2008).
V prvi tip spadajo težave pri učenju, ki so posledica kulturne in ekonomske prikrajšanosti,
pomanjkljivega ali neustreznega poučevanja in prikritega kurikuluma, težav, povezanih z
večjezičnostjo in večkulturnostjo ali s trajnejšimi stresnimi dražljaji v otrokovem okolju.
Za učne težave tipa dva je značilno, da imajo posamezniki določen notranji dejavnik, ki
pomeni večjo ranljivost, ter tako večjo nagnjenost k razvoju določenih učnih težav,
vendar se bodo le-te pojavile le v primeru neustreznega reševanja dejavnikov ranljivosti s
strani okolja. Tretji tip učnih težav je najbolj resen, saj do njih privedejo nevrološke
motnje, razvojne ali motivacijske posebnosti. Ta tip učnih težav predstavljajo tudi učenci
z zmerno in predvsem hujšo obliko specifičnih učnih težav (Magajna idr., 2008).
Za lažje prepoznavanje učnih težav so le-ta razdeljena v naslednje podskupine:
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lažje in zmerne specifične učne ter jezikovne težave,
učen težave zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti,
učne težave zaradi splošno upočasnjenega razvoja,
učne težave zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti,
učne težave zaradi pomanjkljive učne motivacije,
čustveno pogojene težave pri učenju,
učne težave zaradi drugojezičnosti ter socialno-kulturne drugačnosti,
učen težave zaradi socialno-ekonomske oviranosti (Magajna idr., 2008).

Učne težave delimo tudi na splošne učene težave in specifične učne težave.
Splošne učne težave so značilne za heterogeno skupino učencev, ki imajo pomembno
večje težave z usvajanjem znanja in spretnosti, kot vrstniki. Zaradi težav so pri enem ali
več predmetih učno manj uspešni ali celo neuspešni. Splošne učne težave so lahko
posledica notranjih in zunanjih dejavnikov kot so motnje pozornosti in hiperaktivnosti,
podpovprečnih in mejnih intelektualnih sposobnosti, ovir v socialno-emocionalnem
prilagajanju, pomanjkanje motivacije, slabše razvitih samoregulacijskih sposobnosti,
drugojezičnosti, socialno-kulturne drugačnosti in socialno-ekonomske oviranosti.
Naštetim dejavnikom povzročanja učnih težav se lahko pridružijo tudi neustrezno in
neprilagojeno poučevanje, ki je prepleteno z ovirami prikritega kurikuluma (Magajna idr.,
2008).
Specifične učne težave Magajna in drugi (2018) navajajo za heterogeno skupino učencev,
ki kažejo zaostanke v zgodnjem razvoju in / ali imajo težave na kateremkoli od naslednjih
področji: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija, branje, pisanje,
pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje. So notranje narave,
vendar niso posledica vidnih, slušnih ali motoričnih okvar, motenj v duševnem razvoju,
čustvenih motenj in prav tako ne neustreznih okolijskih dejavnikov. Vplivajo na
posameznikovo sposobnost predelovanja, interpretiranja zaznanih informacij ali
povezovanja informacij, ter tako ovirajo učenje šolskih veščin.
Specifične učne težave Magajna in drugi (2018) nato delijo na dve glavni skupini. Prva
skupina vključuje specifične primanjkljaje na ravni slušno-vizualnih procesov, ki
povzročajo motnje branja (disleksija), pravopisne težave (disortografija) ter druge motnje,
povezane s področjem jezika. Druga skupina vključuje specifične primanjkljaje na ravni
vizualno-motoričnih procesov, ki povzročajo težave pri pisanju (disgrafija), matematiki
(spacialna diskalkulija), načrtovanju in izvajanju praktičnih dejavnosti (dispraksija) ter na
področju socialnih veščin.

3.4.2 Odkrivanje učnih težav pri učencih
Za preprečevanje in reševanje učnih težav, ki zagotavljajo celovit in kompleksen pristop
pri odkrivanju in prepoznavanju učnih težav, veljajo splošna izhodišča:


odkrivanje, prepoznavanje, ugotavljanje in raziskovanje značilnosti učnih težav
pri učencu in v konkretnem učnem okolju ter pomoči so v stalnem prepletu,
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proces odkrivanja in prepoznavanja težav učenca z učenjem zajema tudi
odkrivanje in prepoznavanje učenčevih kompetenc (močnih področij, interesov,
talentov),
celoten proces zajema tudi raziskovanje dejavnikov tveganja in varovalnih
dejavnikov pri učencu in v učnem okolju (Magajna idr., 2008).

Celoten proces odkrivanja tako ni sredotočen le na odkrivanje učenčevih ovir pri jemanju
in izražanju znanja, ampak je osredotočen tudi na močna področja in psihosocialne
kompetence, potrebne za učinkovito obvladanje težav ter značilnosti učenčevega okolja.
Odkrivanje in prepoznavanje učnih težav zahteva celovit in kompleksen pristop, ki
vključuje naslednje cilje:






odkrivanje učenčevih splošnih kompetentnosti, tako šibka področja, kot močna
področja,
ugotavljanje trenutne učenčeve ravni izvajanja in dosežkov,
razlaga, zakaj je prišlo do pomanjkanja napredovanja pri učenju oziroma pri
pomoči,
razumevanje učenčevega stila učenja,
ugotoviti, pri katerih učnih vsebinah, oblikah dela in metodah dela ter pri katerih
načinih ocenjevanja in organizaciji pouka je učenec dejaven in motiviran, ter pri
katerih je pasiven, nemotiviran in moteč.

Za pomoč pri boljšem prepoznavanju učni težav je strokovna skupina pri uradu za razvoj
šolstva v Koncept dela: Učne težave v osnovni šoli, razvila preglednico z opisi mogočih
težav, ki služijo kot izhodišče za raziskovanje in dialog. V preglednico se nato poleg
opisa področji in značilnosti težav opiše, kako težave ovirajo učenca na različnih
področjih in kako ovirajo šolsko prilagajanje (Magajna idr., 2008).

3.4.3 Priporočila za poučevanje učencev z učnimi težavami
V preteklosti so učencem z učnimi težavami pomagali tako, da so jim nudili pomoč pri
razvijanju slabše razvitih veščinah in popravljanju primanjkljajev. Sodobni pristopi pa
gledajo nekoliko širše in upoštevajo celovito učenčevo osebnost, njegove vsakdanje
življenjske razmere doma in v šoli, ter življenjsko perspektivo. Za uspešno delo z učenci z
učnimi težavami se morajo vsi strokovni delavci, ki so kakorkoli vpleteni v delo s
tovrstnimi učenci, ravnati po naslednjih temeljnih načelih pomoči učencem z učnimi
težavami (Magajna idr., 2008):







načelo celostnega pristopa,
načelo interdisciplinarnosti,
načelo partnerskega sodelovanja s starši,
načelo odkrivanja in spodbujanja močnih področji,
načelo udeleženosti učenca, spodbujanja notranje motivacije in samodoločenosti,
načelo akcije in samozagovorništva,
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načelo postavljanja optimalnih izzivov,
načelo odgovornosti in načrtovanja,
načelo vrednotenja,
načelo dolgoročne usmerjenosti.

Pri poučevanju učencev z učnimi težavami je potrebno izhajati iz dobre poučevalne
prakse ali metod dobrega poučevanja, vse te značilnosti pa naj bi se uporabljale tudi pri
poučevanju ostalih učencev. Značilnosti tovrstne prakse so (Magajna idr., 2008):

















jasna strukturiranost poučevanja in učenja,
učiteljeva pozitivna in podporna naravnanost,
spodbujanje in omogočanje aktivnega učenja,
učencem na razumljiv način razložiti osnovne pojme,
spremljanje učenčevega napredka,
omogočanje sprotne povratne informacije učencu in od učenca,
jasna in razumljiva navodila,
delitev zapletenih učnih problemov na manjše enote, učenje po korakih,
predvidevanje korakov,
uporaba različnih opor za učenje,
navajanje primerov / modelov reševanja,
spodbujanje in omogočanje veččutnega učenja,
več urjenja veščin in utrjevanja znanja na različne načine,
omogočanje, posredovanje znanja na več načinov,
poučevanje učnih strategij,
učenje učencev za samostojno iskanje pomoči,
učenje in vključevanje sodelovalnega učenja v pouk.

V pomoč učencem z učnimi težavami so tudi ure dopolnilnega pouka, na teden vsakemu
oddelku pripada ena šolska uro, učitelji pa jo lahko izvedejo kadarkoli želijo, lahko pa jo
tudi razdelijo na tri dele v enem tednu. Učencem se nudi tudi individualna ali skupinska
pomoč. Individualno pomoč nudijo šolski svetovalni delavci, organizira se za učence z
zmernimi specifičnimi primanjkljaji oziroma primanjkljaji, ki potrebujejo več
specifičnega treninga in več učiteljeve pozornosti. Tovrstni učenci se pri individualnih
urah naučijo spretnosti, ki jih bodo kasneje rabili v skupinski obliki učne pomoči.
Skupinske učne oblike so primerne za učence, ki ne potrebujejo intenzivnih in specifičnih
oblik pomoči, posebej so primerna za izvajanje treningov avtomatiziranja posameznih
veščin. Za čim večjo učinkovitost morajo biti skupine čim bolj homogene in ne prevelike.
Trajanje individualne ali skupinske ure se izvajajo v odvisnosti narave ali specifičnosti
učnih težav. Za vaje, ki izboljšujejo avtomatizacijo, priporočajo krajše in vsakodnevne
vaje, za nekatere specifične učne težave, kot na primer težave z organizacijo ali težave
zaradi slabših razvitih socialnih veščin pa priporočajo, da je na začetku ena učna ura
pomoči na dan, kasneje pa se postoma zmanjšuje ter se pozneje pa le še spremlja učenčev
napredek (Magajna idr., 2008).
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Zaradi različnih težavnostnih oblik učnih težav pri učencih se tudi pomoč in podpora
učencem razlikuje na pet osnovnih stopenj modela Odziv na obravnavo:
1. na prvi stopnji je učitelj prvi, ki pomaga učencu z učnimi težavami.
Najpomembnejša je pomoč v obliki dobre prakse, kjer učitelj primerno
individualizira in diferencira učni proces. Po potrebi se učitelj posvetuje s šolsko
svetovalno službo. Učencu se pomaga pri pouku in dopolnilnem pouku, po potrebi
pa tudi v podaljšanjem bivanju. Razredni in predmetni učitelj ter učitelj
podaljšanega bivanja ustrezno načrtuje, dokumentira in evalvira celoten proces,
2. če kljub vsem učiteljevim prilagoditvah učenec ne napreduje, se v proces pomoči
vključi tudi svetovalni delavec. Svetovalni delavec dopolni in poglobi odkrivanje,
raziskovanje, in opredelitev ovir pri učencu in v okolju učenčevih močnih področji
in nadarjenosti. Predlaga strokovno pomoč in nudi pomoč tako učencu, kot
učitelju. Na tej stopnji se oblikuje učenčeva osebna mapa. Za tovrstno obliko
pomoči je potrebno pridobiti pisno soglasje staršev,
3. če učiteljeva in občasna pomoč svetovalne službe ne kaže napredka v učenčevem
razvoju, se na podlagi pisno utemeljene potrebe s strani šolske svetovalne službe
ponudi individualna in skupinska pomoč. Po potrebi se na tej stopnji opravijo se
dodatni diagnostični postopki. Vse se vloži v učenčevo osebno mapo, iz katere
mora biti razvidno, katere so ovire in posebne potrebe učenca ter katere so na tej
osnovi potrebne prilagoditve. Pomembno je skrbno spremljanje in sprotno
vrednotenje pomoči,
4. če je iz sklepne evalvacije tretje stopnje razvidno, da učenec ne napreduje, lahko
šola zaprosi obravnavo v zunanji ustanovi (npr. šolski svetovalni center ali
zdravstveno mentalno-higiensko službo). Če zunanja strokovna pomoč presodi, da
šola še ni izkoristila vseh virov pomoči, šoli pri tem svetuje in se po potrebi še
sama vključi v proces pomoči. Tudi na tej stopnji je pomembno sprotno
načrtovanje, dokumentiranje in vrednotenje,
5. če je sklepna ocena četrte stopnje, ki jo izpolnijo vsi, ki so bili prisotni v procesu
pomoči, da učenec potrebuje več pomoči in prilagoditev, se staršem predlaga
usmeritev v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo, ki za učenca pomeni nadaljevanje izvirnega projekta pomoči
s še več prilagoditvami in pomoči (Magajna idr., 2008).
Splošna priporočila za poučevanje učencev z učnimi težavami so naslednja:






uporablja naj se veččutno poučevanje in učenje, s podporo močnih prenosnikov
sprejemanja in posredovanja informacij,
poučevanje in učenje naj bosta dobro strukturirana, potekata naj po korakih,
uporablja naj se metode aktivnega učenja ter se upošteva učenčeve interese,
učence je potrebno spodbujati v smeri spoprijemanja s težavami, njihovega
reševanja in napredovanja,
spodbujanje učenčevega samospoštovanja v trenutkih, ko prevladujeta tesnoba in
nemoč,

29

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta










Alenka Stražar; Magistrsko delo

sprotno in skupno odkrivanje različnih oblik kompenzacije. V šolskem procesu so
to največkrat različne oblike individualne pomoči ter prilagojeno poučevanje, kot
je na primer podaljševanje časa in zmanjšanje določenih obremenitev,
poučevanje in učenje naj poteka temeljito, z veliko časa za vaje in urjenje ter z več
oblikami vaj in urjenj,
zaradi heterogenosti skupin je potrebno uporabljati učenčeva močna področja, ki
kasneje lahko pomenijo prednost na številnih področjih,
s spodbujanjem, razvijanjem in urjenjem šibkih področji pri učencu odpravljamo
primanjkljaje in jim tako pomagamo, da so pri delu čim bolj neodvisni in se do
uspehov dokopljejo čim bolj samostojno,
pri učencih razvijamo vztrajnost, iznajdljivost in druga večine, spoznanja in
prepričanja, ki učenca vodijo k uspešnemu premagovanju težav,
problemi naj bodo življenjski in konkretno ponazorjeni (Magajna idr., 2008).

Dodatne informacije o priporočilih za poučevanje učencev z učnimi težavami so podane s
strani Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, sprejetem Konceptu dela: Program
osnovnošolskega izobraževanja, Učne težave v osnovni šoli, avtorjev Magajna idr., 2008.

3.5 Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
Med učence s primanjkljaji na posameznih področjih spadajo učenci s težjo obliko
specifičnih učnih težav in učenci z močno izraženimi primanjkljaji na področju
pozornosti in nadzora vedenja, le-te se tudi usmeri v program s prilagojenim izvajanjem
in se jim nudi dodatno strokovno pomoč. Gre za dve različni nevrološki motnji, ki
zahtevata dva različna pristopa, a se precej prekrivata, saj ima več kot tretjina učencev
obe vrsti specifičnih učnih težav (Košir idr., 2008).

3.5.1 Značilnosti učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
Primanjkljaji na posameznih področjih učenja se kažejo z zaostankom v zgodnjem
razvoju ali v izrazitih težavah na enem izmed naslednjih področji: pozornost, pomnjenje,
mišljenje, koordinacija, komunikacija, branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna
kompetentnost in čustveno dozorevanje. Učne težave, ki sodijo v to skupino izvirajo iz
notranjosti torej so nevrofiziološke narave. Tovrstne učne težave niso pogojene z vidnimi,
slušnimi ali motoričnimi okvarami, motnjami v duševnem razvoju, čustvenimi motnjami
ali neustreznimi okolijskimi dejavniki, vendar se lahko pojavijo skupaj z njimi.
Primanjkljaji na posameznih področjih so zelo raznolika skupina, ki za odkrivanje
zahteva interdisciplinarni pristop učencev, otrok, staršev, učitelja, šolske svetovalne
službe, specialne šolske psihologinje in drugih strokovnjakov.
Med specifične učne težave spadajo naslednji primanjkljaji:




primanjkljaji na področju branja, pravopisa in pisanja (disleksija),
primanjkljaji pri učenju matematike,
nebesedne motnje učenja,
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dispraksija.

Mednarodna klasifikacija motenj pozornosti s hiperaktivnostjo vključuje naslednje
motnje:





motnje dejavnosti in pozornosti,
hiperkinetične vedenjske motnje,
druge hiperkinetične motnje,
nespecifične hiperkinetične motnje.

Prilagojeno izvajanje in dodatna strokovna pomoč učencem s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja poteka področju organizacije pouka, organizaciji časa in
izvajanju pouka (Košir idr., 2008).

3.5.2 Odkrivanje primanjkljajev na posameznih področjih učenja pri učencih
Za odkrivanje se uporablja ustrezne diferencialno diagnostične postopke s kriteriji za
določanje specifičnih učnih težav in kriteriji za določanje težjih oblik specifičnih učnih
težav. Za dokazovanje specifičnih učnih težav učni neuspeh ni zadostni kriterij, vendar je
potrebno specifične učne težave dokazati s pomočjo petih kriterijev, kateri morajo biti
izpolnjeni v celoti:
1. prvi kriterij je izpolnjen takrat, kadar se pri učencu odkrije neskladje med
učenčevimi splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in njegovo dejansko
uspešnostjo na določenih področjih,
2. drugi kriterij se izpolni takrat, kadar se pri učencu pojavijo obsežne in izrazite
težave na enem izmed štirih osnovnih šolskih veščin (branje, pisanje, pravopis
in računanje) in mu onemogočajo učno napredovanje,
3. tretji kriterij je izpolnjen takrat, ko je učenec učno manj uspešen zaradi
pomanjkljivih kognitivnih, metakognitivnih strategij in motenega tempa
učenja. V praksi so takšni učenci manj organizirani, težje strukturirajo učne
naloge in imajo počasnejši tempo predelovanja in usvajanja znanja,
4. četrti kriterij je izpolnjen, kadar prihaja do motenosti enega ali več psiholoških
procesov. Najpomembnejša procesa, ki jih je potrebno podrobneje preučiti sta
pozornost in spomin. Ugotavljanje motenj in psiholoških procesov pomeni
ugotavljanje primanjkljaja ali motenosti v predelovanju informacij, ki so
posledica sprejemanja, uporabljanja, shranjevanja, priklica in izražanja
informacij,
5. peti kriterij je izpolnjen v primeru izključitve okvar čutil, motenj v duševnem
razvoju, čustvenih in vedenjskih motenj, kulturne različnosti in neustreznega
poučevanja kot glavnega povzročitelja učenčevih učnih težav (Košir idr.,
2008).
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3.5.3 Priporočila za poučevanje učencev s primanjkljaji na posameznih področjih
učenja
Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je sprejel koncept dela, smernice in navodila
vzgojno-izobraževalnega dela z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
(Bačnik, idr. 2011).
Organizacija pouka:


Prostor

Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja potrebujejo več učiteljeve
pozornosti, zato naj učenec sedi čim bližje učitelju. Učenec lahko sedi za mizo sam v
primeru, da si to želi, ali pa blizu sošolca, ki mu je pripravljen pomagati. Učenec s
tovrstnimi težavami naj sedi na mestu, ki mu omogoča, da je pazljiv in mu pomaga pri
osredotočenosti na šolsko delo, torej je blizu table in odmaknjen od motilcev dela.
Učilnica naj ima tudi kotiček, v katerem lahko nemoteno poteka individualna pomoč
učencu. Za primere, ko se učenec znajde v kritični situaciji je pomembno, da se mu
omogoči umik iz učilnice. Umik je lahko v katerikoli drugi prostor, kjer si lahko oddahne.
Na šoli je potrebno predvidevati tudi ustrezno velik in opremljen prostor za individualno
delo in delo v manjših skupinah (Košir idr., 2008).


Didaktični pripomočki in oprema

Učencem s PPPU naj bo omogočena uporaba učne tehnologije, saj izboljša izobraževalno
uspešnost na vseh področjih učenja. Učenci, ki imajo bralne težave, naj imajo priložnost
uporabe kasetofonov s predavanji učiteljev, ali uporabo računalnika, ki bere besedilo
namesto njih. Učencem s težavami pri pisanju naj imajo možnost uporabe računalnika za
pisanje ali pa naj snov dobijo fotokopijo zapiskov. Učenci s slabše razvitimi
finomotoričnimi spretnostmi potrebujejo prilagoditve pri uporabi pripomočkov pri kemiji,
fiziki in tehničnem pouku. Vsem učencem s PPPU pa naj bi snov ponazarjali z
avdiovizualnimi sredstvi(Košir idr., 2008).


Strokovni delavci

Učencem, pri katerih se izvaja prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno
strokovno pomočjo, pomagajo učitelji kot izvajalci dobre poučevalne prakse, svetovalni
delavci (psihologi, pedagogi, socialni delavci, defektologi in socialni pedagogi) ter
mobilni defektologi, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč. Vsi strokovni delavci morajo
imeti osnovna specifična znanja za delo s PPPU, ravnatelj pa je tisti, ki poskrbi
organizacijski del, zagotovi kadrovske in materialne možnosti ter poskrbi za poznavanje
strokovnih izhodišč, zakonodaje, standardov in normativov za vključevanje tovrstnih
učencev v šolo (Košir idr., 2008).
Organizacija časa:
Učenci s slabše razvito avtomatizirano tehniko branja, pisanja in računanja potrebujejo
časovne prilagoditve pri pridobivanju znanja, kot tudi pri utrjevanju in preverjanju znanja.
Količina dodatnega časa za posameznega učenca je odvisna od potreb učenca in je točno
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opredeljena v individualiziranem programu. Pomembno je, da ima učenec na voljo dovolj
časa in da ne občuti časovnega pritiska. Časovno je potrebno organizirati tudi učenčevo
dodatno strokovno pomoč. Pomembno je, da se uskladi z učenčevo obremenjenostjo in
utrudljivostjo. Praviloma naj bi se dodatna strokovna pomoč izvajala med poukom v
okviru rednega pouka v oddelku. Potrebo je uskladiti strokovno pomoč, ki se izvaja izven
učilnice s predmetom, ki se izvaja v učilnici, učenec pa naj nebi manjkal na urah, ko so na
vrsti vzgojni predmeti. Časovno naj bi dodatna strokovna pomoč potekala tako, da je na
začetku čim bolj intenzivna, večkrat na teden, nato pa naj bi se zmanjševala. Če je
potrebno, naj se pomoč razdeli na krajše časovne enote, vendar pa naj se izvaja bolj
pogosto (Košir idr., 2008).
Izvajanje pouka:
Pri izvajanju pouka za vse učence veljajo načela dobre poučevalne prakse, ki pa so za
učence s PPPU še posebej ključnega pomena. Učitelj mora biti dovolj senzibiliziran in
odprt za prepoznavanje učenčevih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb, da lahko pri
poučevanju prilagodi različne didaktično-metodične pristope potrebam določenega
učenca. Učitelj mora pri načrtovanju pouka upoštevati metode in pristope, ki učencu
olajšujejo učenje in tudi tiste ki ovirajo učenčevo učenje. Učitelji pri učenju uporabljajo
različne metode in pristope, kombinirajo lahko direktno poučevanje ter strateško
poučevanje, prilagajati pa ga ne smejo le z reduciranjem kompleksnejših nalog.
Reduciranje kompleksnejših nalog je značilno le za učence s PPPU, ki imajo slabše
razvito pojmovno znanje. Ustreznejša in uspešnejša so prilagajanja, ki temeljijo na
zasnovah dejavnega, konstruktivističnega in razvojno primerni praksi, ki poudarja
konstrukcijo lastnega znanja, razumevanje in obvladovanje temeljnih pojmov, idej,
univerzalne ideje, vzorce in strategije, ki so splošno uporabne, razumevanje snovi,
povezovanje tem z učenčevimi življenjskimi izkušnjami razvoj kognitivnih strategij, ter
razvijanje notranje motivacije in samo učinkovitosti (Košir idr., 2008).
Za učinkovite strategije poučevanja učencev s PPPU je obvezno dobro strukturiranje
dejavnosti z jasnimi in stalno veljavnimi pravili. Učinkovite strategije poučevanja
vključujejo naslednje elemente:








vsaka nova snov se mora v uvodu navezovati na že obravnavane teme, da si
učenec lahko ustvari svojo pojmovno mrežo,
obravnavana tema naj ima povezavo na učenčeve življenjske izkušnje,
učenje poteka skozi vse senzorne poti, tako slušne, vidne, taktilne, kot tudi s
pomočjo vonja in okusa,
navodila morajo biti kratka in jasna. Med procesom poučevanja je potrebno
večkratno preverjanje razumljenega,
učencem se nudi pomoč pri organizaciji zapiskov, učnih pripomočkov in drugih
stvari, ki mu olajšajo učenje,
odprti tip vprašanj jim nudi možnost, da pokažejo razumevanje snovi,
na vprašanja naj odgovarja večje število učence, da si učenci s PPPU lažje
zapomnijo ključne informacije,
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kompleksnejše naloge naj bodo razdeljene na krajše dele,
pri poučevanju naj se uporabljajo vizualni pripomočki, kot so grafi, tabla, slike,
videoposnetki,
predstavitev vsebine naj bo atraktivna, da privabi učenčevo pozornost,
učenje naj poteka čim bolj aktivno, saj si tako strukturirajo svoje lastno znanje,
učenci naj sproti dobijo povratne informacije o napakah, da ne pride do napačnega
razumevanja,
učenci naj imajo več odmorov med nalogami,
oceno učenca naj vedno spremlja učiteljeva razlaga, ki vključuje tudi analizo
uspešnega znanja. Napake naj se izpostavijo v primeru skupnega dogovora z
učencem, kako nadaljevati (Košir idr., 2008).

Z občasno telesno bližino ali dotikom, s pogostim očesnim stikom in primernimi
vprašanja ter učenjem strategij samonadzora lahko učitelj spodbudi razvoj otrokovega
samonadzora in lastne odgovornosti (Košir idr., 2008).
Učencem s PPPU se prilagaja tudi domače naloge. Za tovrstne učence je domača naloga
dodatno breme, zato je pomembno, da je naloga primerno zastavljena in so jo učenci
sposobni narediti sami v približno enakem času, kot ostali učenci. Domačo nalogo naj
poda učitelj med učno uro in ne na koncu ure, saj potem učencu zmanjka časa in ne zapiše
vsega potrebnega ali pa ne razume, kaj točno je za nalogo. Naloge naj temeljijo na
kvaliteti in ne kvantiteti. Pomembno pa je tudi dosledno preverjanje domačih nalog
(Košir idr., 2008).
Tudi preverjanje in ocenjevanje znanja ne sme temeljiti le na redukciji kompleksnosti
snovi, vendar morata temeljiti na iskanju prilagoditev primernih za učenca. Pri
preverjanju in ocenjevanju znanja lahko glede na potrebe učencev prilagajamo:








način posredovanja vprašanj,
način posredovanja odgovorov,
čas ocenjevanja znanja,
organizacijo preverjanja,
obliko gradiv,
rabo tehničnih pripomočkov,
prostorske pogoje (Košir, idr. 2008 ).

Študentje SPR (Ivančič, Jokan, Podlogar, Simončič in Tašner; Društvo Bravo, 2014) so v
gradivih, objavljenih na spletni strani Bravo društva za pomoč otrokom in mladostnikom
s specifičnimi učnimi težavami za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
napisali prilagoditve za poučevanje pri pouku kemije. Zapisali so, naj imajo učenci z
diskalkulijo v tabeli označeno mesto, kjer bo začel vpisovati podatke in s puščico
označeno smer zapisa nadaljnjih podatkov, imajo naj kartončke za posamezno računsko
operacijo s poimenovanimi simboli ter naj imajo enačbe zapisane v trikotnike zaradi
lažjega pretvarjanja (Ivančič, Jokan, Podlogar, Simončič in Tašner; Društvo Bravo,
2014).
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Juretič, Knez, Mrvčić, Povše in Trček (2014) so v gradivih na spletni strani Društva
Bravo za učence z dispraksijo pri pouku kemije zapisali naslednje prilagoditve:















zaradi nevarnosti pri delu naj ima učitelj vedno nadzor,
učitelj mora v naprej premisliti o možnih nevarnostih in problemih, ki jih ima
lahko učenec z dispraksijo pri rokovanju z različnimi pripomočki,
učencem naj bo omogočena medvrstniška pomoč,
pri skupinskem delu naj učencu damo vlogo, ki odgovarja učenčevim močnim
področjem,
pripomočki za eksperimentalno delo naj bodo dovolj veliki, da lahko učenec brez
strahu rokuje z njimi,
pripomočki naj bodo shranjeni na mestu, kjer jih učenci ne morejo prevrniti in jih
lahko dosežejo,
modeli naj bodo dovolj veliki in kompaktni,
gorilnik naj omogoča enostaven vžig,
učenec naj uporabi šablono za prikaz osnovnih struktur,
uporablja naj se slikovno in video gradivo zaradi možnosti kasnejšega ogleda,
učitelj na sproti preverja pravilnost prepisa ali prerisa s table,
zaradi preprečitve izgubljanja časa naj ima učence možnost uporabe žepnega
računala,
učenec naj ima tabelo s pretvorbami merskih enot,
ves čas naj ima kartonček z zapisom računskih formul.

3.6 Otroci tujci
Učna individualizacija in diferenciacija naj bi se odražali tudi pri izobraževanju otrok
tujcev v vrtcih in šolah (Bačnik, idr. 2011). Leta 2017 je 48.853 državljanov tretjih držav
in 8.980 državljanov evropskega gospodarskega prostora in Švice dobilo dovoljenje za
prebivanje v Republiki Sloveniji. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije
(2018) je bilo 1. 7. 2017 v Sloveniji 117.636 tujih državljanov, kar predstavlja 5,8 %
delež celotnega prebivalstva. Na podlagi 2. člena Zakona o tujcih (2018) je tujec vsakdo,
ki nima državljanstva Republike Slovenije.
3.6.1 Značilnosti otrok tujcev
Že 2. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja predvideva
zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno
poreklo, veroizpoved, raso, etično in narodno pripadnost ter telesno in duševno
konstitucijo oziroma invalidnost. Tako je potrebno načrtovati tudi vključevanje otrok
tujcev v vrtce in šole (Novak, idr. 2009). Pri vključevanju otrok tujcev se je izkazalo, da
se slabše vključujejo v širše socialno okolje zaradi pomanjkanja zakonske podlage,
pomanjkljivega znanja slovenščine ter nepoznavanja socialno-kulturnega življenja v
Sloveniji (Barle-Lakota, idr. 2007).
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3.6.2 Odkrivanje otrok tujcev
Tujce je mogoče razvrsti v več skupin:
1.
2.
3.
4.

osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva in so tako imenovani tipični migranti,
prisilni migranti so osebe z začasno zaščito za azil in begunci,
državljani držav članic Evropske unije,
otroci slovenskih izseljencev in zdomcev, ki so se vrnili v domovino (Novak, idr.
2009).

3.6.3 Priporočila za poučevanje otrok tujcev
V Smernicah za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (Novak, idr. 2009) so
opredeljena obvezujoči in priporočeni pristope dela z otroci tujcev v osnovni šoli.
Obvezujoči pristopi:












šola mora zbrati podatke o otrocih tujcih v skladu z zakonodajnimi predpisi,
za otroke tujcev, ki potrebujejo pomoč pri znanju slovenščine, se v skladu z
možnostmi organizira učenje in izpopolnjevanje slovenščine,
ocenjevanje znanja se jim prilagodi v skladu z določili veljavnih pravilnikov,
pri ocenjevanju se mora upoštevati otrokovo raven znanja slovenščine,
vsi strokovni delavci morajo skrbeti za učenje slovenščine otroka tujca,
ob vstopu v šolo se učencu nudi različne možnosti učenja in poglabljanja
slovenščine, stopnja in obseg se prilagodi potrebam otroka tujca,
učitelj spodbuja sprejemanje drugačnosti in enakosti z namenom učenja
kakovostnega sobivanja,
pri stiku s starši otrok tujcev spoštujemo njihovo zasebnost, kulturo, jezik,
svetovni nazor in vrednote,
šola mora zagotoviti stalno izobraževanje strokovnih delavcev,
nudi se strokovno izpopolnjevanje z vsebinami medkulturne pedagogike,
za otroke in strokovne delavce se zagotovi ustrezna gradiva (Novak idr., 2009).

Priporočeni pristopi:











ugotoviti je priporočljivo predznanje otroka tujca,
oblikuje se individualni program za otroka tujca pri predmetih, kjer je to potrebno.
Oblikuje ga učiteljski zbor pod vodstvom razrednika,
na mešanih območjih se za otroke tujcev omogoči učenje in izpopolnjevanje
drugega jezika,
prilagaja se vsebine, metode in strategije vzgojno-izobraževalnega procesa,
o otroku tujcu se vodi mapa dosežkov,
otroku tujcu se omogoči izkazovanje znanja v svojem jeziku,
otroka tujca se vključi v različne šolske in obšolske dejavnosti,
omogoči se vključevanje otroka v dejavnosti na lokalni ravni,
otroku se omogoči ustrezno obdobje za prilagajanje,
spodbuja se pomoč vrstnikov in tudi drugih generacij,
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ob potrebi se učencu s strani učitelja razrednika ali učitelja slovenščine nudi
dopolnilno učenje slovenščine,
otroku tujcu je potrebno najti različne načine, s kateri lahko ohranja stik z
maternim jezikom in kulturo staršev,
spodbuja se pomoč zunanjih naravnih govorcev,
otroku tujcu se omogoči spletno povezovanje s šolami, od koder prihaja,
otroka se spodbuja k branju knjig v maternem jeziku in se mu omogoči
pridobivanje te literature,
učitelj spodbuja druge otroke, da pomaga temu otroku,
imenuje se oseba, na katero se otroci in starši lahko obrnejo in mu zaupajo,
otroka se vključuje v programe, ki mu poskušajo povečati razumevanja za tuje
kulture, jezike, zgodovino in življenje mladih ljudi,
otroka se spodbuja k dejavnostmi v okviru katerih prihaja do medkulturne
komunikacije ter se ga spodbuja k predstavitvi svojega jezika in kulture pri
dejavnostih,
priporočeno je vzpostaviti stik s starši otrok tujcev pred vstopom v šolo z
namenom postopnega vključevanja,
priporočljivo je vključevanje staršev v življenje in delo v šoli,
starše je pred vpisom potrebno seznaniti s pravicami in dolžnostmi v okviru
slovenskega šolskega sistema,
če otrok tujec potrebuje pomoč prevajalca, se mu le-to omogoči,
organizira se tudi različne dejavnosti, v okviru katerih se lahko starši povezujejo
med seboj (Novak idr., 2009).
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4 EMPIRIČNI DEL
4.1 Opredelitev raziskovalnega problema
Učni načrt za kemijo v osnovni šoli vključuje uporabo eksperimentalnega dela za
doseganje standardov znanja, vezanih na učne cilje, ki se pri eksperimentalnem delu
nanašajo predvsem na usvajanje kemijskih pojmov in procesov pri eksperimentalnem
delu, razvijanje eksperimentalnih spretnosti in veščin ter razvijanje splošnih
naravoslovnih kompetenc, povezanih z eksperimentalnim delom. Učni načrt prav tako
predvideva učno diferenciacijo in individualizacijo v fazah načrtovanja in izvedbe pouka
ter tudi pri preverjanju in ocenjevanju znanja (Bačnik idr., 2011). V slovenskem prostoru
je trenutno v šolski sistem vključena četrtina učencev, ki so bili prepoznani kot nadarjeni,
ter 6,5 % otrok s posebnimi potrebami, vključenih v redni program osnovne šole
(Juriševič, 2012 v Nerat, 2016; Statistični urad Republike Slovenije, 2014 v Nerat, 2016).
Z vidika doseganja ciljev eksperimentalnega dela je pomembno upoštevanje učne
diferenciacije in individualizacije pri izvajanju eksperimentalnega dela. Neratova (2016)
in Skvarčeva (2014) sta že predstavili module za izvedbo učne diferenciacije in
individualizacije kemijskega eksperimentalnega dela, ki pa v praksi še niso bili evalvirani
iz raziskovalnega vidika.
Raziskovalno delo v magistrskem delu je bilo osredotočeno na izvedbo učne
diferenciacije in individualizacije eksperimentalnega dela pri pouku kemije v osnovni
šoli. Razvita je bila metodologija za spremljanje in vrednotenje napredovanja izbranih
učencev med kemijskim eksperimentalnim delom na strani učitelja, upoštevajoč učno
diferenciacijo in individualizacijo. Za uresničevanje učne diferenciacije in
individualizacije pri pouku kemije na temo kislin, baz in soli, so bile razvite učne enote,
ki so omogočale usvajanje znanja in razvijanje spretnosti vseh treh skupin glede na učno
diferenciacijo in individualizacijo. Pri razvijanju enote smo izhajali iz splošnih ciljev
eksperimentalnega dela v učnem načrtu za kemijo. Preučevano je bilo usvojeno znanje in
razvijanje spretnosti na podlagi rešenih delovnih listov skozi več zaporedno izvedenih
diferenciranih in individualiziranih eksperimentalnih vaj v okviru naravoslovnega dne.
Izhodišče magistrskega dela predstavljajo raziskave eksperimentalnega dela, ki
poudarjajo različno izvedbo eksperimentalnega dela kot bistvo, ki vpliva na razvoj znanja
ter spretnosti pri učencih (Hofstein, Eilks, & Bybee, 2011; Katchevich, Hofstein, &
Mamlok-Naaman, 2013; A. Logar & Ferk Savec, 2011, 2012; Ana Logar & Ferk Savec,
2014).
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4.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja
4.2.1 Cilji raziskave
Na podlagi opredelitve problema izhajajo naslednji glavni cilji:






Razvoj učne enote za uresničevanjem učne diferenciacije in individualizacije
eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo kislin, baz in soli, ki učencem
prve skupine (učenci s slabše razvitimi spretnostmi) glede na učno diferenciacijo
in individualizacijo omogoča usvajanje znanja in razvijanje spretnosti, izhajajoč iz
splošnih ciljev eksperimentalnega dela v učnem načrtu za kemijo.
Razvoj učne enote za uresničevanjem učne diferenciacije in individualizacije
eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo kislin, baz in soli, ki učencem
druge skupine (učenci s povprečno razvitimi spretnostmi) glede na učno
diferenciacijo in individualizacijo omogoča usvajanje znanja in razvijanje
spretnosti, izhajajoč iz splošnih ciljev eksperimentalnega dela v učnem načrtu za
kemijo.
Razvoj učne enote za uresničevanjem učne diferenciacije in individualizacije
eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo kislin, baz in soli, ki učencem
tretje skupine (učenci z dobro razvitimi spretnostmi) glede na učno diferenciacijo
in individualizacijo omogoča usvajanje znanja in razvijanje spretnosti, izhajajoč iz
splošnih ciljev eksperimentalnega dela v učnem načrtu za kemijo.

4.2.2 Raziskovalna vprašanja
1. Raziskovalno vprašanje: Ali razvita učna enota za uresničevanjem učne
diferenciacije in individualizacije eksperimentalnega dela pri pouku kemije na
temo kislin, baz in soli učencem prve skupine (učenci s slabše razvitimi
spretnostmi) glede na učno diferenciacijo in individualizacijo omogoča usvajanje
znanja in razvijanje spretnosti, izhajajoč iz splošnih ciljev eksperimentalnega dela
v učnem načrtu za kemijo?
2. Raziskovalno vprašanje: Ali razvita učna enota za uresničevanjem učne
diferenciacije in individualizacije eksperimentalnega dela pri pouku kemije na
temo kislin, baz in soli učencem druge skupine (učenci s povprečno razvitimi
spretnostmi) glede na učno diferenciacijo in individualizacijo omogoča usvajanje
znanja in razvijanje spretnosti, izhajajoč iz splošnih ciljev eksperimentalnega dela
v učnem načrtu za kemijo?
3. Raziskovalno vprašanje: Ali razvita učna enota z uresničevanjem učne
diferenciacije in individualizacije eksperimentalnega dela pri pouku kemije na
temo kislin, baz in soli učencem tretje skupine (učenci z dobro razvitimi
spretnostmi) glede na učno diferenciacijo in individualizacijo omogoča usvajanje
znanja in razvijanje spretnosti, izhajajoč iz splošnih ciljev eksperimentalnega dela
v učnem načrtu za kemijo?
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4.3 Metoda in raziskovalni pristop
4.3.1 Opis vzorca
V prvi fazi izvedbe raziskovalnega dela magistrske naloge pri izpolnjevanju vprašalnika o
spremljanju in opazovanju učencev med eksperimentalnim delom sta sodelovali učiteljica
kemije izbranih učencev in učiteljica fizike izbranih učencev, ki sta učence strnjeno
poučevali vsaj 6 mesecev pred pričetkom izvedbe raziskave.
V raziskavo je bilo vključenih 45 učencev osmega razreda osnovne šole v Sloveniji, od
tega je bilo 20 učencev in 25 učenk.
Učenci
Učenke
Skupaj
Tabela 8: Tabelarni prikaz vzorca.

f
20
25
45

f [%]
44,44
55,55
100,00

Učenci so bili med izvedbo naravoslovnega dne vključeni v tri skupine na podlagi
vprašalnika UDKED. V prvi skupini so bili 4 učenci, v tretji skupini je bilo 5 učencev, v
drugo skupino pa je bilo vključenih 36 učencev.
f
4
1. skupina
36
2. skupina
5
3. skupina
45
Skupaj
Tabela 9: Tabelarni prikaz razporejenosti učencev po skupinah.

f [%]
8,90
80,00
11,10
100,00

Vzorec je bil slučajni in priložnosti, kar na podlagi teoretičnih izhodišč ugotovljenih
značilnosti učencev lahko predvidevamo, da so bili vključeni učenci z značilnostim
nadarjenih učencev, učenci z učnimi primanjkljaji, učenci s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja in tudi otroci tujci.
Naključno izbrani učenci prve skupine za namen analize rezultatov so bili Jaka, Blaž in
Aljaž.
Naključno izbrani učenci druge skupine za namen analize rezultatov so bili Miha, Matic,
Robi, Rok in Luka.
Naključno izbrani učenci tretje skupine za namen analize rezultatov pa so bili Žan, Nejc
in Nik.
Imena učencev, predstavnikov posameznih skupin, ki so zapisana v nalogi (vsa imena), so
izmišljeni psevdonimi učencev in ne odražajo realnih imen in spola.
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4.3.2 Uporabljeni inštrumenti
Za namen magistrskega dela so bili uporabljeni naslednji instrumenti:
Vprašalnik UDKED
Za namen raziskave magistrskega dela je bil razvit anketni vprašalnik:
Spremljanje in opazovanje med kemijskim eksperimentalnim delom (UDKED)
(Priloga 1). Na podlagi minimalnih standardov, opredeljenih v učnem načrtu za
kemijo, je bilo sestavljenih šest faktorjev:
1. Spretnosti opazovanja in opisovanja.
2. Spretnosti izvajanja osnovnih eksperimentalnih tehnik.
3. Spretnosti analize podatkov in izpeljave sklepov.
4. Razumevanja treh ravni predstavitve kemijskih pojmov in procesov.
5. Spretnost uporabe informacijskih virov pri eksperimentalnem delu.
6. Kemijska varnost.
Vsak faktor sestavlja pet trditev, ki opredeljujejo spretnost, sposobnost ali veščino
iz minimalnega standarda in standarda znanja (Priloga 2) .
Učitelj je na lestvici od 1 do 5 ocenil razvitost spretnosti / sposobnosti / veščin
učenca, pri čemer pomeni 1 zelo majhno razvitost, 5 pa izredno dobro razvitost.
Najvišje število možnih točk je bilo 150. Rezultati so se analizirali s seštevkom
vseh ocen in povprečjem dveh ocenjevalcev.
Veljavnost anketnega vprašalnika je bila zagotovljena tako, da so ga pregledali
trije strokovnjaki s področja. Zanesljivost je bila merjena s Cronbachovim
koeficientom α, ki je bil 98,7. Objektivnost merjenja je bila zagotovljena z
izpolnjevanjem anketnega vprašalnika s strani dveh učiteljic, ki učence poučujeta
več kot 6 mesecev.
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Delovni listi
Za namen te raziskave so bili sestavljeni delovni listi za tri eksperimentalne vaje
na temo kisli, baz in soli. Delovni list za vsako eksperimentalno vajo je bil
diferenciran in individualiziran na tri skupine.
Sestava delovnih listov za učence prve skupine s taksonomskimi stopnjami je
naslednja:
Prva
Druga
Tretja
Naloga
eksperimentalna
eksperimentalna
eksperimentalna
vaja
vaja
vaja
I.
I.
I.
1.
I.
I.
I.
2.
I.
I.
I.
3.
I.
I.
I.
4.
I.
I.
I.
5.
I.
I.
I.
6.
II.
II.
II.
7.
II.
II.
II.
8.
III.
III.
III.
9.
Tabela 10: Taksonomske stopnje nalog za ponavljanje učencev prve skupine.
Posebnost delovnega lista učencev prve skupine je oblikovanost lista (velikost pisave,
razporeditev nalog, dodatne usmeritve z znaki, poudarki na besedilu). Po dogovoru z
učiteljico in specialno pedagoginjo je bil oblikovan delovni list, ki je po njunem mnenju
vseboval za učenca potrebne prilagoditve. Učenci prve skupine so imeli tako v
eksperimentalnem delu, kot tudi v delu z vprašanji, manj primerov, kot učenci druge
skupine.
Vsi trije delovni listi za prvo skupino učencev so predstavljeni v prilogah 3, 4 in 5. V
priloge niso vključeni delovni listi, prilagojeni posamezniku, vendar samo delovni list s
splošnimi prilagoditvami.
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Sestava delovnih listov za učence druge skupine s taksonomskimi stopnjami je
naslednja:
Prva
Druga
Tretja
Naloga
eksperimentalna
eksperimentalna
eksperimentalna
vaja
vaja
vaja
I.
I.
I.
1.
I.
I.
I.
2.
I.
I.
I.
3.
II.
II.
II.
4.
II.
II.
II.
5.
II.
II.
II.
6.
III.
III.
III.
7.
III.
III.
III.
8.
III.
III.
III.
9.
Tabela 11:Taksonimske stopnje nalog za ponavljanje učencev druge skupine.
Za učence druge skupine ni bilo upoštevanih nobenih posebnosti pri sestavi delovnega
lista.
Vsi trije delovni listi za drugo skupino učencev so predstavljeni v prilogah 6, 7 in 8.
Sestava delovnih listov za učence tretje skupine s taksonomskimi stopnjami je
naslednja (Priloga 13):
Naloga

Prva
eksperimentalna
vaja

Druga
eksperimentalna
vaja

Tretja
eksperimentalna
vaja

Načrt izvedbe
III.
III.
eksperimentalne
vaje
III.
III.
Opažanja in sklepi
1.
I.
I.
2.
II.
II.
3.
II.
II.
4.
III.
III.
5.
III.
III.
6.
III.
III.
7.
III.
III.
Tabela 12:Taksonimske stopnje nalog za ponavljanje učencev tretje skupine.

III.
III.
I.
II.
II.
III.
III.
III.
III.

Posebnost tretje skupine je bila, da so morali sami načrtovati izvedbo eksperimenta.
Vsi trije delovni listi za tretjo skupino učencev so predstavljeni v prilogah 9, 10 in 11.
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Intervju
Intervju vsebuje 19 vprašanj (priloga 12). Prvi vsebinski sklop sestavljajo štiri
vprašanja, ki se navezujejo na splošna vprašanja o anketnem vprašalniku UDKED.
Drugi vsebinski sklop sestavljajo specifična vprašanja o izkušnji izvedbe učne
diferenciacije in individualizacije kemijskega eksperimentalnega dela v okviru
naravoslovnega dneva. Na učence prve skupine je vezanih šest vprašanj, dve
vprašanji sta vezani na učence druge skupine, sedem vprašanj pa je vezanih na
učence tretje skupine.
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4.4 Potek raziskave
V pripravah na izvedbo empiričnega dela magistrske naloge je bil razvit in optimiziran
anketni vprašalnik UDKED, ki temelji na izhodiščih iz učnega načrta za kemijo.
Mesec dni pred izvedbo raziskave, maja 2017, sta učiteljica kemije in učiteljica fizike
izpolnili vprašalnik UDKED za vsakega učenca posebej. Anketni vprašalnik UDKED je
bil kvantitativno analiziran.
Na podlagi rezultatov vprašalnika so bili učenci razdeljeni v tri skupine.. Prvo skupino
učencev za izvedbo učne diferenciacije in individualizacije je sestavljalo 10 % učencev
(N=4), ki so po vprašalniku UDKED dosegli najnižje rezultate; v tretji skupini je bilo 10
% učencev (N=5) z najvišjimi doseženimi rezultati po vprašalniku UDKED; preostali
učenci so bili v drugi skupini (N=36).
Po grupnem razporejanju otrok je bil organiziran sestanek z učiteljico kemije in
psihologinjo za prilagoditev učnega gradiva potrebam učencev. Pri pripravi delovnih
listov smo izhajali iz anketnega vprašalnika, ki je pokazal, na katerem področju so učenci
manj uspešni ali bolj uspešni (priloga 13 in 14), prav tako smo izhajali iz poznavanja
učencev s strani učiteljice in psihologinje, ki učence poznata in poznata tudi njihove
potrebe po prilagoditvi učnega gradiva.
Raziskava je bila izvedena v okviru naravoslovnega dne, junija 2017, sodelovalo pa je 45
učencev.
Ob izvajanju eksperimentalnega dela na naravoslovnem dnevu so bili učenci razdeljeni v
homogene skupine po 4 ali 5 učencev. V eni uri so učenci izvedli prvo in nato še drugo
eksperimentalno vajo, delali so po navodilih na delovnem listu, specifičnem za njihovo
skupino (Lakmus papir kot indikator - prva eksperimentalna vaja za prvo skupino /
Sprememba barv različnih indikatorjev - druga eksperimentalna vaja za prvo skupino /
Lakmus papir kot indikator - prva eksperimentalna vaja za drugo skupino / Sprememba
barv različnih indikatorjev - druga eksperimentalna vaja za drugo skupino / Lakmus papir
kot indikator - prva eksperimentalna vaja za tretjo skupino / Sprememba barv različnih
indikatorjev - druga eksperimentalna vaja za tretjo skupino).
Nato so imeli še eno uro časa za izvedbo tretje eksperimentalne vaje. Delali so po
navodilih na delovnem listu, specifičnem za njihovo skupino (Kisline, baze in nevtralne
snovi v vsakdanjem življenju – tretja eksperimentalna vaja za prvo skupino / Kisline, baze
in nevtralne snovi v vsakdanjem življenju - tretja eksperimentalna vaja za drugo skupino /
Kisline, baze in nevtralne snovi v vsakdanjem življenju-tretja eksperimentalna vaja za
tretjo skupino).
Delovne liste so učenci po koncu vsake izvedene vaje vrnili učiteljici. Vloga učiteljice in
laborantke je bila zgolj usmerjevalna in usklajevalna, opazovali pa sta tudi delo učencev.
Po izteku naravoslovnega dne je bila izvedena analiza izpolnjenih delovnih listov, na
podlagi katerih so bila sestavljena vprašanja za strukturiran intervju z učiteljico kemije.
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En teden po izvedbi raziskave je učiteljica odgovorila na 19 vprašanj strukturiranega
intervjuja. Intervju je trajal 10 minut. Z vprašanji je bila učiteljica preko elektronske
pošte seznanjena v naprej. Odgovori intervjuja so bili zapisovani sproti v obliki ključnih
besed, kasneje pa je bilo celotno besedilo poslano učiteljici v avtorizacijo.
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Razvoj in optimizacija merskih inštrumentov

Izpolnjevanje UDKED
2 učiteljici

Analiza rezultatov UDKED

Razdelitev učencev v skupine

Razvoj prilagojenega učnega gradiva za naravoslovni dan

Izvedba naravoslovnega dne
1. skupina

2. skupina

3. skupina

Prva eksperimentalna
vaja

Prva eksperimentalna
vaja

Prva eksperimentalna
vaja

Druga eksperimentalna
vaja

Druga eksperimentalna
vaja

Druga eksperimentalna
vaja

Tretja eksperimentalna
vaja

Tretja eksperimentalna
vaja

Tretja eksperimentalna
vaja

4 učenci

36 učencev

5 učencev

Analiza izpolnjenih delovnih listov

Intervju
1 učiteljica

Analiza intervjuja

Slika 2: Shematski prikaz izvedbe raziskave.
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4.5 Opis postopka obdelave podatkov
Podatki, pridobljeni z anketnim vprašalnikom, so bili vneseni v Excel in nato obdelani
v Excelu ter v programu za statistično obdelavo podatkov (SPSS).
Analiza delavnih listov je bila narejena v Excelu, rezultati so prikazani s tabelami in
grafi v poglavju rezultati.
Intervju je bil spoti beležen v obliki ključni besed, kasneje je sledila izdelava transkripta,
ki je bil poslan učiteljici kemije v pregled. Besedilo je bilo nato razdeljeno na sestavne
dele in kodirne enote tako, da so vsebovali za raziskavo pomembne informacije. Z
induktivnim kodiranjem je bilo opredeljeno bistvo posamezne kodirne enote. Kodirnim
enotam so bile določene kode prvega reda, kode drugega reda so bile določene kot
nadpomenke kodam prvega reda. Glede na vsebinsko povezanost je bila nato oblikovana
kategorija. Zanesljivost kodiranja je bila zagotovljena s pregledom dveh neodvisnih
raziskovalcev, prekrivanje je bilo 95 %. Analiza intervjuja s kodiranjem je razvidna v
prilogi 15.
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5 REZULTATI
5.1 Usvajanje znanja in razvijanje spretnosti
eksperimentalnem delu učencev prve skupine

pri

kemijskem

Z namenom preučevanja prvega raziskovalnega vprašanja je bila analizirana uspešnost
reševanja celotnega delovnega lista prve, druge in tretje eksperimentalne vaje. Prav tako
smo analizirali uspešnost zapisa sklepov ter uspešnost zapisa rezultatov. Analizirali smo
tudi uspešnost reševanja nalog I., II. in III. taksonomske stopnje po Bloomu. Analiziran je
bil tudi intervju učiteljice o izkušnji izvedbe učne diferenciacije in individualizacije
eksperimentalnega dela v okviru naravoslovnega dne za učence prve skupine.
5.1.1 Uspešnost reševanja nalog celotnega delovnega lista pri učencih prve skupine
Analiza uspešnosti reševanja nalog celotnega delovnega lista prve, druge in tretje
eksperimentalne vaje prve skupine se je izvedla na primeru treh naključno izbranih
učencev. Učenci so pri vsaki eksperimentalni vaji lahko dosegli največ 26 točk.

30

26 T =100%

Število doseženih točk [T]

25
20
15
10
5
0
Prva eksperimentalna vaja

Druga eksperimentalna vaja
Jaka

Blaž

Tretja eksperimentalna vaja

Aljaž

Slika 3: Uspešnost reševanja delovnega lista učencev prve skupine.
Jaka je pri reševanju delovnega lista prve eksperimentalne vaje dosegel 25 točk. Blaž je
pri eksperimentalni vaji dosegel 24 točk, Aljaž pa 23 točk.
Pri drugi eksperimentalni vaji so učenci na delovnem listu dosegli manj točk, kot na
delovnem listu prve eksperimentalne vaje. Jaka je z nalogami dosegel 18 točk, Blaž, 20
točk, Aljaž pa 17 točk od skupno 26 točk.
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Delovni list tretje eksperimentalne vaje so učenci reševali bolje od druge. Jaka je na
delovnem listu dosegel 21 točk, Blaž in Aljaž pa 22 točk.

5.1.2 Uspešnost reševanja nalog za ponavljanje I. taksonomske stopnje pri učencih
prve skupine
Pri prvi eksperimentalni vaji so učenci pri prvi nalogi za ponavljanje lahko dosegli 1
točko, če so pravilno obnovili dejstvo, da rdeč lakmusov papir v kisli raztopini ne
spremeni barve/ostane enake barve. Vsi ostali odgovori so veljali za napačne oziroma
nepopolne.
Pri drugi nalogo so učenci lahko dosegli 1 točko, če so obnovili dejstvo, da rdeč
lakmusov papir v bazični raztopini spremeni barvo v modro. Vsi ostali odgovori so veljali
za napačne oziroma nepopolne.
Pri tretji nalogo so učenci lahko dosegli 1 točko, če so obnovili dejstvo, da modri
lakmusov papir v kisli raztopini spremeni barvo v rdeče. Vsi ostali odgovori so veljali za
napačne oziroma nepopolne.
Pri četrti nalogo so učenci lahko dosegli 1 točko, če so obnovili dejstvo, da modri
lakmusov papir v bazični raztopini ne spremeni barve / ostane enake barve. Vsi ostali
odgovori so veljali za napačne oziroma nepopolne.
Pri peti nalogi so učenci lahko dosegli 2 točke, če so se spomnili, da je moder lakmusov
papir primeren za dokazovanje kislih raztopin. Vsi ostali odgovori so veljali za napačne
oziroma nepopolne.
Pri šesti nalogi so učenci lahko dosegli 2 točke, če so se spomnili, da je rdeč lakmusov
papir primeren za dokazovanje bazičnih raztopin. Vsi ostali odgovori so veljali za
napačne oziroma nepopolne.
Pri drugi eksperimentalni vaji in prvi nalogi za ponavljanje so učenci lahko dosegli 1
točko, če so se spomnili, da indikator fenolftalein ni primeren za dokazovanje kislin. Vsi
ostali odgovori so veljali za napačne oziroma nepopolne.
Pri drugi nalogi za ponavljanje so učenci lahko dosegli eno točko, če so se spomnili, da
niso vsi indikatorji primerni za določevanje pH vrednosti raztopin. Vsi ostali odgovori so
veljali za napačne oziroma nepopolne.
Pri tretji nalogi so učenci lahko dosegli 2 točke. Eno točko so dosegli, če so se spomnili,
da lahko z raztopino univerzalnega indikatorja izmerimo pH vrednost neke raztopine.
Drugo točko so lahko dosegli z odgovorom, da lahko z indikatorjema fenolftalein in metil
oranž ugotovimo, ali je raztopina kisla ali bazična. Vsi ostali odgovori so veljali za
napačne oziroma nepopolne.
Pri četrti nalogi so učenci lahko dosegli 1 točko, če so pravilno obnovili znanje
teoretičnih izhodišč in so zapisali, da je pH destilirane vode 7 oziroma nevtralen, pH
kislin je pod 7 ter da je pH baz med 7 in 14. Vsi ostali odgovori so veljali za napačne
oziroma nepopolne.
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Pri peti nalogi so učenci lahko dosegli 2 točke. Za 1 točko so se učenci morali spomnili,
da je raztopina s pH=1 močnejša kislina od raztopine s pH=5. Za 1 točko so se morali
spomniti, da je raztopina s pH =13 močnejša baza od raztopine s pH =9. Za vsako
pravilno trditev so lahko dosegli eno točko. Vsi ostali odgovori so veljali za napačne
oziroma nepopolne.
Pri šesti nalogi so učenci lahko dosegli 2 točke. Spomniti so se morali pH lestvice in
povezati različne raztopine s pripadajočimi pH vrednostmi. Če so povezali vrednost pH=1
z močno kislo raztopino, vrednost pH =7 z destilirano vodo , vrednost pH pod 7 s kislo
raztopino ter vrednosti pH med 7 in 14 z bazično raztopino, so za po 2 pravilno definirana
pojma dosegli 1 točko.
Pri tretji eksperimentalni vaji in prvi nalogi za ponavljanje so učenci lahko dosegli 2
točki, če so pravilno obnovili dejstvo, da raztopina rdečega zelja v kislem pH območju
spremeni barvo v rdečo, v bazičnem območju pa v modro / zeleno / rumeno. Za vsako
pravilno trditev so dosegli 1 točko.
Pri drugi nalogi za ponavljanje so lahko dosegli 1 točko, če so pravilno označili vse
preiskovane snovi na pH lestvici. Vsi ostali odgovori so veljali za napačne oziroma
nepopolne.
Pri tretji nalogi za ponavljanje so učenci lahko dosegli 1 točko, če so se spomnili vseh
kislih preiskovanih snovi. Vsi ostali odgovori so veljali za napačne oziroma nepopolne.
Pri četrti nalogi za ponavljanje so učenci lahko dosegli 1 točko, če so se spomnili vseh
bazičnih preiskovanih snovi. Vsi ostali odgovori so veljali za napačne oziroma
nepopolne.
Pri peti nalogi za ponavljanje so učenci lahko dosegli 1 točko, če so se spomnili vseh
nevtralnih preiskovanih snovi. Vsi ostali odgovori so veljali za napačne oziroma
nepopolne.
Pri šesti nalogi so učenci lahko dosegli 5 točk. Pri nalogi so morali dopolnjevati besedilo
z dejstvi. Vsaka dejstvo je bilo vredno 1 točko. Učenci so morali zapisati, da je pokazatelj
(indikator) za določitev kislosti oziroma bazičnosti raztopine, rdeče zelje. Indikatorji
vsebujejo snovi, ki jih imenujemo alkaloidi in so topni v kislih raztopinah, kjer
spremenijo barvo v rdečo, ter v bazičnih raztopinah, kjer spremenijo barvo v zelenorumeno. Vsi ostali odgovori so veljali za napačne oziroma nepopolne.
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Slika 4: Uspešnost reševanja nalog za ponavljanje I. taksonomske stopnje.
Pri prvi eksperimentalni vaji so učenci pri nalogah I. taksonomske stopnje lahko dosegli
največ 8 točk. Pri prvi, drugi, tretji in četrti nalogi so morali obnoviti dejstva, ki so jih
spoznali tekom eksperimentalnega dela. Zapisati so morali, kako rdeč in moder lakmusov
papir spremenita barvo v kisli ali bazični raztopini. Vsi so pravilno zapisali, da rdeč
lakmusov papir v bazični raztopini spremeni barvo v modro, moder lakmusov papir pa v
kisli raztopini spremeni barvo v rdečo. Pri peti in šesti nalogi so se morali učenci
spomniti, kateri lakmusov papir je spremenil barvo v kisli raztopini in kater v bazični
raztopini. Vsi trije učenci so naloge I. taksonomske stopnje rešili pravilno, zato so
dosegli 8 točk.
Pri nalogah druge eksperimentalne vaje so učenci lahko dosegli največ 9 točk. Pri prvi,
drugi in tretji nalogi so se morali spomniti, kateri indikator ni primeren za dokazovanje
kislih raztopin, ali so vsi indikatorji primerni za merjenje pH vrednosti raztopine, ter s
katerimi indikatorji lahko izmerijo pH vrednost raztopine in kaj kažejo drugi indikatorji.
Vsi trije učenci so pravilno zapisali, da indikator fenolftalein ni primeren za dokazovanje
kislin. Pri vprašanju, ali lahko z vsemi indikatorji izmerimo pH vrednost raztopine, so vsi
učenci zapisali, da lahko. Tudi na tretje vprašanje tako niso vedeli odgovora, kateri
indikator je primeren za merjenje pH raztopine. Pri četrti nalogi so morali obnoviti
znanje iz teoretičnih izhodišč in zapisati pH vrednost destilirane vode, kislih raztopin in
bazičnih raztopin. Vsi trije učenci so imeli to nalogo napačno rešeno ali je niso rešili. Pri
peti nalogi so se morali učenci spomniti pH lestvice in zapisati, katera kislina ali baze je
močnejša pri navedenih različnih pH vrednostih. Vsi trije učenci so to nalogo opravili
pravilno. Pri šesti nalogi so se morali učenci spomniti pH lestvice in zapisati, kakšno pH
vrednost imajo kisle, bazične in nevtralne raztopine. Vsi trije učenci so šesto nalogo rešili
pravilno. Jaka in Aljaž sta z nalogami I. taksonomske stopnje dosegla 5 točk, Blaž pa 6
točk.
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Pri tretji eksperimentalni vaji so učenci z nalogami I. taksonomske stopnje lahko dosegli
največ 11 točk. Učenci so se morali od prve do pete naloge spomniti dejstev
eksperimentalnega dela. Pri prvi nalogi so morali zapisati barvo raztopine rdečega zelja v
kislem pH območju in bazičnem pH območju. Pri drugi nalogi so morali na pH lestvici
označiti, kakšno pH vrednost imajo preiskovane snovi. Pri tretji, četrti in peti nalogi so
morali zapisati, katere preiskovane raztopine so bile kisle, katere bazične in katere
nevtralne. Vsi trije učenci so pravilno rešili prvih pet nalog. Pri šesti nalogi so učenci
morali dopolniti besedilo z dejstvi o indikatorju rdečega zelja. Pri tej nalogi so vsi trije
učenci pravilno izpolnili podatke, ki so bili obravnavani v eksperimentalnem delu, niso pa
popravili podatka, ki je bil zapisan v teoretičnih izhodiščih eksperimentalnega dela. Vsi
trije učenci na nalogah I. taksonomske stopnje dosegli 11 točk.

5.1.3 Uspešnost reševanja nalog za ponavljanje II. taksonomske stopnje pri
učencih prve skupine
S sedmo nalogo prve eksperimentalne vaje so učenci lahko dosegli 4 točke. Dopolniti
so morali tabelo s spremembo barve lakmusovega papirja na primeru novih preiskovanih
snovi. Pri limoni so morali zapisati, da je potrebno uporabiti moder lakmusov papir, ki v
kisli raztopini spremeni barvo v rdečo. Pri zobni pasti pa bi uporabili rdeč lakmusov
papir, ki v bazični raztopini spremeni barvo v modro. Vsak podatek je bil vreden 1 točko.
Vsi ostali odgovori so veljali za napačne oziroma nepopolne.
Pri osmi nalogi so morali učenci na novem primeru ugotoviti, katere barve lakmusovega
papir bi uporabili, da bi dokazali kislost raztopine pomarančnega soka. Za pravilno
zapisano trditev, da bi uporabili moder lakmusov papir, so dosegli 1 točko. Vsi ostali
odgovori so veljali za napačne oziroma nepopolne.
Pri sedmi nalogi druge eksperimentalne vaje so lahko dosegli 2 točki. Za vsako pravilno
obkroženo trditev, v katerih raztopinah bi modri lakmusov papir spremenil barvo v rdečo,
so dobili 1 točko. Na izbiro so imeli odgovore a, b, c in d. Pravilna odgovora sta bila a in
c. Vsi ostali odgovori so veljali za napačne oziroma nepopolne.
Pri osmi nalogi so morali ob novi situaciji razložiti, zakaj si je potrebno po jedi umiti
zobe. Za pravilni ogovor, da uničimo ostanke hrane / da nevtraliziramo kislo hrano, so
učenci dosegli 1 točko. Vsi ostali odgovori so veljali za napačne oziroma nepopolne.
Sedma naloga tretje eksperimentalne vaje je bila ocenjena z eno točko. Na primeru
jogurta so morali določiti barvo raztopine jogurta po reakciji z indikatorjem rdečega zelja,
če je pH raztopine 3,5. Za 1 točko so morali zapisati, da je raztopina roza / vijolična /
roza-vijolična.
Pri osmi nalogi so morali snovem iz naše okolice pripisati, ali bi bila raztopina snovi kisla
ali bazična. Za pravilno določenih vseh 5 snovi so dosegli 2 točke, če so pravilno določili
3 ali 4 snovi, so dobili 1 točko, 2 ali manj pravilno določene snovi pa učencem niso
prinesle nobene točke.
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Slika 5: Uspešnost reševanja nalog za ponavljanje II. taksonomske stopnje.
Pri prvi eksperimentalni vaji so učenci z nalogami II. taksonomske stopnje lahko dosegli
5 točk. Pri sedmi nalogi prve eksperimentalne vaje so morali učenci na novih primerih
zapisati, kateri lakmusov papir bi uporabili za dokazovanje kislosti in bazičnosti raztopin
ter kako bi lakmusov papir spremenil barvo. Vsi trije učenci so sedmo nalogo rešili
pravilo. Pri osmi nalogi so morali učenci na novem primeru sklepati, kateri lakmusov
papir bi uporabili za dokazovanje kislosti raztopine pomarančnega soka. Vsi trije učenci
so nalogo rešili pravilno. Tako so z nalogami II. taksonomske stopnje vsi trije učenci
dosegli 5 točk.
Pri drugi eksperimentalni vaji so učenci z nalogami II. taksonomske stopnje lahko dosegli
največ tri točke. Pri sedmi nalogi je bilo potrebno obkrožiti, v katerih na novo
preiskovanih snoveh bi moder lakmusov papir spremenil barvo v rdečo. Pri osmi nalogi
so morali ob novi situaciji razložiti, zakaj si je potrebno po jedi umiti zobe. Jaka in Blaž
sta na nalogah dosegla 2 točki, Aljaž pa ni dosegel nobene točke.
Pri tretji eksperimentalni vaji na nalogah II. taksonomske stopnje so učenci lahko dosegli
največ 3 točke. Sedma naloga je od učencev zahtevala, da na podlagi podane pH
vrednosti nove raztopine napovejo, kakšna bo barva raztopine po reakciji z indikatorjem
rdečega zelja. Vsi trije učenci so pravilno zapisali, da bo raztopina roza barve. Pri osmi
nalogi so morali učenci na podlagi novih primerov sklepati o kislosti in bazičnosti
snovi. Kot bazo so opredelili kamilični čaj, ki pa je kislina, ostale kisline in baze so
pravilno opredelili. Pri nalogah II. taksonomske stopnje so učenci dosegli 3 točke.
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5.1.4 Uspešnost reševanja nalog za ponavljanje III. taksonomske stopnje pri
učencih prve skupine
Pri deveti nalogi prve eksperimentalne vaje so učenci lahko dosegli 3 točke. Učenci so
morali popraviti tri napake o indikatorju rdečega zelja. Vsaka pravilno popravljena trditev
je bila vredna 1 točko.
Pri deveti nalogi druge eksperimentalne vaje so učenci lahko dosegli 4 točke. Za vsako
pravilno sklepanje, v kateri čaši na sliki je kisla raztopina, v katerih sta jedki snovi, v
kateri je bazična raztopina, ter pri rokovanju s katero snovjo ne potrebujemo rokavic, so
lahko dosegli 1 točko.
Pri deveti nalogi tretje eksperimentalne vaje so učenci lahko dosegli 2 točki. Pravilno
so morali razvrstiti telesne tekočine od najbolj bazične do najbolj kisle. Za 5 pravilno
razvrščenih snovi so dosegli 2 točke, če so pravilno razvrstili 3 ali 4 snovi, so dosegli 1
točko, 2 ali manj pravilno razvrščeni snovi pa učencem na nalogi niso prinesle nobene
točke.
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Slika 6: Uspešnost reševanja nalog za ponavljanje III. taksonomske stopnje.

Pri prvi eksperimentalni vaji nihče ni rešil naloge III. taksonomske stopnje po Bloomu.
Največje možno število točk je bilo 3. Učenci so morali pri deveti nalogi popraviti
napake v besedilu. Jaka je pravilno popravil dve napaki, tretjo pa ne. Blaž je popravil eno
napako, Aljaž pa ni pravilno popravil nobene napake. Jaka je pri nalogi III. taksonomske
stopnje dosegel 2 točki, Blaž 1 točko, Aljaž pa ni dosegel nobene točke.
Pri drugi eksperimentalni vaji so učenci lahko dobili največ 4 točke. Na podlagi novih
raztopin snovi so morali učenci pri deveti nalogi sklepati, v katerih čašah sta kisla in
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bazična raztopina, pri uporabi katerih raztopin ne bi potrebovali rokavic, ter katera snov
je najbolj jedka. Vsi trije učenci so bili na nalogi III. taksonomske stopnje ocenjeni s 4
točkami.
Pri tretji eksperimentalni vaji so učenci lahko dosegli največ 2 točki. Pri deveti nalogi so
morali učenci razvrstiti telesne tekočine od najbolj bazične do najbolj kisle. Vsi trije
učenci so pravilno razvrstili telesne tekočine od žolča do želodčnega soka, zato so pri
deveti nalogi prejeli 2 točki.

5.1.5 Uspešnost zapisa rezultatov in tabel eksperimentalnega dela pri učencih prve
skupine
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3 točke: Več kot polovica rezutatov ni izpolnjena ali so ugotovitve napačne.
4 točke: Manj kot polovica rezultatov ni izpolnjena ali so napačne ugotovitve.
5 točk: Pravilno izpolnjeni rezultati in tabele.
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Slika 7: Uspešnosti zapisa rezultatov in tabel.
Vsi učenci so pri prvi eksperimentalni vaji- lakmus papir kot indikator, pravilno izpolnili
tabelo, zato so dosegli 5 točk. Pravilno so zapisali, da rdeč lakmusov papir v kislem pH
območju ne spremeni barve, v bazičnem pa spremeni barvo v modro. Medtem ko so za
modri lakmus papir zapisali, da v kislem pH območju spremeni barvo v rdečo, v
bazičnem pa ne pride do sprememb barve.
Pri drugi eksperimentalni je Blaž za zapis rezultatov in tabel dosegel 5 točk. Jaka je za
zapis rezultatov in tabel dosegel 4 točke, Aljaž pa le 3 točke. Blaž in Aljaž sta napačno
zapisala barvo univerzalnega indikatorja pred reakcijo. Aljaž pa je napačno zapisal tudi
barvo indikatorja metil oranža in fenolftaleina po reakciji z bazično raztopino.
Pri zadnji eksperimentalni vaji so učenci pravilno uporabili pH lestvico univerzalnega
indikatorja ter s tem določili pH vrednost snovi. Prav tako so pravilno določili kislost,
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bazičnost ali nevtralnost snovi. Pri tej eksperimentalni vaju so vsi trije učenci za zapis
rezultatov in tabel dosegli 5 točk.

5.1.6 Uspešnost zapisa sklepov, izhajajoč iz rezultatov eksperimentalnega dela
prve skupine
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5 točk: Pravilno zapisan sklep.
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Slika 8: Uspešnost zapisa sklepov prve skupine.
Vsi trije učenci so pri prvi eksperimentalni vaji za zapis sklepov dosegli 5 točk. Zapisali
so pravilen sklep, da je rdeči lakmusov papir indikator za bazične raztopine, modri
lakmusov papir pa je indikator za kisle raztopine.
Drugo eksperimentalno vajo so učenci zapisali pomanjkljivo, zato so prejeli 3 točke.
Zapisali so, da se barva indikatorja spremenil v kislih in bazičnih raztopinah. Niso pa
zapisali, kakšna je sprememba barv indikatorjev v kislih in bazičnih raztopinah.
Pri tretji eksperimentalni vaji, kjer so učenci določevali pH vrednosti snovem iz
vsakdanjega življenja z indikatorjem iz rdečega zelja, so ugotovitve prav tako zapisali
pomanjkljivo, zato so za zapis sklepov prijeli 3 točke. Učenci so zapisali, da se barva
raztopine spremeni v vseh preiskovanih primerih, niso pa zapisali, kakšna je bila barvna
sprememba indikatorja, ter kako rdeče zelje spremeni barvo pri različnih pH vrednostih
raztopin.
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5.1.7 Analiza intervjuja v povezavi z učenci prve skupine
Ameriški oddelek za izobrazbo (U.S. Department of Education) je v Nacionalnem
poučevalnem tehnološkem planu 2010 (National Education Technology Plan 2010)
(2010) zapisal, da so individualizirana navodila prilagojena vsakemu učencu posebej,
glede na njegove potrebe. Učna diferenciacija pa strmi k doseganju boljših rezultatov za
vse učence. V raziskavi so bila navodila eksperimentalnega dela prilagojena tako
vsakemu učencu prve skupine posebej, kot tudi celotni skupini.
Za učenca Jaka smo na podlagi analize anketnega vprašalnika UDKED ugotovili, da ima
nizko razvite ustvarjalne sposobnosti (na podlagi raznovrstnih virov in literature načrtuje
samostojno eksperimentalno delo), ustvarjalno mišljenje (zna zastavljati raziskovalna
vprašanja in načrtovati eksperimentalno delo) ter terminološko razvitost (pri opisovanju
pojavov, procesov in zakonitosti uporablja primerno terminološko razvitost).
Pri izvedbi raziskave eksperimentalnega dela z vključeno učno diferenciacijo in
individualizacijo so bile upoštevane splošne prilagoditve. Za prvo skupino so bile
vključene prilagoditve, kot je aktivno učenje, kompleksne naloge so bile razdeljene na
krajše dele, količinsko je bilo kompleksnejših nalog manj, homogene skupine, navodila so
bila kratka in jasna, potekalo je veččutno učenje, upoštevane so bile tudi prilagoditve
oblike gradiva. Tovrstne prilagoditve so predvidene pri poučevanju z učnim načrtom
predpisanih (Bačnik idr. 2011), konceptih, smernicah in navodilih, sprejetih na
Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.
Za Jaka je bila ključna prilagoditev homogenih skupin. Za učence z učnimi težavami je
značilno, da pomanjkanje občutka varnosti in sprejetosti v šolskem okolju vpliva na
učenčevo doživljanje, prepoznavanje in presojanje socialne situacije. Prilagoditev, kjer je
bil Jaka v skupini z učenci podobnih spretnosti in sposobnosti, je pozitivno vplivala na
njegovo samopodobo in je po mnenju učiteljice veliko bolj prišel do izraza ter dobil
priložnost, da pokaže, kaj zna. Tako je učenec dobil priložnost, da se izkaže pred vrstniki
(Kavkler 2011). Za Jaka se predvideva, da počasneje usvaja znanje ter ima slabše razvite
vidno-prostorske sposobnosti (Magajna idr., 2007). Za učence, ki počasneje usvajajo
znanja Košir (2011) predlaga, da je ena izmed prilagoditev tudi prilagoditev učnih
pripomočkov in gradiva. Delovni list za prvo skupino je vseboval strukturirana in
življenjske naloge, ki so Jaki dali možnost, da si eksperimentalno delo poveže z
vsakdanjim življenjem in ga tako pripelje do večjega razumevanja snovi. Učiteljica je
mnenja, da so ravno strukturirane naloge, povezane z vsakdanjim življenjem, Jaki
omogočile lažje razumevanje obdelane snovi. Učiteljica je mnenja, da je učenec zaradi
učno diferencirane in individualizirane učne enote dobil več priložnosti za izvajanje
eksperimentalnega dela, kot jo je dobil v heterogenih skupinah, zato je tudi po izvedbi
naravoslovnega dne v svoje učne ure uvedla homogene skupine.
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Za Blaža je analiza anketnega vprašalnika UDKED pokazala naslednja šibka področja:
ima zelo nizko razvite ustvarjalne sposobnosti (na podlagi raznovrstnih virov in literature
načrtuje samostojno eksperimentalno delo), ustvarjalno mišljenje (zna zastavljati
raziskovalna vprašanja in načrtovati eksperimentalno delo) ter terminološko razvitost (pri
opisovanju pojavov, procesov in zakonitosti uporablja primerno terminološko razvitost).
Prav tako ima nizko razvite praktične spretnosti, komunikacijske spretnosti ter učne
spretnosti. Težave ima pri samostojni izvedbi eksperimentalnega dela ter rokovanju z
merilnimi napravami.
Na podlagi ugotovitev šibkih področji za Blaža so bile oblikovane naslednje prilagoditve:











homogene skupine,
življenjski in konkretno ponazorjeni problemi,
upoštevanje jezikovnih sposobnosti,
prilagajanje tipa nalog,
poudarjena pomembna dejstva,
bližina učitelja,
informacije so kratke, enoznačne in razumne,
naloge so razdeljene na korake,
izboljševanje učenčeve samopodobe,
prilagojena izobraževalna gradiva (večja pisava, več prostora za pisanje) (Magajna
idr., 2007).

Žagar (2003) je v zaključnem poročilu elevacijske študije nivojskega pouka prišel do
ugotovitve, da je pri nižjih skupinah nivojskega pouka notranja motivacija nekoliko nižja.
Nižje skupine nivojskega pouka lahko enačimo s prvo skupino naše raziskave. Blaž je
imel podobne prilagoditve kot Jaka, le da je analiza anketnega vprašalnika pokazala, da
ima učenec težave tudi z ročnimi spretnostmi. Pri načrtovanju eksperimentalnega dela so
bile upoštevane prilagoditve za pomoč pri težavah z dispraksijo (strukturirano okolje,
izvajanje ustreznih prilagoditev, pisanje v širše črtovje (Magajna idr., 2007)), kljub temu
pa je Blaž po opazovanju učiteljice ostal pasiven. Košir (2011) za dvig motivacije poleg
načrtnega in sistematičnega pristopa navaja tudi učiteljev odnos do učenca, saj naj bi ga
pohvalili za ves trud, ne samo rezultate. Učenci naj bi čutili osebno podporo učitelja ter
kljub temu, da nekateri učenci zavračajo učiteljev dober odnos, se bodo le zaradi učitelja
nekateri učenci nekoliko potrudili. V našem primeru zaradi večjega števila učencev ni
bilo možno vzpostavljati stika s posameznim učencem, zato lahko predvidevamo, da je
tudi to posledica učenčeve nemotiviranosti.
Analiza anketnega UDKED vprašalnika je za Aljaža pokazala naslednja šibka področja:
zelo nizko razvite ustvarjalne sposobnosti (na podlagi raznovrstnih virov in literature
načrtuje samostojno eksperimentalno delo), ustvarjalno mišljenje (zna zastavljati
raziskovalna vprašanja in načrtovati eksperimentalno delo) ter terminološka razvitost (pri
opisovanju pojavov, procesov in zakonitosti uporablja primerno terminološko razvitost).
Prav tako ima nizko razvite praktične spretnosti, komunikacijske spretnosti ter učne
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spretnosti. Težave ima pri samostojni izvedbi eksperimentalnega dela ter rokovanju z
merilnimi napravami.

Za snovanje delovnega lista smo uporabili iste prilagoditve, kot za Jako in Blaža. To so:










življenjski in konkretno ponazorjeni problemi,
upoštevanje jezikovnih sposobnosti,
prilagajanje tipa nalog,
poudarjena pomembna dejstva,
bližina učitelja
informacije so kratke, enoznačne in razumne,
naloge so razdeljene na korake,
izboljševanje učenčeve samopodobe,
prilagojena izobraževalna gradiva (večja pisava, več prostora za pisanje) (Magajna
idr., 2007).

Za učence z učnimi težavami so ključna upoštevanja temeljnih načel pomoči. Prvo načelo
predvideva celostno zasnovo, drugo načelo je načelo interdisciplinarnosti, tretje je načelo
partnerskega sodelovanja s starši, četrto načelo je načelo odkrivanja in spodbujanja
močnih področji, nato je načelo spodbujanja notranje motivacije, načelo akcije in
samozagovorništva, načelo optimalnih izzivov, načelo odgovornosti in načrtovanja,
načelo vrednotenja in načelo dolgoročne umerjenosti. Pri sami izvedbi empiričnega dela
nismo upoštevali temeljnih načel, prav tako se ni upošteval širši sodobni pristop
zastavljanja pomoči, kjer se upošteva celotna učenčeva osebnost, njegove vsakdanje
življenjske razmere v šoli in doma ter življenjska perspektiva (Magajna idr., 2007). Kot je
učiteljica povedala za Aljaža, se učenčevo razumevanje skozi eksperimentalno delo ni
povečalo. Kljub prilagoditvam, s katerimi smo upali na večjo aktivnost učenca, je ostal
pasiven in ni usvajal znanj, učenec je dobil le več priložnosti za izvajanje
eksperimentalnega dela. Prav zaradi neupoštevanja celotnih navodil za učence z učnimi
težavami ali primanjkljaji na posameznih področjih lahko sklepamo, da za Aljaža splošne
prilagoditve dobre poučevalne prakse niso bile dovolj.
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5.1.8 Sklep
Ali razvita učna enota za uresničevanjem učne diferenciacije in individualizacije
eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo kislin, baz in soli učencem prve skupine
glede na učno diferenciacijo in individualizacijo omogoča usvajanje znanja in razvijanje
spretnosti, izhajajoč iz splošnih ciljev eksperimentalnega dela v učnem načrtu za kemijo?
Iz dobljenih rezultatov reševanja celotnega delovnega lista treh eksperimentalnih vaj
lahko sklepamo, da učencem prve skupine razvita učna enota ne omogoča usvajanje
znanj, opredeljenih v učnem načrtu za kemijo, kljub izvedeni učni diferenciaciji in
individualizaciji.
Na podlagi rezultatov uspešnosti reševanja nalog I. taksonomske stopnje lahko sklepamo,
da učencem prve skupine naloge I. taksonomske stopnje niso povzročale težav pri prvi in
tretji eksperimentalni vaji. Pri drugi eksperimentalni vaji so bili vsi učenci manj uspešni
Domnevamo lahko različne možne vzroke, npr. nejasnosti pri branju navodil, nejasnosti
pri izvedbi, napake pri opazovanju ali zapisovanju sprememb ali pri priklicu dejstev.
Na podlagi rezultatov uspešnosti reševanja nalog II. taksonomske stopnje lahko
sklepamo, da učencem prve skupine naloge II. taksonomske stopnje ne delajo težav.
Iz dobljenih rezultatov uspešnosti reševanja nalog III. taksonomske stopnje lahko
sklepamo, da so učenci prve skupine tekom eksperimentalnega dela usvojili znanje,
potrebno za reševanje nalog III. taksonomske stopnje.
Iz dobljenih rezultatov uspešnosti zapisa opažanj in sklepov pri prvi skupini ni mogoče
sklepati, da so učenci razvili potrebno zanje za zapis opažanj in sklepov.
Na podlagi analiziranega intervjuja je individualizirana in diferencirana učna enota
omogočala usvajanje znanj in razvijanja spretnosti učencu Jaki, kar je potrdila tudi
učiteljica z izjavo, da je Jaka »prišel do izraza« ter »da je dobil še več priložnosti za
eksperimentiranje«. Za učenca Blaža in Aljaža pa razvita učna enota ni omogočala
usvajanje znanj in razvijanje spretnosti, kar je potrdila učiteljica z izjavo »učenec je ostal
pasiven«, iz česar lahko sklepamo, da niso bile izbrane in izvedene primerne prilagoditve.
Kljub ugotovitvam raziskave, pa lahko za prvo skupino rečemo da so uspešno izvedli
eksperimentalno vajo in rešili delovni list, kar pomeni da so bile vnešene prilagoditve za
prvo skupino primerne in so jim omogočale optimalno usvajanje znanja in razvijanje
spretnosti.
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5.2 Usvajanje znanja in razvijanje spretnosti
eksperimentalnem delu učencev druge skupine

pri

kemijskem

Z namenom preučevanja drugega raziskovalnega vprašanja je bila analizirana uspešnost
reševanja celotnega delovnega lista prve, druge in tretje eksperimentalne vaje druge
skupine. Prav tako smo analizirali uspešnost zapisa sklepov ter uspešnost zapisa
rezultatov. Analizirali smo tudi uspešnost reševanja nalog I., II. in III. taksonomske
stopnje po Bloomu. Analiziran je bil tudi intervju učiteljice o izkušnji izvedbe učne
diferenciacije in individualizacije eksperimentalnega dela v okviru naravoslovnega dne za
učence druge skupine.

5.2.1 Uspešnost reševanja nalog celotnega delovnega lista pri učencih druge
skupine
Analiza uspešnosti reševanja nalog celotnega delovnega lista prve, druge in tretje
eksperimentalne vaje druge skupine je potekala na primeru petih naključno izbranih
učencih. Največje število točk je bilo 26.
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Slika 9: Uspešnost reševanja delovnega lista učencev druge skupine.
Miha je pri reševanju delovnega lista prve eksperimentalne vaji dosegel 20 točk, Matic je
dosegel 26 točk, Robi 24 točk, Rok 25 točk ter Luka 20 točk.
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Pri drugi eksperimentalni vaji so učenci na delovnem listu dosegli manj točk, kot na
delovnem listu prve eksperimentalne vaje. Miha in Matic sta dosegla na delovnem listu
18 točk, Robi, Rok in Luka pa 20 točk.
Delovni list tretje eksperimentalne vaje so učenci reševali bolje od druge. Miha je z
nalogam dosegel 22 točk, Matic 20 točk, Robi 24 točk, Robi in Luka pa sta dosegla vseh
26 točk.

5.2.2 Uspešnost reševanja nalog za ponavljanje I. taksonomske stopnje pri učencih
druge skupine
Pri prvi eksperimentalni vaji so učenci pri prvi nalogi za ponavljanje lahko dosegli 2
točki, 1 točko, če so pravilno obnovili dejstvo, da rdeč lakmusov papir v kisli raztopini ne
spremeni barve / ostane enake barve, ter 1 točko, če so obnovili dejstvo, da rdeč lakmusov
papir v bazični raztopini spremeni barvo v modro. Vsi ostali odgovori so veljali za
napačne oziroma nepopolne.
Pri drugi nalogo so učenci lahko dosegli 2 točki, 1 točko, če so obnovili dejstvo, da modri
lakmusov papir v kisli raztopinah spremeni barvo v modro, ter 1 točko, če so obnovili
dejstvo, da modri lakmusov papir v bazični raztopini ne spremeni barve / ostane enake
barve. Vsi ostali odgovori so veljali za napačne oziroma nepopolne.
Pri tretji nalogi so učenci lahko dosegli 1 točko, če so zapisali, da so indikatorji barvila, ki
spreminjajo barvo v odvisnosti od kislosti / bazičnosti raztopine.
Pri drugi eksperimentalni vaji in prvi nalogi za ponavljanje so učenci lahko dosegli 1
točko, če so se spomnili, da indikator fenolftalein ni primeren za dokazovanje kislih
raztopin. Vsi ostali odgovori so veljali za napačne oziroma nepopolne.
Pri drugi nalogi so učenci lahko dosegli 1 točko, če so pravilno obnovili znanje
teoretičnih izhodišč in so zapisali da je pH destilirane vode 7 oziroma nevtralen, pH kislin
je pod 7 ter da je pH baz med 7 in 14. Vsi ostali odgovori so veljali za napačne oziroma
nepopolne.
Pri tretji nalogi so učenci lahko dosegli 2 točke. Za 1 točko so se učenci morali spomnili,
da je raztopina s pH=1 močnejša kislina od raztopine s pH=5. Za 1 točko so se morali
spomniti, da je raztopina s pH =13 močnejša baza od raztopine s pH =9. Za vsako
pravilno trditev so lahko dosegli eno točko. Vsi ostali odgovori so veljali za napačne
oziroma nepopolne.
Pri tretji eksperimentalni vaji in prvi nalogi za ponavljanje so učenci lahko dosegli 2
točki, če so pravilno obnovili dejstvo, da raztopina rdečega zelja v kislem pH območju
spremeni barvo v rdečo, v bazičnem pH območju pa v modro / zeleno / rumeno. Za vsako
pravilno trditev so dosegli 1 točko.
Pri drugi nalogi za ponavljanje so lahko dosegli 4 točke. Če so pravilno označili vse
preiskovane snovi na pH lestvici, so prejeli 1 točko. 1 točko so dosegli, če so se spomnili
vseh kislih preiskovanih snovi, 1 točko, če so spomnili vseh bazičnih preiskovanih snovi
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ter 1 točko, če so se spomnili vseh nevtralnih preiskovanih snovi. Vsi ostali odgovori so
veljali za napačne oziroma nepopolne.
Pri tretji nalogi so učenci lahko dosegli 3 točke. Pri nalogi so morali dopolnjevati besedilo
z dejstvi. Če so pravilno zapisali vseh 5 dejstev, so prejeli 3 točke, za 4 ali 3 pravilna
dejstva so dosegli 2 točki, za 2 ali 1 dejstvo so prejeli 1 točko. Če so pustili prazno ali
napačno zapisali vsa dejstva, niso prejeli nobene točke. Učenci so morali zapisati, da je
pokazatelj (indikator) za določitev kislosti oziroma bazičnosti raztopine, rdeče zelje.
Indikatorji vsebujejo snovi, ki jih imenujemo alkaloidi in so topni v kislih raztopinah, kjer
spremenijo barvo v rdečo, ter v bazičnih raztopinah, kjer spremenijo barvo v zelenorumeno. Vsi ostali odgovori so veljali za napačne oziroma nepopolne.
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Slika 10: Uspešnost reševanja nalog za ponavljanje I. taksonomske stopnje.
Pri prvi eksperimentalni vaji so učenci lahko z nalogami I. taksonomske stopnje dosegli
največ 3 točke. Pri prvi in drugi nalogi so morali učenci obnoviti dejstva
eksperimentalnega dela. Zapisati so morali, da rdeč lakmusov papir v kisli raztopini ne
spremeni barve, v bazični raztopini pa spremeni barvo v modro. Za moder lakmusov
papir so morali napisati, da v kisli raztopini spremeni barvo v rdečo, v bazični raztopini
pa ne spremeni barve. Vsi učenci so pravilno rešili tretjo nalogo, kjer je bilo potrebno
obnoviti dejstvo, napisano v teoretičnih izhodiščih, da so indikatorji barvila, ki
spreminjajo barvo v odvisnosti od kislosti / bazičnosti raztopine. Tako so vsi učenci razen
Mihe pri nalogah I. taksonomske stopnje dosegli 3 točke, Miha pa je dosegel 2 točki.
Pri drugi eksperimentalni vaji so učenci z nalogami I. taksonomske stopnje po Bloomu
lahko dosegli največ 4 točke. Pri prvi nalogi so morali učenci na podlagi
eksperimentalnega dela prepoznati, kateri indikator ni primeren za dokazovanje kislin
raztopin. Vsi učenci (razen Mihe) so nalogo rešili pravilno. Pri drugi nalogi so se morali
spomnili pH vrednosti kislih, bazični in nevtralnih raztopin. Vsi učenci so drugo nalogo
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rešili pravilno. Pri tretji nalogi so morali učenci prepoznati, da je raztopina s pH=1
močnejša kislina od raztopine s pH=5, ter da je raztopina s pH =13 močnejša baza od
raztopine s pH =9. Le Miha je nalogo pustil prazno. Ostali učenci so tretjo nalogo rešili
pravilno. Miha je pri nalogah I. taksonomske stopnje dosegel 1 točko, ostali učenci so
dosegli 4 točke.
Pri tretji eksperimentalni vaji so učenci lahko z nalogami I. taksonomske stopnje po
Bloomu dosegli največ 9 točk. Pri pravi nalogi so morali ponoviti sklepe
eksperimentalnega dela. Zapisati so morali, da raztopina rdečega zelja v kislem pH
območju spremeni barvo v rdečo, v bazičnem pH območju pa v zeleno. Pri drugi nalogi
so morali učenci našteti, katere snovi pri eksperimentalnem delu so bile kisle, katere
bazične in katere nevtralne. Vsi učenci so to nalogo opravili pravilno. Nekateri izmed
učencev so mineralno vodo označili kot bazično, nekateri kot nevtralno. Vsi učenci so
imeli nalogo pravilno rešeno, saj je učiteljica opozorila, da so njihovi rezultati pravilni.
Pri tretji nalogi so morali učenci dopolniti besedilo o indikatorju rdečega zelja, kar je od
učencev zahtevalo le ponovitev dejstev. Rok in Luka sta z nalogam I. taksonomske
stopnje dosegla 9 točk, Miha in Robi 8, Matic pa 6 točk.

5.2.3 Uspešnost reševanja nalog za ponavljanje II. taksonomske stopnje pri
učencih druge skupine
S četrto nalogo prve eksperimentalne vaje so učenci lahko dosegli 4 točke. Dopolniti so
morali tabelo s spremembo barve lakmusovega papirja na primeru novih snovi. Pri limoni
so morali zapisati, da je potrebno uporabiti moder lakmusov papir, ki v kisli raztopini
spremeni barvo v rdečo. Pri zobni pasti pa bi uporabili rdeč lakmusov papir, ki bazični
raztopini spremeni barvo v modro. Pri sadju bi uporabiti moder lakmusov papir, ki v kisli
raztopini spremeni barvo v rdečo, ter pri čistilu bi uporabili rdeč lakmusov papir, ki v
bazični raztopini spremeni barvo v modro. Vsaki snovi so morali pripisati uporabo
pravilnega indikator ter spremembo barve indikatorja za 1 točko. Vsi ostali odgovori so
veljali za napačne oziroma nepopolne.
Pri peti nalogi so morali učenci na novem primeru ugotoviti, kateri lakmusov papir bi
uporabili, da bi dokazali kislost raztopine pomarančnega soka. Za pravilno zapisano
trditev, da bi uporabili moder lakmusov papir, so dosegli 1 točko. Vsi ostali odgovori so
veljali za napačne oziroma nepopolne.
Pri peti nalogi so učenci lahko dosegli 1 točko, če so pravilno razložili, zakaj moramo
uporabiti rdeče lakmusov papir za ugotavljanje bazičnosti raztopine čistila za pečico.
Pravilni odgovor je je bil rdeč lakmusov papir, saj spremeni barvo v bazični raztopini.
Pri četrti nalogi druge eksperimentalne vaje so lahko učenci dosegli 2 točke. Za vsako
pravilno obkroženo trditev, v katerih raztopinah bi modri lakmusov papir spremenil barvo
v rdeče, so dobili 1 točko. Na izbiro so imeli odgovore a, b, c in d. Pravilna odgovora sta
bila a in c. Vsi ostali odgovori so veljali za napačne oziroma nepopolne.
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Pri peti nalogi so morali ob novi situaciji razložiti, zakaj si je potrebno po jedi umiti zobe.
Za pravilni ogovor, da uničimo ostanke hrane / da nevtraliziramo kislo hrano, so učenci
dosegli 1 točko. Vsi ostali odgovori so veljali za napačne oziroma nepopolne.
Pri šesti nalogi so učenci lahko dosegli 2 točki. Med naštetimi indikatorji so morali
sklepati in obkrožiti dva, ki spremenita barvo v kislih raztopinah. Vsak pravilno obkrožen
odgovor je bil vreden 1 točko.
Pri četrti nalogi tretje eksperimentalne vaje so učenci lahko dosegli 1 točko. Na primeru
grenivkinega soka so morali določiti barvo raztopine jogurta po reakciji z indikatorjem
rdečega zelja, če je pH raztopine 5. Za 1 točko so morali zapisati, da je raztopina roza /
vijolična / roza-vijolična.
Pri peti nalogi so morali snovem iz naše okolice pripisati, ali je raztopina snovi kisla ali
bazična. Za pravilno določenih vseh šestih snovi, so dosegli 2 točke, če so pravilno
določili 3 , 4 ali 5 snovi, so dobili 1 točko, 2 ali manj pravilno določeni snovi, učencem
točk nista prinesli.
Pri šesti nalogi so morali učenci sklepati, ali je raztopina rdečega zelja kisla oziroma
bazična oziroma nevtralna. Za pravilen odgovor, da je raztopina nevtralna, so učenci
dobili 1 točko. Vsi ostali odgovori so veljali za napačne oziroma nepopolne.
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Slika 11: Uspešnost reševanja nalog za ponavljanje II. taksonomske stopnje.
Pri prvi eksperimentalni vaji so učenci z nalogami II. taksonomske stopnje lahko dosegli
6 točk. Pri četrti nalogo so morali na novem primeru sklepati, kateri indikator papir bi
uporabili za dokazovanje kislosti / bazičnosti raztopin, ter kako bi lakmusov papir
spremenil barvo v kisli oziroma bazični raztopini. Pri peti nalogi so morali učenci na
novem primeru sklepati, kateri lakmusov papir bi uporabili za dokazovanje kislosti
raztopine pomarančnega soka. Pri šesti nalogo so morali na primeru čistila za pečico
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razložiti, zakaj bi uporabili rdeč lakmusov papir za dokazovanje bazičnosti raztopine. Vsi
učenci so pravilno rešili vse naloge II. taksonomske stopnje in so za pravilno rešene
naloge dosegli 6 točk.
Pri drugi eksperimentalni vaji so učenci lahko z nalogami II. taksonomske stopnje dosegli
največ 5 točk. Pri četrti nalogi so morali na novih primerih sklepati, v katerih raztopinah
bo modri lakmusov papir spremenil barvo v rdečo. Obkrožiti so morali klorovodikovo
kislino (HCl) in žveplovo kislino (H2SO4). Miha je nalogo pustil prazno, Matic pa je
nalogo rešil delno pravilno. Pri peti nalogi so morali učenci razložiti, zakaj si je potrebno
po jedi umiti zobe. Matic in Robi sta napačno rešila nalogo, saj sta napisala, da se uniči
hrana ali bakterije. Ostali trije učenci so pravilno zapisali, da se s tem kislost nevtralizira
ali da se kislost izniči. Šesta naloga je od učencev zahtevala, da med naštetimi indikatorji
obkrožijo tiste, za katere sklepajo, da se jih uporablja za dokazovanje kislih raztopin. Vsi
učenci so pravilno sklepali, da je to univerzalni indikator, le Robi je obkrožil tudi moder
lakmusov papir in je tako edini pravilno rešil to nalogo. Miha je z nalogami II.
taksonomske stopnje dosegel 2 točki, Matic in Rok 3 točke, Robi in Luka pa 4 točke.
S pravilno rešenimi nalogami II. taksonomske stopnje pri tretji eksperimentalni vaji so
učenci lahko dosegli največ 4 točke. Pri četrti nalogi so morali učenci na novem primeru
predvidevati, kakšne barve bi bila raztopina soka grenivke po reakciji z indikatorjem
rdečega zelja. Vsi učenci so pravilno sklepali, da bi bila raztopina roza-vijolične barve.
Pri peti nalogi so morali učenci na podlagi novih primerov sklepati o kislosti in
bazičnosti raztopin. Vsi učenci so kis, aspirin in kamilični čaj pravilno opredelili kot
kisline, pecilni prašek, zobno pasto in čistilo za pečico pa kot bazo. Pri šesti nalogi so
morali učenci sklepati, ali je raztopina rdečega zelja kisla, bazična ali nevtralna. Miha je
zapisal, da je raztopina kisla, ostali učenci pa so pravilno sklepali, da je raztopina
nevtralna. Miha je pri nalogah II. taksonomske stopnje dosegel 3 točke, vsi ostali učenci
so dosegli 4 točke.

5.2.4 Uspešnost reševanja nalog za ponavljanje III. taksonomske stopnje pri
učencih druge skupine
Pri sedmi nalogi prve eksperimentalne vaje so učenci lahko dosegli 1 točko. Ovrednotiti
so morali, zakaj v vodni raztopini noben lakmusov papir ne spremeni barve. Za pravilen
odgovor so prejeli 1 točko.
Pri osmi nalogi prve eksperimentalne vaje so učenci lahko dosegli 3 točke. Učenci so
morali popraviti tri napake o indikatorju rdečega zelja. Za vsako pravilno popravljeno
trditev so učenci dobili 1 točko.
Pri deveti nalogi so lahko dosegli 3 točke. 1 točko so prejeli v primeru zapisa, da je
potrebno sladoled raztopiti za merjenje pH vrednosti, 1 točko so prejeli, če so zapisali, da
uporabijo rdeč in moder lakmusov papir ter 1 točko, če so zapisali potek z vsemi
stopnjami poteka eksperimentalnega dela.
Pri sedmi nalogi druge eksperimentalne vaje so učenci lahko dosegli 4 točke. Za vsako
pravilno sklepanje, v kateri čaši na sliki je kisla raztopina, v katerih sta jedki snovi, v
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kateri je bazična raztopina, ter pri rokovanju s katero snovjo ne potrebujemo rokavic, so
lahko dosegli 1 točko.
Pri osmi nalogi so učenci lahko dosegli 2 točki, z 1 točko je bil ocenjen potek priprave
trdne snovi za merjenje pH vrednosti, ter 1 točka, če so učenci zapisali, da bi uporabili
univerzalni indikator.
Pri deveti nalogi so učenci za pravilno obkrožen indikator dokazovanja kislosti raztopin
dosegli 1 točko.
Pri sedmi nalogi tretje eksperimentalne vaje so učenci lahko dosegli 1 točko, če so v
odgovor zapisali eno izmed naslednjih trditev: različne pH / ker je indikator / ker vsebuje
barvila.
Pri osmi nalogi tretje eksperimentalne vaje so učenci lahko dosegli 1 točko. Pravilno so
morali razvrstiti telesne tekočine od najbolj bazične do najbolj kisle. Za 5 ali 4 pravilno
razvrščenih snovi so dosegli 1 točko, za manj pravilno razvrščenih tekočin so dobili 0
točk.
Deveta naloga je bila ocenjena z 1 točko. Za naslednje odgovore so prejeli 1 točko: zaradi
različne pH / ker ima rdeče zelje več barvil / ena bolj kisla od druge.
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Slika 12: Uspešnost reševanja nalog III. taksonomske stopnje.

Z nalogami III. taksonomske stopnje po Bloomu pri prvi eksperimentalni vaji so učenci
lahko dosegli 7 točk. Pri sedmi nalogi so morali na podlagi znanih dejstev o modrem in
rdečem lakmusovem papirju ovrednotiti, zakaj modri in rdeči lakmusov papir spremenita
barvo v vijolično. Učenci so pravilno ugotovili, da spremeni barvo v vijolično, ker je pH
destilirane vode nevtralen. Učenci so morali pri osmi nalogi popraviti napake v besedilu.
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Matic je pravilo popravil vse tri napake, ostali učenci pa so spregledali napako o tem, da
je lakmus papir umetni indikator. Pri deveti nalogi so morali učenci načrtovati potek
eksperimenta za ugotavljanje kislosti / bazičnosti sladoleda. Miha je zapisal, kateri
lakmusov papir bi uporabil, zato je prejel eno točko, Matic in Rok pa sta zapisala
natančen postopek priprave raztopine sladoleda za določevanje kislosti / bazičnosti
raztopine. Robi je imel delno pravilno nalogo, saj ni opisal priprave raztopine. Luka je
nalogo delno pravilno izpolnil, saj ni opisal postopka izvedbe določevanja kislosti /
bazičnosti / raztopine. Matic je pravilno rešil vse naloge III. taksonomske enote, tako je
dosegel 7 točk. Rok je pri reševanju nalog dosegel 6 točk, Robi in Luka sta dosegla 5
točk, Miha pa je dosegel 4 točke.
Pri drugi eksperimentalni vaji so učenci lahko z nalogami III. taksonomske stopnje
dosegli največ 7 točk. Pri sedmi nalogi so morali učenci na podlagi novih raztopin snovi
sklepati, v katerih čašah sta kisla in bazična raztopina, pri uporabi katerih raztopin ne bi
potrebovali rokavic, ter katera snov je najbolj jedka. Vsi učenci so pravilno rešili to
nalogo. Pri osmi nalogi so morali učenci oblikovati postopek priprave trdnih snovi za
meritev pH vrednosti z univerzalnim indikatorjem, opisati so morali tudi postopek
meritve pH vrednosti. Miha in Matic sta nalogo rešila delno pravilno. Miha je opisal
postopek, vendar z napačnim indikatorjem, Matic pa ni opisal postopka meritve pH
vrednosti. Robi je pravilno opisal postopek, prav tako je zapisal, kako izmerimo pH
vrednost. Rok in Luka nista navedla nobenega postopka merjenja pH vrednosti, prav tako
nista navedla uporabe univerzalnega indikatorja, vendar pa sta zapisala indikatorske
lističe. Pri deveti nalogi so morali učenci sklepati, kateri indikator bi uporabili za
določevanje kislosti dveh neznanih raztopin. Vsi učenci so pravilno izbrali metil oranž in
ne fenolftalein. Miha in Matic sta z rešenimi nalogami dosegla 6 točk, Robi 7 točk, Rok
in Luka pa 5 točk.
Pri tretji eksperimentalni vaji so učenci lahko dosegli največ 3 točke z nalogami III.
taksonomske stopnje. Pri sedmi nalogi so morali učenci presoditi, zakaj je raztopina
rdečega zelja ob stiku s preiskovanimi raztopinami spremenila barvo. Vsi učenci so
pravilno zapisali, da je reagirala z bazo ali kislino. Pri osmi nalogi so učenci morali
razvrstiti telesne tekočine od najbolj bazične do najbolj kisle. Vsi učenci so pravilno
razvrstili telesne tekočine od žolča do želodčnega soka. Pri šesti nalogi so morali učenci
utemeljiti, da zaradi različne pH vrednosti pri ugotavljanju kislosti šipkovega čaja in
kisa za vlaganje indikator rdečega zelja spremeni barvo v rdečo in rdeče-vijoličasto. Vsi
učenci so pravilno odgovorili, da je šipkov čaj šibkejša kislina. Pri nalogah III.
taksonomske stopnje so vsi učenci dosegli 3 točke.
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5.2.5 Uspešnost zapisa rezultatov in tabel eksperimentalnega dela pri učencih
druge skupine

Število doseženih točk [T]
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Tretja eksperimentalna vaja

1 točka: Neizpolnjeno.
2 točki: Napačne ugotovitve.
3 točke: Več kot polovica rezutatov ni izpolnjena ali so ugotovitve napačne.
4 točke: Manj kot polovica rezultatov ni izpolnjena ali so napačne ugotovitve.
5 točk: Pravilno izpolnjeni rezultati in tabele.

Miha

Matic

Robi

Rok
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Slika 13: Uspešnosti zapisa rezultatov in tabel.
Pri prvi eksperimentalni vaji so tabelo pravilno izpolnili trije učenci, zato so dobili 5 točk.
Miha je polovico ugotovitev zapisal napačno, zato je prejel 3 točke. Rok je napačno
zapisal le dve ugotovitve od osmih, zato je prejel 4 točke.
Opažanja druge eksperimentalne vaje sta Miha in Luka zapisali pravilno, zato sta prejela
5 točk. Rok je eno ugotovitev napisal napačno, zato je prejel 4 točke. Robi je štiri opažanj
zapisal napačno ali pustil prazno, zato je prejel 3 točke. Matic je prejel 2 točki, saj je
narobe zapisal ali pustil prazno več kot polovico ugotovitev. Med drugimi je zapisal, da je
bila barva raztopine univerzalnega indikatorja in indikatorja fenolftaleina bela, vendar je
bila raztopina univerzalnega indikatorja zelene barve, indikatorja fenolftaleina pa
prozorne. Ugotovitve univerzalnega indikator papirja ter indikatorskih lističev je zapisal
napačno.
Pri tretji eksperimentalni vaji so vsi učenci pravilno izpolnili opažanja eksperimentalnega
dela. Pravilno so določili pH vrednosti različnih raztopin raztopinam iz vsakdanjega
življenja s pomočjo indikatorja rdečega zelja. Vsi učenci so za zapis rezultatov in tabel
dosegli 5 točk.
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5.2.6 Uspešnost zapisa sklepov izhajajoč iz rezultatov eksperimentalnega dela
druge skupine

Število doseženih točk [T]
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1 točka: Sklep ni zapisan.
2 točki: Skep je zapisan napačno.
3 točke: Napisan delno pravilen sklep.
4 točke: Nepopoln, vendar pravilno zapisan sklep.
5 točk: Pravilno zapisan sklep.
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Slika 14: Uspešnosti zapisa sklepov druge skupine.
Pri prvi eksperimentalni vaji je bilo potrebno za pravilen sklep zapisati, da moder
lakmusov papir spremeni barvo v kislih raztopinah, ter da rdeč lakmusov papir spremeni
barvo v bazičnih raztopinah. Štirje od petih učencev so pravilno zapisali sklep, Luka pa
je sklep zapisal napačno. Zapisal je: ˝Rdeč lakmus papir spremeni barvo v kislinah.
Moder lakmus papir pa v bazah.˝ Tako so štirje učenci za zapis sklepov dobili 5 točk,
Luka pa 2 točki.
Pri drugi eksperimentalni vaji je bilo potrebno za pravilen sklep zapisati, da univerzalni
indikator v kislih raztopinah spremeni barvo v oranžno-rdeče, v bazičnih pa zeleno, da
univerzalni indikator papir v kislih raztopinah spremeni barvo v rdečo, v bazičnih
raztopinah pa v vijolično, za indikator metil oranž so morali zapisati, da v kislih
raztopinah spremeni rožnato, v bazičnih pa spremeni barvo v rumeno, za indikatorski
listič je bilo potrebno zapisali, da je pH kisle raztopine 1, bazične pa 9 ali da je v kisli
raztopini spremenil barvo v vijolično, v bazični raztopini pa v modro. Za indikator
fenolftalein je bilo potrebno zapisati, da spremeni barvo le v bazičnih raztopinah. Matic in
Rok sta dosegla štiri točke, saj sta pravilno zapisala, kateri indikator je primeren za
dokazovanje kislih raztopin, kateri za dokazovanje bazičnih raztopin ter kateri za
dokazovanje tako kislih kot bazičnih raztopin. Matic je dobil tri točke, saj je zapisal: ˝Bolj
natančni indikatorji, ki določijo točno številko za pH lestvico˝, Robi in Luka pa sta dobila
2 točki, saj nista povzela trditev, ki izhajajo iz eksperimenta. Zapisala sta le, da nekateri
indikatorji reagirajo s kislimi / bazičnimi raztopinami ali obema.
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Pri tretji eksperimentalni vaji so morali za 5 točk zapisati sklep, v katerem so zapisali pH
preiskovanih snovi ali spremembo barve indikatorja rdečega zelja v kislih in bazičnih
raztopinah. Rok in Luka sta v sklepe vključila te ugotovitve, zato sta za zapis sklepa
dobila 5 točk. Miha je opisal le pH lestvico brez vključenih preiskovanih snovi ali barve
indikatorja rdečega zelja, zato je prejel 4 točke. Matic je za zapis sklepa dosegel 2 točki,
Robi pa 4 točke.

5.2.7 Analiza intervjuja v povezavi z učenci druge skupine
Učiteljica kemije je mnenja, da drugi skupini razvita enota z učno diferenciacijo in
individualizacijo omogoča usvajanje znanja in razvijanje spretnosti, vendar ne bolj kot
eksperimentalne vaje brez učne diferenciacije in individualizacije. Potrebo je tudi
poudariti, da zaradi velike skupine učencev učiteljica ni podrobneje spremljala vsakega
učenca druge skupine posebej. Kravos (2016) je zapisala, da ne obstaja učbenik in
delovni zvezek, ki bi ponujal ravno take naloge, da bi ugajali vsem učencem v razredu.
Učitelj mora dopolnjevati in nadgrajevati svoj model poučevanja, medtem ko odziv
učencev pove, ali je na pravi poti. Torej lahko sklepam, da bi učenci druge skupine
potrebovali drugačne prilagoditve. Pri učencih druge skupine ni bilo izvedenih
prilagoditev za vsakega posameznika, zato lahko sklepamo, da smo delovne liste toliko
posplošili, da ni bilo moč opaziti napredka pri učencih.
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5.2.8 Sklep
Ali razvita učna enota za uresničevanjem učne diferenciacije in individualizacije
eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo kislin, baz in soli učencem druge
skupine glede na učno diferenciacijo in individualizacijo omogoča usvajanje znanja in
razvijanje spretnosti, izhajajoč iz splošnih ciljev eksperimentalnega dela v učnem načrtu
za kemijo?
Iz dobljenih rezultatov reševanja celotnega delovnega lista treh eksperimentalnih vaj
lahko sklepamo, da učencem druge skupine razvita učna enota ne omogoča usvajanja
znanj, opredeljenih v učnem načrtu za kemijo, kljub izvedeni učni diferenciaciji in
individualizaciji.
Na podlagi rezultatov uspešnosti reševanja nalog I. taksonomske stopnje lahko sklepamo,
da učencem druge skupine naloge I. taksonomske stopnje niso povzročale težav.
Na podlagi rezultatov uspešnosti reševanja nalog II. taksonomske stopnje lahko
sklepamo, da učencem druge skupine naloge II. taksonomske stopnje niso povzročale
težav pri prvi in tretji eksperimentalni vaji. Pri drugi eksperimentalni vaji so bili vsi
učenci manj uspešni. Domnevamo lahko različne možne vzroke, npr. nejasnosti pri branju
navodil, nejasnosti pri izvedbi, napake pri opazovanju ali zapisovanju sprememb ali
nepoznavanje nove situacije.
Iz dobljenih rezultatov uspešnosti reševanja nalog III. taksonomske stopnje lahko
sklepamo, da so učenci druge skupine tekom eksperimentalnega dela usvojili znanje,
potrebno za reševanje nalog III. taksonomske stopnje.
Iz dobljenih rezultatov uspešnosti zapisa opažanj lahko sklepamo, da so učenci druge
skupine razvili potrebno znanje za pravilno opažanje in beleženje rezultatov.
Na podlagi rezultatov zapisa sklepanj pri izbranih učencih druge skupine ni mogoče
sklepati, da so učenci razvili potrebno znanje za zapis sklepov.
Učiteljica kemije je mnenja, da drugi skupini razvita enota z učno diferenciacijo in
individualizacijo omogoča usvajanje znanja in razvijanje spretnosti, vendar ne bolj kot
eksperimentalne vaje brez učne diferenciacije in individualizacije.
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5.3 Usvajanje znanja in razvijanje spretnosti
eksperimentalnem delu učencev tretje skupine

pri

kemijskem

Za namenom preučevanja tretjega raziskovalnega vprašanja je bila analizirana uspešnost
reševanja delovnega lista prve, druge in tretje eksperimentalne vaje tretje skupine. Prav
tako smo analizirali uspešnost zapisa sklepov ter uspešnost zapisa rezultatov. Analizirali
smo tudi uspešnost reševanja nalog I., II. in III. taksonomske stopnje po Bloomu.
Analiziran je bil tudi intervju učiteljice o izkušnji izvedbe učne diferenciacije in
individualizacije eksperimentalnega dela v okviru naravoslovnega dne za učence tretje
skupine. Analizirali smo tudi samostojno načrtovanje eksperimentalnega dela.

5.3.1 Uspešnost reševanja nalog celotnega delovnega lista pri učencih tretje
skupine
Analiza uspešnosti reševanja nalog celotnega delovnega lista prve, druge in tretje
eksperimentalne vaje tretje skupine, na primeru treh naključno izbranih učencih. Največje
število doseženih točk na celotnem delovnem listu je 28.
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Slika 15: Uspešnost reševanja nalog delovnega lista učencev tretje skupine.
Žan je pri reševanju delovnega lista prve eksperimentalne vaje dosegel 20 točk. Nejc je na
delovnem listu dosegel 19 točk, Nik pa 24 točk.
Pri nalogah druge eksperimentalne vaje je Žan dosegel 23 točk, Nejc in Nik pa 14 točk.
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Delovni list tretje eksperimentalne vaje so učenci reševali bolje kot delovni list prve in
druge eksperimentalne vaje. Žan je na delovnem listu dosegel 25 točk, Nejc in Nik pa sta
dosegla 26 točk.

5.3.2 Uspešnost samostojnega načrtovanja poteka eksperimentalnega dela pri
učencih tretje skupine
Učenci tretje skupine so za dve nalogi III. stopnje po Bloomovi lestvici morali
samostojno načrtovati potek dela po stopnjah in zasnovati tabelo zapisa
eksperimentalnega dela.
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1 točka: Delovni list je prazen.
2 točki: Zapisan je potek dela, vendar postopek ni pravilen.
3 točke: Zapisan je postopek, ki ne omogoča opimalne izvedbe ekspe. dela.
4 točke: Zapisan je pravilen postopek z manjšimi pomanjklivostmi.
5 točk: Zapisan je pravil
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Slika 16: Uspešnost samostojnega načrtovanja poteka dela po stopnjah tretje skupine.
Učenci so pri prvi eksperimentalni vaji pravilno, a pomanjkljivo zapisali postopek
eksperimentalnega dela po stopnjah, zato so za zapisano načrtovanje eksperimentalnega
dela dosegli 3 točke.
Pri drugi eksperimentalni vaji so učenci zapisali pravilen postopek, ki je vključeval vse
ključne stopnje. V postopek niso vključili količino potrebnega reagenta ter natančnega
postopka, iz katerega bi bilo razvideno, kaj damo v določeno epruveto. Zaradi slabo
zapisanega postopka, ki ne nudi dovolj opornih točk za omogočanje samostojnega dela,
so učenci za načrtovanje eksperimentalnega dela dosegli 2 točki.
Zapis poteka tretje eksperimentalne vaje je zapisan dovolj natančno za optimalno
izvedbo. V postopek niso vključili količin, potrebnih za eksperiment, zato so za
načrtovanje eksperimentalnega dela prejeli 4 točke.
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5.3.3 Uspešnost reševanja nalog za ponavljanje I. taksonomske stopnje pri učencih
tretje skupine
Pri prvi eksperimentalni vaji so učenci pri prvi nalogi za ponavljanje lahko dosegli 2
točki - 1 točko, če so pravilno obnovili dejstvo, da rdeč lakmusov papir v kisli raztopini
ne spremeni barve / ostane enake barve, ter 1 točko, če so obnovili dejstvo, da rdeč
lakmusov papir v bazični raztopini spremeni barvo v modro. Vsi ostali odgovori so veljali
za napačne oziroma nepopolne.
Pri drugi eksperimentalni vaji in prvi nalogi so učenci lahko dosegli 1 točko, če so
pravilno obnovili znanje teoretičnih izhodišč in so zapisali, da je pH destilirane vode 7
oziroma nevtralen, pH kislin je pod 7, ter da je pH baz med 7 in 14. Vsi ostali odgovori so
veljali za napačne oziroma nepopolne.
Pri tretji eksperimentalni vaji in prvi nalogi za ponavljanje so lahko učenci dosegli 4
točke. Če so pravilno vse preiskovane snovi označili na pH lestvici, so prejeli 1 točko. 1
točko so dosegli, če so se spomnili vseh kislih preiskovanih snovi, 1 točko, če so spomnili
vseh bazičnih preiskovanih snovi ter 1 točko, če so spomnili vseh nevtralnih preiskovanih
snovi. Vsi ostali odgovori so veljali za napačne oziroma nepopolne.
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Slika 17: Uspešnost reševanja nalog za ponavljane I. taksonomske stopnje.
Pri prvi eksperimentalni vaji so učenci lahko dosegli največ dve točki. Učenci so se
morali spomniti, kako spremeni barvo modri in rdeči lakmusov papir v kisli in bazični
raztopini. Za nalogo so prijeli eno točko, saj so pri opažanjih prišli do napačne
ugotovitve, da moder lakmusov papir v bazični raztopini spremeni barvo v vijolično ter
da rdeč lakmusov papir v kisli raztopini spremeni barvo v ''svetlo''. Vsi trije učenci so pri
nalogi I. taksonomske stopnje dosegli 1 točko.
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Pri drugi eksperimentalni vaji so učenci lahko dosegli eno točko. Pri prvi nalogi so morali
opisati pH lestvico. Vsi trije učenci so pravilno zapisali pH območje kislih, bazičnih in
nevtralnih raztopin. Vsi trije učenci so z nalogami I. taksonomske stopnje dosegli 1 točko.
Pri tretji eksperimentalni so učenci lahko dosegli štiri točke. Obnoviti so morali rezultate
eksperimentalnega dela tako, da so na pH lestvici označili preiskovane snovi ter jih
opredelili kot kisle, bazične ali nevtralne. Vsi trije učenci so pravilno napisali snovi na pH
lestvico in jih opredelili kot kisle, bazične ali nevtralne. Vsi trije učenci so na nalogah I.
taksonomske stopnje dosegli vse možne točke.

5.3.4 Uspešnost reševanja nalog za ponavljanje II. taksonomske stopnje pri
učencih tretje skupine
Z drugo nalogo prve eksperimentalne vaje so učenci lahko dosegli 2 točki. Dopolniti so
morali tabelo s spremembo barve lakmusovega papirja na primeru novih raztopin snovi.
Pri raztopini limone so morali zapisati, da je potrebno uporabiti moder lakmusov papir, ki
spremeni barvo v rdečo. Pri zobni pasti so morali zapisati, da bi uporabili rdeč lakmusov
papir, ki spremeni barvo v modro. Pri sadju bi uporabili moder lakmusov papir, ki bi
spremenil barvo v rdečo ter pri čistilu rdeč lakmusov papir, ki bi spremenil barvo v
modro. Za sedem do osem pravilnih trditev so dosegli 2 točki, od štiri do šest pa 1 točko.
Za nič do tri pravilne trditve niso dobili nobene točke.
Pri tretji nalogi so učenci lahko dosegli 3 točke. Vsaka pravilna napoved o šipkovem čaju
in kokakoli jim je prinesla 1 točko.
Pri drugi nalogi druge eksperimentalne vaje so morali učenci v novi situaciji razložiti,
zakaj si je potrebno po jedi umiti zobe. Za pravilni ogovor da uničimo ostanke hrane / da
nevtraliziramo kislo hrano, so učenci dosegli 1 točko. Vsi ostali odgovori so veljali za
napačne oziroma nepopolne.
Pri tretji nalogi so učenci lahko dosegli 2 točki. Med naštetimi so morali sklepati in
obkrožiti dva indikatorja, ki sta primerna za dokazovanje kislih raztopin. Vsak pravilno
obkrožen odgovor je bil vreden 1 točko.
Pri drugi nalogi tretje eksperimentalne vaje so učenci lahko dosegli 1 točko. Na primeru
grenivkinega soka so morali določiti barvo raztopine po reakciji z indikatorjem rdečega
zelja, če je pH raztopine 5. Za 1 točko so morali zapisati roza / vijoličen / roza-vijoličen.
Pri tretji nalogi so morali učenci sklepati, ali je raztopina rdečega zelja kisla ali bazična
ali nevtralna. Za pravilen odgovor, da je raztopina redečega zelja nevtralna, so učenci
dobili 1 točko. Vsi ostali odgovori so veljali za napačne oziroma nepopolne.
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Slika 18: Uspešnost reševanja nalog za ponavljanje II. taksonomske.
Pri prvi eksperimentalni vaji so učenci lahko dosegli 5 točk. Pri drugi nalogi so morali
učenci na novih primerih snovi sklepati, kateri lakmusov papir bi uporabili za
dokazovanje kislosti in bazičnosti snovi, ter kako bi izbrani lakmusov papir spremenil
barvo. Žan je pravilno izpolnil nalogo, Nik in Nejc pa sta nalogo izpolnila delno pravilno.
Tretjo nalogo so vsi trije učenci pravilno izpolnili. Pri nalogi je bilo potrebno dopolniti
besedilo z napovedjo, da bi za dokazovanje kislosti raztopin šipkovega čaja in kokakole
uporabili moder lakmusov papirja, ki bi spremenil barvo v rdečo. Žan je pri nalogah II.
taksonomske stopnje dosegel 5 točk, Nejc in Nik pa 4 točke.
Pri drugi eksperimentalni vaji so učenci lahko dosegli 3 točke. Pri drugi nalogi so morali
učenci razložiti, zakaj si je potrebno po jedi umiti zobe. Nejc in Nik sta zapisala: »Baza
uniči ostanke hrane«, Žan pa je zapisal pravilno: »Baza nevtralizira hrano«. Pri tretji
nalogi so morali učenci obkrožiti črke pred indikatorji, ki se uporabljajo za dokazovanje
kislosti raztopin. Žan je pravilno sklepal, da lahko za dokazovanje kislosti raztopin
uporabimo moder lakmusov papir in univerzalni indikator, Nejc je nalogo pustil prazno,
Nik pa je obkrožil le univerzalni indikator. Žan je pri nalogah II. taksonomske stopnje
dosegel 2 točki, Nejc 0 točk, Nik pa 1 točko.
Pri tretji eksperimentalni vaji so učenci lahko dosegli dve točki. Pri drugi nalogi so morali
učenci na novem primeru predvidevati, kakšne barve bi bila raztopina soka grenivke po
dodatku indikatorjem rdečega zelja. Vsi trije učenci so pravilno predvidevali, da bi bila
raztopina vijolične barve. Pri tretji nalogi so morali učenci sklepati, ali je raztopina
rdečega zelja kisla, bazična ali nevtralna. Vsi trije so pravilno zapisali, da je nevtralna.
Vsi trije učenci so na nalogah dosegli 2 točki.
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5.3.5 Uspešnost reševanja nalog za ponavljanje III. taksonomske stopnje pri
učencih tretje skupine
Pri četrti nalogi prve eksperimentalne vaje so morali učenci na novem primeru
ugotoviti, kateri lakmusov papir bi uporabili, da bi dokazali kislost pomarančnega soka.
Za pravilno zapisano trditev, da bi uporabili moder lakmusov papir, ki spremeni barvo v
rdečo, so dosegli 2 točki. Vsi ostali odgovori so veljali za napačne oziroma nepopolne.
Pri peti nalogo so učenci lahko dosegli 1 točko. Ovrednotiti so morali, zakaj moder in
rdeč lakmusov papir v destilirani vodi ne spremenita barve. Za pravilen odgovor so prejeli
1 točko.
Pri šesti nalogi so učenci lahko dosegli 1 točke. Učenci so morali popraviti napako o
indikatorju rdečega zelja, ki je naravni indikator in ne umetni indikator.
Pri sedmi nalogi so učenci lahko dosegli 2 točki. Učenci so morali popraviti dve napaki o
indikatorju rdečega zelja. Za vsako pravilno popravljeno trditev so učenci dobili 1 točko.
Pri četrti nalogi druge eksperimentalne vaje so učenci lahko dosegli 2 točki. Za dve
pravilni sklepanji izmed naslednjih: v kateri čaši na sliki je kisla raztopina, v katerih je
jedka snov, v kateri je bazična snov ter pri rokovanju s katero snovjo ne potrebujemo
rokavic, so lahko dosegli 1 točko.
Pri peti nalogi so učenci lahko dosegli 2 točki, z 1 točko je bil ocenjen potek priprave
trdne snovi za merjenje pH vrednosti, 1 točko pa so dobili, če so zapisali, da bi uporabili
univerzalni indikator.
Pri šesti nalogi so učenci za pravilno obkrožen primer indikatorja kislih raztopin dosegli 1
točko.
Pri sedmi nalogi so učenci lahko dosegli 4 točke. Za vsako pravilno dopolnjeno poved o
trditvah univerzalnega indikatorja so prejeli 1 točko.
Pri četrti nalogi tretje eksperimentalne vaje so učenci lahko dosegli 1 točko, če so v
odgovor zapisali eno izmed naslednjih trditev: različne pH / ker je indikator / ker vsebuje
barvila / ker je reagirala s kislino ali bazo.
Pri peti nalogi tretje eksperimentalne vaje so učenci lahko dosegli 2 točki. Pravilno so
morali razvrstiti telesne tekočine od najbolj bazične do najbolj kisle. Za 5 pravilno
razvrščenih telesnih tekočin so dosegli 2 točki, za 4 ali 3 pravilno razvrščene telesne
tekočine so dosegli 1 točko. Za 2 ali manj pravilno razvrščene telesne tekočine so prejeli
0 točk.
Šesta naloga je bila ocenjena z 1 točko. Za naslednje odgovore so prejeli 1 točko: zaradi
različne pH / ker ima rdeče zelje več barvil / različno število oksonijevih ionov / ena bolj
kisla od druge.
Sedma naloga je bila ocenjena z 2 točkama. Na podlagi barv raztopin, ki so spremenile
barvo po dodatku indikatorja rdečega zelja, so morali razvrstiti tekočine od tiste najbolj z
najbolj kislim pH do tiste z najbolj bazičnem pH. Za 5 pravilno razvrščenih snovi so
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dosegli 2 točki, za 4 ali 3 pravilno razvrščenih tekočin so dosegli 1 točko. Za 2 ali manj
pravilno razvrščene tekočino so prejeli 0 točk.
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Slika 19: Uspešnost reševanja nalog za ponavljane III. taksonomske stopnje .

Pri prvi eksperimentalni vaji so učenci lahko dosegli največ 6 točk. Pri četrti nalogi so
morali učenci na podlagi opisa napovedati, kateri lakmusov papir bi bil primer za
dokazovanje kisle raztopine pomarančnega soka. Vsi trije učenci so pravilno napovedali,
da bi uporabili moder lakmusov papir, ki bi spremenil barvo v rdečo. Pri peti nalogi je
bilo potrebno na novem primeru utemeljiti, zakaj v vodi moder in rdeč lakmusov papir
spremenita barvo v vijolično. Pri šesti in sedmi nalogi so morali popraviti napake v
besedilu. Nihče izmed učencev ni našel napake v pridobivanju lakmus papirja. Potrebno
je bilo popraviti dejstvo, da je lakmusov papir naravni indikator in ne umetni indikator,
ter popraviti napako, da se za dokazovanje kislih raztopin uporablja moder lakmusov
papir, za dokazovanje bazičnosti raztopin pa se uporablja rdeč lakmusov papir. Žan in
Nik sta z nalogami III. taksonomske stopnje dosegla 5 točk, Nejc pa je dosegel 4 točke.
Pri drugi eksperimentalni vaji so učenci lahko dosegli največ 9 točk. Pri četrti nalogi so
morali učenci na podlagi novih primerov raztopin snovi sklepati, v katerih čašah sta je
kisla in bazična raztopina, pri uporabi katerih raztopin ne bi potrebovali rokavic ter katera
snov je najbolj jedka. Pri peti nalogi so morali učenci oblikovati postopek priprave
trdnih snovi za meritev pH vrednosti z univerzalnim indikatorjem, opisati so morali tudi
postopek meritve pH- vrednosti. Žan je pravilno zapisal postopek in določil pH vrednosti,
medtem ko sta Nejc in Nik zapisala: »Pomočimo listek , ki spremeni barvo. Pogledamo
primerjamo barvo«. Pri šesti nalogi so morali ugotoviti značilnosti indikatorja metil
oranža in indikatorja fenolftaleina, da so lahko predvidevali, katerega bi uporabili za
dokazovanje kisle raztopine in nevtralne raztopine. Pri sedmi nalogi je bilo potrebno rešiti
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nalogo z dopolnjevanjem manjkajočih besed na temo univerzalnega indikatorja. Žan je
pravilno izpolnil vse trditve, Nejc je pravilno izpolnil 2 trditvi, Nik pa je nalogo pustil
prazno. Žan je na nalogah III. taksonomske stopnje dosegel 9 točk, Nejc 4 in Nik 3 točke.
Pri tretji eksperimentalni vaji so učenci lahko dosegli 7 točk. Pri četrti nalogi je bilo
potrebno presoditi, zakaj je raztopina rdečega zelja ob stiku s preiskovanimi raztopinami
pokazala različno spremembo barve. Pri peti nalogi so učenci morali razvrstiti telesne
tekočine od najbolj bazične do najbolj kisle. Vsi trije učenci so pravilno razvrstili od
žolča do želodčnega soka. Pri šesti nalogi so morali učenci utemeljiti, da se zaradi
različne pH vrednosti pri ugotavljanju kislosti šipkovega čaja in kisa za vlaganje indikator
rdečega zelja spremeni barvo v rdečo in rdeče-vijoličasto. Pri sedmi nalogi so morali
učenci ovrednotiti barvo indikatorja v različnih raztopinah in na podlagi barve
razporediti snovi od kisle do bazične. Naloge III. taksonomske stopnje pri tretji
eksperimentalni vaji učencem niso povzročale težav in so vsi trije dosegli 7 točk.

5.3.6 Uspešnost zapisa opažanj eksperimentalnega dela pri učencih tretje skupine
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3 točke: Več kot polovica ugotovitev je napačna ali je napačna oblika zapisa.
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Slika 20: Uspešnost zapisa opažanj tretje skupine.
Pri prvi eksperimentalni vaji so učenci tabelo opažanj pravilno razporedili na kisle in
bazične raztopine, pri opažanjih pa so prišli do ugotovitve, da v kisli raztopini moder
lakmusov papir ''potemni''. Pri bazični raztopini pa so prišli do ugotovitve, da tako rdeč
kot moder lakmusov papir spremenita barvo. Vsi učenci za zapis opažanj dobijo 4 točke.
Pri drugi eksperimentalni vaji je Žan po navodilih pravilno oblikoval tabelo, tudi
opažanja so pravilna. Žan se prejel 5 točk. Nejc in Nik sta napačno oblikovala tabelo in
nista vključila barve indikatorja pred reakcijo. Opažanja Nejca in Nika po poteku
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kemijske reakcije so pravilna. Zaradi napačno oblikovane tabele sta Nejc in Nik dobila 4
točke.
Pri tretji eksperimentalni vaji je Žan izdelal tabelo po navodilih in zapisal pravilna
opažanja, zato je za opazovanje prejel 5 točk. Nejc in Nik sta prišli do pravilih opažanj po
kemijski reakciji a pozabili sta v tabelo vključiti stolpec za določitev kislosti / bazičnosti /
nevtralnosti raztopine. Zaradi pomanjkljivo izdelane tabele sta prejela 4 točke.
5.3.7 Uspešnost zapisa sklepov izhajajoč iz rezultatov eksperimentalnega dela
tretje skupine
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Slika 21: Uspešnosti zapisa sklepov tretje skupine.
Zaradi napačnih opažanj je tudi sklep pri prvi eksperimentalni vaji zapisan delno
pravilno. Zapisali so, da v kislih raztopinah spremeni barvo moder lakmusov papir,
zapisali pa so tudi, da v bazičnih raztopinah spremeni barvo tako moder kot rdeč
lakmusov papir. Zaradi nepravilnosti sklepa učenci dobijo 2 točki.
Pri drugi eksperimentalni vaji so učenci kot sklep zapisali, da ˝so v kislem vsi svetli ali
prozorni˝, v bazičnem pa so ˝zamenjali barve˝. Zaradi pomanjkljivo zapisanega sklepa
dobijo tri točke.
Sklep tretje eksperimentalne vaje je pri Žanu vseboval zgolj zapis, da kisline po dodatku
indikatorja spremenijo barvo na svetleje, baze pa na temneje. Ker je sklep zapisan
pomanjkljivo, dobi tri točke. Podoben zapis sklepa sta zapisala tudi Nejc in Nik, vendar
sta v oklepajih dodala še barve v kisli in barve v bazični raztopini, zato je bil sklep
ocenjen s štirimi točkami točke.
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5.3.8 Analiza intervjuja v povezavi z učenci tretje skupine
Nadarjeni učenci so tisti, ki kažejo visoke ali nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali
izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, športu ali kulturi (Zakon o osnovni šoli,
2006). Kot navaja Bezić (2011 v Juriševič, 2012) je v Sloveniji 25 % identificiranih
nadarjenih učencev, Učni načrt za kemijo ( Bačnik, idr. 2011) pa predvideva učno
diferenciacijo in individualizacijo tudi za nadarjene učence. Tako je bila oblikovana učna
enota, ki je vključevala prilagoditve, kot so: razširjanje ustvarjalnosti, uporaba višjih oblik
učenja, uporaba sodelovalnih oblik učenja, spodbujala je samostojnost in odgovornost ter
vključevala mentorski odnos med učiteljem in učenci. Uporabljene prilagoditve so tudi
temeljna načela za delo z nadarjenimi učenci, kot so jih zapisali Žagar idr. (1999).
Žan ima zelo močno razvito miselno-spoznavno področje. Na podlagi analize anketnega
vprašalnika se opazi dobro razvito logično in divergentno mišljenje, kar se pokaže pri
dobrih ustvarjalnih sposobnosti in ustvarjalnem mišljenju. Za nadarjene učence je
značilna tudi nenavadna domišljija, kar je prav tako pokazal anketni vprašalnik. Anketni
vprašalnik in analiza delovnih listov je pokazala tudi natančnost opazovanja, kar je prav
tako značilnost nadarjenih učencev. Na podlagi ugotovljenih značilnosti so bile za Žana
uporabljene naslednje prilagoditve:





diferenciran delovni list z raziskovalnimi nalogami,
uporaba sodelovalnih oblik učenja,
spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,
uveljavljane mentorskih odnosov med učenci in učitelji.

Prilagoditve so predlagane s strani koncepta za Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci
(Žagar idr., 1999). Učiteljica je za Žana povedala, da je njegovo razmišljanje zelo
logično, medtem ko praktično ni tako podkovan, zato je lahko v skupinskem delu s
svojimi idejami pripomogel k izvedbi eksperimentalnega dela ter si tako gradil na
samozavesti. Zupan (2012) navaja, da nadarjeni učenci kažejo večjo sposobnost
znanstvenega mišljenja, razumevanja podatkov, testiranja in napovedovanja, različnih
strategij učenja ter analiziranja razmerij med pojmi. Z uporabo različnih pristopov in
učnih strategij naj bi obogatili in nadgradili izobraževalni program. Zato je bil primeren
delovni list z raziskovalnimi nalogami, ki je spodbujal radovednost učencev in jim
omogočal razmišljanje.
Za Nejca je analiza anketnega vprašalnika pokazala dobro razvito miselno-spoznavno
področje in tudi učno-storilnostno področje. Za Nejca so bile izvedene iste prilagoditve,
kot za Žana. Učiteljica je za Nejca mnenja, da je ˝praktično podkovan˝ in skozi
eksperimentalna poskušanja pride do rešitev eksperimentalnega dela. Tudi svoje znanje
nadgrajuje s pomočjo opažanj eksperimentalnega dela. Zupan (2012) poudarja, da bi
učitelji pri učencih upoštevali tudi vrste učenja, ki so najbolj primerne in da ni morali
velik poudarek dati znanstvenemu raziskovalnemu delu, ki pri učencih spodbuja kritično
presojo in vrednotenje. S prostim snovanjem eksperimentalnega dela pod učiteljičinim
mentorstvom so učenci tretje skupine uspešno zaključili eksperimentalno delo.
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Analiza anketnega vprašalnika je za Nika pokazala, da ima zelo močno razvite vse
spretnosti, potrebne za kemijsko eksperimentalno delo. Učiteljica je za Nika povedala, da
ima ˝celoten komplet˝, razmišlja zelo logično in je praktično zelo podkovan. Tako logično
razmišljanje vključi v eksperimentalno delo in tako hitro usvaja nova znanja. Zaradi
timskega delovanja celotne skupine je lahko optimalno razvijal svoje eksperimentalne
spretnosti in veščine. Ker so bile prilagoditve za vse tri učence tretje skupine enake, je
imel Nik največ prilagoditev, ki mu omogočajo večje usvajanje znanj. Ker so bili učenci
tretje skupine učenci z največjim dosežkom točk na anketnem vprašalniku, so bili tretirani
kot nadarjeni učenci, vendar pri njih ni bil izvedenega postopka odkrivanja nadarjenosti,
tako smo lahko le okvirno prilagodili učno gradivo potrebam nadarjenih učencev. Učno
gradivo in celotni izobraževalni program je bil nadgrajen po Zupanu in je spodbujal
radovednost učencev ter jim omogočal razmišljanje, uporabnost spretnosti na višjem
nivoju, bogatenje informacij, ki presegajo določila večine učencev in spodbujanje učenja
pri raziskovalnem delu.
Učiteljica je za Žana mnenja, da učna enota omogoča usvajanje kemijskih pojmov in
procesov, ker pa so si bili v skupini vsi enakovredni, je dobil več priložnosti za delo,
čeprav po mnenju učiteljice ni preveč spreten. Za Nejca je učiteljica mnenja, da so bila
navodila dovolj jasna in je lahko na podlagi eksperimentalnega dela nadgrajeval znanje,
ker pa je praktično zelo podkovan, mu ni bilo težava načrtovati eksperimentalnega dela.
Prav tako je za Nika učna enota omogočala usvajane znanja in razvijanje spretnosti. Nik
ima po učiteljičinem mnenju dobro razvito logično razmišljanje, ki ga lahko vključi v
praktične dejavnosti ter tako hitreje pride do novih spoznanj. Učiteljica je bila še posebej
za tretjo skupino mnenja, da so zaradi homogenih skupin in doprinosa vsakega učenca
lahko najbolj optimalno razvijali spretnosti in usvajali znanja.
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5.3.9 Sklep
Ali razvita učna enota z uresničevanjem učne diferenciacije in individualizacije
eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo kislin, baz in soli učencem tretje
skupine glede na učno diferenciacijo in individualizacijo omogoča usvajanje znanja in
razvijanje spretnosti, izhajajoč iz splošnih ciljev eksperimentalnega dela v učnem načrtu
za kemijo?
Iz dobljenih rezultatov reševanja celotnega delovnega lista treh eksperimentalnih vaj
lahko sklepamo, da učencem tretje skupine razvita učna enota omogoča usvajanje znanj,
opredeljenih v učnem načrtu za kemijo, z izvedeno učno diferenciacijo in
individualizacijo.
Iz rezultatov, dobljenih pri uspešnosti samostojnega načrtovanja eksperimentalnega dela
tretje skupine, o usvajanju znanja ne moramo postaviti sklepa. Opaziti je le napredek pri
tretji eksperimentalni vaji v primerjavi z drugo eksperimentalno vajo, kar pa je lahko
posledica boljšega razumevanja navodil, lažjega dela ali bolj poznanih kemikalij in
pripomočkov ter postopka.
Na podlagi rezultatov uspešnosti reševanja nalog I. taksonomske stopnje lahko sklepamo,
da so učenci v razviti učni enoti usvojili znanja, potrebna za reševanje nalog I.
taksonomske enote.
Na podlagi rezultatov uspešnosti reševanja nalog II. taksonomske stopnje lahko
sklepamo, da učencem tretje skupine naloge II. taksonomske stopnje niso povzročale
težav pri tretji eksperimentalni vaji. Pri drugi in prvi eksperimentalni vaji so bili vsi
učenci manj uspešni. Domnevamo lahko, da so tekom razvitih učnih enot usvojili znanja,
potrebna za reševanje nalog II. taksonomske stopnje.
Iz dobljenih rezultatov uspešnosti reševanja nalog III. taksonomske stopnje lahko
sklepamo, da so učenci tretje skupine tekom eksperimentalnega dela usvojili znanje,
potrebno za reševanje nalog III. taksonomske stopnje.
Iz dobljenih rezultatov uspešnosti zapisa opažanj ni mogoče sklepati, da so učenci tretje
skupine razvili potrebno zanje za pravilno opažanje in beleženje rezultatov.
Na podlagi rezultatov zapisa sklepa pri izbranih učencih tretje skupine je opaziti trend k
usvajanju znanj, potrebnih za zapis sklepa.
Na podlagi analiziranega intervjuja je individualizirana in diferencirana učna enota
omogočala usvajanje znanj in razvijanje spretnosti vsem trem izbranim učencem tretje
skupine. Učiteljica je povedla, »da so pri prvi eksperimentalni vaji bili še malce zmedeni,
pri tretji vaji pa so samo zagledali kemikalije in pripomočke, že so prihajale ideje, kako
načrtovati in izvesti eksperimentalno vajo«.
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6 ZAKLJUČEK
Eksperimentalno delo je pri pouku kemije temeljna učna metoda pouka, zato je zelo
pomembno, da se v eksperimentalno delo vključuje učna diferenciacija in
individualizacija za lažje uresničevanje ciljev predmeta. Temelj učne diferenciacije in
individualizacije je raznolikost med učenci. S pomočjo notranje učne diferenciranega in
individualiziranega eksperimentalnega dela se lahko pomaga učencem z učnimi težavami,
s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otokom tujcem ter nadarjenim učencem
lažje doseganje minimalnih standardov znanja, kot tudi višjih standardov znanja. V
raziskavi smo razvili anketni vprašalnik UDKED za spremljanje učencev pri kemijskem
eksperimentalnem delu ter učno enoto za uresničevanje učne diferenciacije in
individualizacije.
Po mnenju učiteljice je anketni vprašalnik UDKED primeren za spremljanje učencev pri
kemijskem eksperimentalnem delu, saj vsebuje ključne spretnosti, sposobnosti in veščine,
ki omogočajo temeljito oceno razvitosti učenca. Učni načrt (Bačnik, idr. 2011) spretnosti,
sposobnosti in veščine opredeli v minimalnih standardih in standardih znanja. Kimal,
Bradly, Durbach, Bell in Mungarulire, (1998) ter Hofstein in Lunetta (2002) kot cilje
samostojnega eksperimentalnega dela učencev navajajo razvijanje spretnosti in
sposobnosti reševanja problemov. Cilj vseh učiteljev je, da učenci pri eksperimentalnem
delu pridobijo znanja in veščine (Toman, 2014), ki jih lahko ocenijo. Anketni vprašalnik
UDKED je učence razvrstil v skupine, kakršne bi naredila tudi sama učiteljica, tako
anketni vprašalnik UDKED odraža resnično razvojno stanje učenca, na razvoj
posameznika pa naj bi po mnenju J. Kalin (2006) vplivala ravno učna diferenciacija in
individualizacija, saj učenci lahko prevzamejo odgovornost za svoje učenje zaradi
homogenosti skupine. Askew, Wiliam (1995) sta poudarila, da je homogeno grupiranje
učinkovito le, če so metode učenja in poučevanja ter učno gradivo prilagojeni učencem.
Anketni vprašalnik pa je bil v magistrski izvedbi raziskave uporabljen za ustvarjanje
homogenih skupin pri izvedbi eksperimentalnega dela z vključeno učno diferenciacijo in
individualizacijo. Diagnostično ocenjevanje je usmerjano v odkrivanje dejavnikov, ki
ovirajo učenje, kot tudi dejavnikov, ki omogočajo kompenziranje težav v skladu z
interaktivnim modelom nastajanja učnih težav (Magajna, 2011). Učni vprašalnik UDKED
je bil v raziskavi uporabljen tudi kot orodje za identifikacijo učenčevih šibkih in močnih
področij. Na podlagi ugotovitev le-tega je bil sestavljen diferenciran in individualiziran
delovni list za vsakega učenca posebej.
Torej lahko na osnovi rezultatov sklepamo, da je instrument primeren za tovrstno delo,
vendar so potrebne še nadaljnje raziskave.
Na podlagi rezultatov uspešnosti reševanja nalog celotnega delovnega lista, nalog I., in II.
taksonomske stopnje ter zapisu opažan in sklepov prve skupine na primeru treh izbranih
učencev ne moramo sklepati, da učna enota omogoča usvajanje znanj. Za izbrane učence
prve skupine lahko sklepamo le, da so tekom razvite učne enote usvojili le znanja,
potrebna za reševanje nalog III. taksonomske stopnje. Podobne ugotovitve je potrdila tudi
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učiteljica, ki je le za Jaka povedala, da je skozi razvito učno enoto usvojil znanja in razvil
spretnosti, opredeljene v učnem načrtu, medem ko je za Blaža in Aljaža potrdila, da so
bile prilagoditve premalo za opazno razliko v usvojenem znanju in razvijanju spretnosti.
Na podlagi rezultatov uspešnosti reševanja nalog celotnega delovnega lista, nalog I., in II.
taksonomske stopnje ter zapisu sklepov druge skupine na primeru petih izbranih učencev
ne moramo sklepati, da učna enota omogoča usvajanje znanj. Za izbrane učence druge
skupine lahko sklepamo le, da so tekom razvite učne enote usvojili le znanja, potrebna za
reševanje nalog III. taksonomske stopnje, ter zapisa opažanj. Podobne ugotovitve je
potrdila tudi učiteljica, za učence druge skupine povedala, da pri učencih ni opazila
nobenega napredka usvajanja znanj in razvijanja spretnosti. Po mnenju učiteljice je
»odvisno od osebnosti, kaj bodo naredili in kaj ne«, kar predstavlja nemotiviranost
učencev, za odpravo le-te pa bi bile potrebne nadaljnje raziskave.
Na podlagi rezultatov uspešnosti reševanja nalog celotnega delovnega lista, nalog I., in II.
in III. taksonomske stopnje ter zapisu sklepov tretje skupine na primeru treh izbranih
učencev lahko sklepamo, da učna enota omogoča usvajanje znanj. Za izbrane učence
tretje skupine lahko sklepamo, da tekom razvite učne enote niso usvojili le znanja,
potrebna za načrtovanje eksperimentalnega dela, ter zapisa opažanj. Podobne ugotovitve
je potrdila tudi učiteljica, za učence tretje skupine je povedala, »da so učenci delovali kot
tim« ter »da so zaradi homogenih skupin in doprinosa vsake učenca lahko najbolj
optimalno razvijali spretnosti in usvajali znanja«.
V raziskavi je bilo ugotovljeno tudi nekaj omejitev, in sicer enota je razvita na podlagi
enega razreda in nam poda podatke, ki jih ni mogoče posplošiti za celoto. Prilagoditve so
bile oblikovane s strani učiteljice in psihologinje, brez predhodnega analiziranja učencev
glede njihovih potreb z drugimi merskimi inštrumenti. Prav tako so bile izvedene le
eksperimentalne vaje, ki niso pokazale napredka, kot ga pokaže kontinuum pomoči. Učne
enote - delovni listi pred eksperimentalno vajo niso bili pilotsko testirani.
V prihodnosti bi bilo mogoče raziskavo še nadgraditi, predvsem bi bilo potrebno izvesti
raziskavo na več kot treh eksperimentalnih vajah, ter za ocenjevanje napredka uporabiti
anketni vprašalnik UDKED. Raziskavo bi bilo potrebno izvajati tudi daljše časovno
obdobje ter vključiti večje število učencev iz celotne Slovenije.
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Priloga 1: Anketni vprašalnik UDKED
Pozdravljeni,
sem Alenka Stražar, študenta Pedagoške fakultete v Ljubljani. Za zaključek mojega študija
pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Učna diferenciacija in individualizacija
eksperimentalnega dela pri pouku kemije. Namen magistrskega dela je v šolski praksi
preučiti, kako učna diferenciacija in individualizacija eksperimentalnega dela vplivata na
usvajanje znanja kemije pri učencih, ter ali je tovrstno eksperimentalno delo učencem všeč.
Dosledno označevanje imen in priimkov učencev (ali drugih ekvivalentnih oznak) na vseh
uporabljenih instrumentih (preizkusih znanja, vprašalnikih, ipd.) je potrebno zaradi
spremljanja napredka posameznih učencev in obdelave podatkov, pri interpretaciji rezultatov
pa bo zagotovljena anonimnost vseh vključenih v raziskavo.
Za izpolnjevanje posameznega vprašalnika boste potrebovali približno 5 minut. Po vašem
mnenju ocenite razvitost spretnosti / sposobnosti / veščin učenca na lestvici od 1 do 5 pri
vsaki trditvi, pri čemer pomeni 1 zelo majhno razvitost, 5 pa je izredno dobro razvitost.
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem.

Anketni vprašalnik UDKED
Spremljanje in opazovanje učencev med kemijskim eksperimentalnim delom
Ime in priimek:
Številka učenca:
Ocenjevalka:

Šolsko leto:
OŠ:
Razred:

Ocene razvitosti
zelo
majhna
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

Ustvarjalne sposobnosti (Učenec na podlagi
raznovrstnih virov in literature načrtuje
samostojno eksperimentalno delo.)
Skrb zase (Pri izvajanju eksperimentov poskrbi
za svojo varnost z osebno varovalno opremo.)
Opazovanje
(Učenec
pri
izvajanju
eksperimentalnega dela zazna spremembe.)
Praktične
spretnosti
(Pravilno
izvede
eksperimentalne tehnike pri eksperimentalnem
delu.)
Gibalne
spretnosti
(Pri
izvedbi
eksperimentalnega dela nima težav s fino
motoriko.)
Komunikacijske spretnosti (Učenec pred
sošolci predstavi ugotovitve eksperimentalnega
dela.)
Skrb za druge (Pri izvedbi eksperimentalnega
dela pazi, da s svojim ravnanjem ne ogroža
soudeležencev.)
Jezik
(Učenec
pri
predstavitvi
eksperimentalnega dela rabi slovenski knjižni
jezik ter pri tem upošteva jezikovna pravila in
pravilno izgovorjavo.)
Samostojnost pri izvedbi eksperimentalnega
dela (Učenec samostojno izvede poskus.)
Količinska
orientacija
(Pri
izvedbi
eksperimentalnega dela pravilno izmeri
prostornino ali natehta količino potrebnih
reagentov.)
Sposobnost razumevanja submikroskopske
ravni (Razume, da so delci, ki so ponazorjeni
na submikroskopski ravni, isti kot tisti, ki so
oblikovani z zbirko modelov.)
Sposobnost kritičnega mišljenja (Informacijam,
pridobljenim med eksperimentalnim delom,
pripiše ustreznost uporabnosti.)

majhna
2

srednje
dobra
3

dokaj
dobra
4

izjemno
dobra
5

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Odgovorno ravnanje s kemikalijami (Pri
izvajanju eksperimentalnega dela uporablja
primerne količine reagentov.)
Učne spretnosti (Učenec na podlagi
eksperimentalnega dela samostojno izpelje
osnovne ugotovitve.)
Spretnost pisanja (Sistematično in natančno
beleži in ureja podatke, zbrane med
eksperimentalnim delom.)
Prostorska
predstavljivost
(Pri
izvedbi
eksperimentalnega dela so pripomočki
primerno razporejeni, npr. niso v napoto, se ne
prevračajo.)
Vizualizacijske spretnosti (Na podlagi slike
modela molekule zna uporabiti zbirko modelov
in sestaviti enostavne molekule.)
IKT-spretnosti (Uporabi IKT-vire kot vir
pomoči za raziskovanje med eksperimentalnim
delom.)
Skrb za okolje (Učenec po koncu
eksperimentalnega dela poskrbi za varno in
odgovorno odlaganje kemikalij.)
Reševanje problemov (Na podlagi zbranih
podatkov pri eksperimentalnem delu oblikuje
zaključke / sklepe.)
Razumevanje (Za izvedbo eksperimenta zna
samostojno opredeliti spremenljivke.)
Motivacija (Pri eksperimentalnem delu je
učenec vztrajnejši in bolj zainteresiran za delo.)
Evalvacijske
spretnosti
(Ugotovitve
eksperimentalnega dela podkrepi z ustreznimi
argumenti.)
Ustvarjalno
mišljenje
(Zna
zastavljati
raziskovalna
vprašanja
in
načrtovati
eksperimentalno delo.)
Terminološka spretnost (Pri opisovanju
pojavov, procesov in zakonitosti uporablja
primerno kemijsko terminologijo.)
Sistematičnost pri delu (Pri izvedbi
eksperimentalnega dela nima težav z
zaporedjem izvajanja različnih tehnik.)
Spomin
(Učenec
je
po
izvedbi
eksperimentalnega dela sposoben natančno
opisati zaporedje poteka dela.)
Logično sklepanje (Prikaz modela molekule na
submikroskopski ravni zna povezati z
modelom, pripravljenim iz zbirke modelov.)
Odgovornost sprejemanja posledic (V primeru
nesreče s kemikalijami prevzame odgovornost

30.

za nastalo škodo in poskrbi, da se nihče izmed
soudeležencev ne poškoduje.)
Sodelovanje z drugimi (Pri predstavitvi
ugotovitev eksperimentalnega dela v skupini se
vključi v delovanje skupine in sodeluje z
njenimi člani.)

Priloga 2: Po sklopih razvrščene trditve anketnega vprašalnika
UDKED
Faktor 1: Spretnosti opazovanja in opisovanja
1. Opazovanje (Učenec pri izvajanju eksperimentalnega dela zazna spremembe.)
2. Jezik (Učenec pri predstavitvi eksperimentalnega dela rabi slovenski knjižni jezik ter
pri tem upošteva jezikovna pravila in pravilno izgovorjavo.)
3. Spomin (Učenec je po izvedbi eksperimentalnega dela sposoben natančno opisati
zaporedje poteka dela.)
4. Spretnost pisanja (Sistematično in natančno beleži in ureja podatke, zbrane med
eksperimentalnim delom.)
5. Ustvarjalno mišljenje (Zna zastavljati raziskovalna vprašanja in načrtovati
eksperimentalno delo.)
Faktor 2: Spretnosti izvajanja osnovnih eksperimentalnih tehnik
1. Praktične spretnosti (Pravilno izvede eksperimentalne tehnike pri eksperimentalnem
delu.)
2. Količinska orientacija (Pri izvedbi eksperimentalnega dela pravilno izmeri
prostornino ali natehta količino potrebnih reagentov.)
3. Samostojnost pri izvedbi eksperimentalnega dela (Učenec samostojno izvede poskus.)
4. Prostorska predstavljivost (Pri izvedbi eksperimentalnega dela so pripomočki
primerno razporejeni, npr. niso v napoto, se ne prevračajo.)
5. Sistematičnost pri delu (Pri izvedbi eksperimentalnega dela nima težav z zaporedjem
izvajanja različnih tehnik.)
Faktor 3: Spretnosti analize podatkov in izpeljave sklepov
1. Učne spretnosti (Učenec na podlagi eksperimentalnega dela samostojno izpelje
osnovne ugotovitve.)
2. Reševanje problemov (Na podlagi zbranih podatkov pri eksperimentalnem delu
oblikuje zaključke / sklepe.)
3. Terminološka spretnost (Pri opisovanju pojavov, procesov in zakonitosti uporablja
primerno kemijsko terminologijo.)

4. Sposobnost kritičnega mišljenja (Informacijam, pridobljenim med eksperimentalnim
delom, pripiše ustreznost uporabnosti.)
5. Evalvacijske spretnosti (Ugotovitve eksperimentalnega dela podkrepi z ustreznimi
argumenti.)

Faktor 4: Razumevanje treh ravni predstavitve kemijskih pojmov in procesov
1. Gibalne spretnosti (Pri izvedbi eksperimentalnega dela nima težav s fino motoriko.)
2. Sposobnost razumevanja submikroskopske ravni (Razume, da so delci, ki so
ponazorjeni na submikroskopski ravni, isti kot tisti, ki so oblikovani z zbirko
modelov.)
3. Vizualizacijske spretnosti (Na podlagi slike modela molekule zna uporabiti zbirko
modelov in sestaviti enostavne molekule.)
4. Logično sklepanje (Prikaz modela molekule na submikroskopski ravni zna povezati z
modelom, pripravljenim iz zbirke modelov.)
5. Motivacija (Pri eksperimentalnem delu je učenec vztrajnejši in bolj zainteresiran za
delo.)

Faktor 5: Spretnost uporabe informacijskih virov pri eksperimentalnem delu
1. Ustvarjalne sposobnosti (Učenec na podlagi raznovrstnih virov in literature načrtuje
samostojno eksperimentalno delo.)
2. Komunikacijske

spretnosti

(Učenec

pred

sošolci

vir

pomoči

predstavi

ugotovitve

eksperimentalnega dela.)
3. IKT-spretnosti

(Uporabi

IKT-vire

kot

za

raziskovanje

med

eksperimentalnim delom.)
4. Sodelovanje z drugimi (Pri predstavitvi ugotovitev eksperimentalnega dela v skupini
se vključi v delovanje skupine in sodeluje z njenimi člani.)
5. Razumevanje (Za izvedbo eksperimenta zna samostojno opredeliti spremenljivke.)
Faktor 6: Kemijska varnost
1. Skrb zase (Pri izvajanju eksperimentov poskrbi za svojo varnost z osebno varovalno
opremo.)

2. Skrb za druge (Pri izvedbi eksperimentalnega dela pazi, da s svojim ravnanjem ne
ogroža soudeležencev.)
3. Odgovorno ravnanje s kemikalijami (Pri izvajanju eksperimentalnega dela uporablja
primerne količine reagentov.)
4. Skrb za okolje (Učenec po koncu eksperimentalnega dela poskrbi za varno in
odgovorno odlaganje kemikalij.)
5. Odgovornost sprejemanja posledic (V primeru nesreče s kemikalijami prevzame
odgovornost za nastalo škodo in poskrbi, da se nihče izmed soudeležencev ne
poškoduje.)

Priloga 3: Delovni list prve eksperimentalne vaje za prvo skupino
Ime in priimek:
Datum:
Naslov vaje:
Lakmus papir kot indikator
1. Teoretične osnove:
Barvila, ki spreminjajo barvo v odvisnosti od kislosti oziroma bazičnosti raztopin, so
pokazatelji ali indikatorji. Z indikatorji ugotavljamo, ali je raztopina kisla, bazična ali
nevtralna.
Lakmus je indikator, ki spremeni barvo v vodnih raztopinah kislin in baz. Pridobivamo ga iz
lišajev. Poznamo moder in rdeč lakmusov papir.
2. Naloga
Ugotoviti, kako lakmusov papir spremeni barvo v kisli raztopini in kako spremeni barvo v
bazični raztopini.
3. Reagenti in potrebščine

Reagenti

Potrebščine

Kuhinjski kis

Lakmus papir (modri in rdeči)

Raztopina sode bikarbone

Pinceta
2 petrijevki

4. Varnost
Pri eksperimentalnem delu uporabljamo zaščitna očala, haljo in rokavice. Po končanem
eksperimentalnem delu odlijte reakcijske zmesi v posebej pripravljen posode za odpadke.
Pazite, da reagenti ne pridejo v stik s kožo. Umijte si roke preden zapustite laboratorij.

5. Potek dela po stopnjah
1. V petrijevko vlij malo kuhinjskega kisa.
2. S pomočjo pincete pomoči v raztopino rdeč in moder lakmusov papir.
3. Opažanja zapiši v tabelo.
4. V petrijevko vlij malo raztopine sode bikarbone.
5. S pomočjo pincete pomoči v raztopino rdeč in moder lakmusov papir.
6. Opažanja zapiši v tabelo.

5. Opažanja in sklepi
Sprememba barve

Kislo (kis)

Bazično (soda bikarbona)

Rdeč lakmus papir
Modri lakmus papir

Sklep
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Vprašanja in naloge
1. Kako rdeči lakmus papir spremeni barvo v kisli raztopini?__________________________
2. Kako rdeči lakmus papir spremeni barvo v bazični raztopini? ________________________
3. Kako modri lakmus papir spremeni barvo v kisli raztopini? _________________________
4. Kako modri lakmus papir spremeni barvo v bazični raztopini? _______________________
5. Kateri lakmus papir je primeren za dokazovanje kislih raztopin, kot je kis?_____________
6. Kateri lakmus papir bi uporabil za dokazovanje bazičnih snovi?_____________________
7. Dopolni tabelo z ustreznimi besedami tako, da bodo trditve o uporabi lakmusovega
indikatorja pravilne.
Barva lakmus papirja po
Preiskovana raztopina snovi

Uporabljen indikator

ugotavljanju kislosti oziroma
bazičnosti raztopine

8. Doma si za zajtrk spil kozarec pomarančnega soka. Ko si prišel v šolo, ste se pogovarjali o
kislosti in bazičnosti raztopin. Spomnil si se, da je bil pomarančni sok kisel. Kateri lakmus
papir bi uporabil, da bi dokazal sošolcem, da je pomarančni sok res kisel?
___________________________________________________________________________
9. Popravi napake. Obkroži napačno besedo in zgoraj napiši pravilno.
Indikatorji so snovi, s katerimi ugotavljamo, ali so raztopine kisle, bazične ali nevtralne.
Lakmus papir je umetni indikator, ki se ga pridobiva iz lišajev. Za ugotavljanje kislosti vodne
raztopine uporabljamo rdeč lakmus papir, saj se v njej spremeni barvo v rdečo. Za
ugotavljanje bazičnosti raztopine uporabljamo rdeč lakmusov papir, ki spremeni barvo v
rdečo.

Priloga 4: Delovni list druge eksperimentalne vaje za prvo skupino
Ime in priimek:
Datum:
Naslov vaje:
Spremembe barv različnih indikatorjev

1. Teoretične osnove
Kislost in bazičnost vodnih raztopin snovi ugotavljamo z različnimi indikatorji. To so lakmus,
fenolftalein, metil oranž in univerzalni indikator. S pH-lestvico in univerzalnim indikatorjem
opredelimo, kako kisla in kako bazična je neka raztopina. Kisle raztopine imajo pH vrednost
med 7 in 0, bazične med 7 in 14, nevtralne pa 7.

Slika1: Barva lestvica univerzalnega indikatorja
2. Naloga
Ugotoviti, kako različni indikatorji spremenijo barvo v kisli raztopini in kako v bazični
raztopini.
3. Reagenti in potrebščine

Reagenti

Potrebščine

Raztopina univerzalnega indikatorja

6 epruvet

Raztopina metil oranža

Stojalo za epruvete

Raztopina fenolftaleina

2 kapalki

Jedilni kis
Raztopina sode bikarbone

4. Varnost
Pri eksperimentalnem delu uporabljamo zaščitna očala, haljo in rokavice. Po končanem
eksperimentalnem delu odlijte reakcijske zmesi v posebej pripravljen posode za odpadke.
Pazite, da reagenti ne pridejo v stik s kožo. Umijte si roke preden zapustite laboratorij.

Snov

Fenolftalein

Metil oranž

Piktogram

Pomen znaka

Ravnanje s snovjo

Sum povzročitve

Pri izpostavljenosti

genetskih okvar.

ali sumu

Lahko povzroči raka.

izpostavljenosti:

Sum škodljivosti za

Poiščite zdravniško

plodnost.

pomoč / oskrbo.

Strupeno pri
zaužitju.

Ne jesti, piti ali
kaditi med uporabo
tega izdelka.

5. Potek dela po stopnjah
1. 3 epruvet si označi s številkami od 1 do 3, nato v vsako epruveto nalij jedilni kis do 2 cm
višine.
2. V epruveto s številko 1 kapni kapljico raztopine univerzalnega indikatorja.
4. V epruveto s številko 2 kapni kapljico metil oranža.
5. V epruveto s številko 3 kapni kapljico fenolftaleina.
6. Opažanja zabeleži v tabelo pod opažanja in sklepi.
7. Nato ponovi postopek od številke 4 do 6, le da namesto jedilnega kisa uporabiš raztopino
sode bikarbone.

6. Opažanja in sklepi
Kislina
Indikator

Barva
indikatorja pred
reakcijo

Barva po
reakciji z
indikatorjem

Baza
Barva
indikatorja pred
reakcijo

Barva po
reakciji z
indikatorjem

Raztopina
univerzalnega
indikatorja
Metil oranž
Fenolftalein
Sklep
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Vprašanja in naloge
1. Kateri indikator ni primeren za dokazovanje kislih raztopin? ________________________

2. Ali lahko z vsemi indikatorji izmerimo pH vrednost raztopine? ______________________

3. S katerim indikatorjem lahko izmerimo pH vrednost raztopine? ______________________
Kaj nam kažejo ostali indikatorji? _______________________________________________

4. Oglej si pH lestvico in odgovori na vprašanja.
pH lestvica





Kakšen je pH destilirane vode? ____________
Kakšen pH imajo kisline? _____________
Kakšen pH imajo baze? _____________

5. Odgovori na vprašanja


Raztopina neke kisline A ima pH 5, kisline B pa pH 1. Katera kislina je močnejša? __



Raztopina neke baze C ima pH 9, baze D pa pH 13. Katera baza je močnejša? ______

6. Pojmom na levi najdi ustrezno dopolnitev na desni strani.
a. Močno kisla raztopina _____

e. ima pH-vrednost od 7 do 14.

b. Vodovodna voda

_____

f. ima pH- vrednost okoli 7.

c. Bazična raztopina

_____

g. ima pH vrednost enako 1.

d. Kisla raztopina

_____

h. ima pH vrednost od 0 do 7.

7. V katerih raztopinah (modri) lakmusov papir spremeni barvo v rdečo? Obkroži.
HCl (aq)
NaOH (aq)
H2SO4 (aq)
NaCl (aq)

8. Razloži, zakaj si je potrebno po jedi umiti zobe (spomni se, da ima zobna pasta rahlo
bazičen pH)?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Maja je izmerila pH vrednost štirim različnim raztopinam. Čaše z raztopinami je označila s
črkami od A do D. Odgovori na vprašanja.
A

B

C

a. V kateri čaši je kisla raztopina? _____
b. Pri delu s katero raztopino ne potrebujemo rokavic? _____
c. Kateri raztopini sta najbolj jedki? _____, _____
d. V kateri čaši je najbolj bazična snov? _____

D

Priloga 5: Delovni list tretje eksperimentalne vaje za prvo skupino

Ime in priimek:
Datum:
Naslov vaje:
Kisline, baze in nevtralne snovi v vsakdanjem življenju

1. Teoretične osnove
S kislinami in bazami se srečujemo vsak dan, čeprav se tega morda ne zavedamo. Kisline so
prisotne v hrani in v številnih proizvodih, ki jih uporabljamo v različne namene. Kislina prav
tako sodeluje pri prebavljanju hrane v želodcu, pomembna je tudi v industriji.
Nekatere izmed bazičnih snovi najemo v rastlinah, pogosto so to zdravju nevarne snovi,
imenovane alkaloidi. Med njih uvrščamo tudi kofein, ki pa z zmernim uživanjem ni nevaren
(Vrtačnik, Wissiak Grm, Glažar in Godec, 2015).

Slika 1: pH lestvica ekstrakta rdečega zelja

2. Naloga
S pomočjo indikatorja, narejenega iz listov rdečega zelja, preiskovati pH-vrednost različnih
snovi.
3. Reagenti in potrebščine
Reagenti

Potrebščine

Limonin sok

Žličke

Mleko

Raztopina rdečega zelja

Odmaševalec odtokov

5 epruvet v stojalu

Aspirin

Terilnica in pestilo

Mineralna voda

4. Varnost
Pri eksperimentalnem delu uporabljamo zaščitna očala, haljo in rokavice. Po končanem
eksperimentalnem delu odlijte reakcijske zmesi v posebej pripravljen posode za odpadke.
Pazite, da reagenti ne pridejo v stik s kožo. Umijte si roke preden zapustite laboratorij.
Snov

Piktogram

Odmaševalec odtokov
– natrijev hidroksid

Pomen znaka

Ravnanje s snovjo

Lahko je jedko za

Ne vdihovati prahu

kovine.

lina, meglice, razpršila.

Povzroča hude

Nositi zaščitna očala in

opekline kože in

haljo.

poškodbe oči.

5. Potek dela po stopnjah
1. TRDNE SNOVI: V epruveto, označene z 1, dodaj eno žličko posamezne trdne snovi
(Aspirin stri v terilnici) in dodaj približno 2 cm vodovodne vode, zapri s palcem ter dobro
pomešaj. TEKOČE SNOVI: V posamezne epruvete, označene s številkami od 2 do 5, nalij
približno do 1 cm visoko limoninega soka, mleka, mineralne vode in odmaševalca odtokov.
2. V vse epruvete nalij približno 2 cm raztopine rdečega zelja in rahlo potresi vsebino.
3. Opazuj spremembo barve in s pomočjo barvne lestvice določi pH-vrednosti preiskovanim
raztopinam snovi. Rezultate vpiši v tabelo.
6. Opažanja in sklepi
Št. epruvete

SNOV

1

Aspirin

2

Limonin sok

3

Mleko

4

Mineralna voda

5

Odmaševalec
odtokov

pH

Raztopina je kisla /
nevtralna / bazična

Sklep
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Vprašanja in naloge
1. Kako spremeni barvo indikator rdečega zelja v kislih raztopinah in kako v bazičnih
raztopinah?
___________________________________________________________________________
2. V pH-lestvici označi pH vrednosti preiskovanih snovi ter pod lestvico vpiši snovi.

3. Katere raztopine preiskovanih snovi so kisle? ____________________________________
4. Katere raztopine preiskovanih snovi so bazične?__________________________________
5. Katere raztopine preiskovanih snovi so nevtralne?_________________________________
6. Dopolni besedilo o indikatorju iz ekstrakta rdečega zelja.
Snov, ki jo lahko uporabimo kot pokazatelj kislosti ali bazičnosti raztopin, je rdeče
_________, ki vsebuje velike količine barvil, ki jih imenujemo ______________. Ti so v vodi
topni in se v zelo _________ vodnih raztopinah spremenijo barvo v rdečo, v ____________
vijoličasto in v zelo __________ vodnih raztopinah zeleno-rumeno.
7.

Z indikatorjem iz ekstrakta rdečega zelja smo izmerili pH navadnemu jogurtu. Ocenili

smo, da je

pH-vrednost 3,5. Kakšna je bila barva raztopine jogurta po reakciji z

indikatorjem?
___________________________________________________________________________

8. Snovi iz naše okolice razvrsti med kisle in bazične. Dopiši K za kislino ali B za bazo.


Kis za vlaganje ______



Pecilni prašek ______



Aspirin ______



Zobna pasta______



Čistilo za pečico______



Kamilični čaj______

9. V preglednici so dane pH-vrednosti telesnih tekočin.
Telesna tekočina

pH

Žolč

8,2

Želodčni sok

1,5

Slina

6,5

Kri

7,4

Urin

6,1

Razvrsti telesne tekočine od najbolj bazične do najbolj kisle.
___________________________________________________________________________

Priloga 6: Delovni list prve eksperimentalne vaje za drugo skupino
Ime in priimek:
Datum:
Naslov vaje:
Lakmus papir kot indikator

1. Teoretične osnove:
Barvila, ki spreminjajo barvo v odvisnosti od kislosti oziroma bazičnosti raztopin, so
pokazatelji ali indikatorji. Z indikatorji ugotavljamo, ali je raztopina kisla, bazična ali
nevtralna.
Lakmus je indikator, ki spremeni barvo v vodnih raztopinah kislin in baz. Pridobivamo ga iz
lišajev. Poznamo moder in rdeč lakmusov papir.
2. Naloga
Ugotoviti, kako lakmusov papir spremeni barvo v kisli raztopini in kako spremeni barvo v
bazični raztopini.
3. Reagenti in potrebščine

Reagenti

Potrebščine

Kuhinjski kis

2 lakmusa papirja (modri in rdeči)

Raztopina sode bikarbone

Pinceta

Citronska kislina

4 petrijevke

Raztopina milnice

4. Varnost
Pri eksperimentalnem delu uporabljamo zaščitna očala, haljo in rokavice. Po končanem
eksperimentalnem delu odlijte reakcijske zmesi v posebej pripravljen posode za odpadke.
Pazite, da reagenti ne pridejo v stik s kožo. Umijte si roke preden zapustite laboratorij.

5. Potek dela po stopnjah
1. V petrijevko vlij malo kuhinjskega kisa.
2. S pomočjo pincete pomoči v raztopino rdeč in moder lakmusov papir.
3. Opažanja zapiši v tabelo.
4. V petrijevko vlij malo raztopine sode bikarbone.
5. S pomočjo pincete pomoči v raztopino rdeč in moder lakmusov papir.
6. Opažanja zapiši v tabelo.
7. Za citronsko kislino in milnico ponovi postopek od točke 1 do točke 6.

5. Opažanja in sklepi
Sprememba barve (DA/NE)

Kislo (kis)

Bazično (soda bikarbona)

Kislo (citronska kislina)

Bazično(raztopina

Rdeč lakmus papir
Moder lakmus papir

Sprememba barve (DA/NE)

kalcijevega karbonata)
Rdeč lakmus papir
Moder lakmus papir

Sklep
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Vprašanja in naloge
1. Kako rdeč lakmus papir spremeni barvo v kislem pH območju in kako v bazičnem pH
območju?
___________________________________________________________________________
2. Kako moder lakmus papir spremeni barvo v kislem pH območju in kako v bazičnem pH
območju?
___________________________________________________________________________

3. Dopolni.
Snovi, ki spreminjajo barvo v odvisnosti od kislosti / bazičnosti raztopin, so pokazatelji ali
____________________.
4. Dopolni tabelo z ustreznimi besedami tako, da bodo trditve o uporabi lakmusovega
indikatorja pravilne.
Barva lakmus papirja po
Preiskovana raztopina snovi

Uporabljen indikator

ugotavljanju kislosti
oziroma bazičnosti raztopine

5. Doma si za zajtrk spil kozarec pomarančnega soka. Ko si prišel v šolo, ste se pogovarjali o
kislosti in bazičnosti raztopin. Spomnil si se, da je bil pomarančni sok kisel. Kateri lakmus
papir bi uporabil, da bi dokazal sošolcem, da je pomarančni sok res kisel?
___________________________________________________________________________
6. Razloži, zakaj moramo za ugotavljanje bazičnosti raztopine čistila za pečico uporabiti rdeč
lakmusov papir?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Ugotoviti želimo, ali je destilirana voda kisla ali bazična. Za ugotavljanje uporabimo moder
in rdeč lakmusov papir. Po izvedbi eksperimenta ugotovimo, da je lakmus papir v obeh
primerih spremenil barvo v vijolično. Razloži zakaj?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Popravi napake. Obkroži napačno besedo in zgoraj napiši pravilno.
Indikatorji so snovi, s katerimi ugotavljamo, ali so raztopine kisle, bazične ali nevtralne.
Lakmus papir je umetni indikator, ki se ga pridobiva iz lišajev. Za ugotavljanje kislosti vodne
raztopine uporabljamo rdeč lakmus papir, saj v njej spremeni barvo v rdečo. Za ugotavljanje
bazičnosti raztopine uporabljamo rdeč lakmusov papir, ki spremeni barvo v rdečo.
9. Načrtuj potek eksperimenta za ugotavljanje kislosti / bazičnosti vodne raztopine sladoleda.

Priloga 7: Delovni list druge eksperimentalne vaje za drugo skupino
Ime in priimek:
Datum:
Naslov vaje:
Spremembe barv različnih indikatorjev

1. Teoretične osnove
Kislost in bazičnost vodnih raztopin snovi ugotavljamo z različnimi indikatorji. To so lakmus,
fenolftalein, metil oranž in univerzalni indikator. S pH-lestvico in univerzalnim indikatorjem
opredelimo, kako kisla in kako bazična je neka raztopina. Kisle raztopine imajo pH vrednost
med 7 in 0, bazične med 7 in 14, nevtralne pa 7.

Slika1: Barva lestvica univerzalnega indikatorja
2. Naloga
Ugotoviti, kako različni indikatorji spremenijo barvo v kisli raztopini in kako v bazični
raztopini.
3. Reagenti in potrebščine

Reagenti

Potrebščine

Raztopina univerzalnega indikatorja

2x univerzalni indikator papir

Raztopina metil oranža

2 indikatorska lističa

Raztopina fenolftaleina

10 epruvet

Jedilni kis

Stojalo za epruvete

Raztopina sode bikarbone

Kapalke

4. Varnost
Pri eksperimentalnem delu uporabljamo zaščitna očala, haljo in rokavice. Po končanem
eksperimentalnem delu odlijte reakcijske zmesi v posebej pripravljen posode za odpadke.
Pazite, da reagenti ne pridejo v stik s kožo. Umijte si roke preden zapustite laboratorij.
Snov

Piktogram

Fenolftalein

Metil oranž

Pomen znaka

Ravnanje s snovjo

Sum povzročitve genetskih

Pri izpostavljenosti ali

okvar.

sumu izpostavljenosti:

Lahko povzroči raka.

Poiščite zdravniško pomoč

Sum škodljivosti za plodnost.

/ oskrbo.

Strupeno pri zaužitju.

Ne jesti, piti ali kaditi med
uporabo tega izdelka.

5. Potek dela po stopnjah
1. 5 epruvet označi s številkami od 1 do 5, nato v vsako epruveto nalij 2 cm visoko jedilnega
kisa. 4. in 5. epruveta sta majhni – za lističe.
2. V epruveto s številko 1 kapni kapljico raztopine univerzalnega indikatorja.
3. V epruveto s številko 2 kapni kapljico metil oranža.
4. V epruveto s številko 3 kapni kapljico fenolftaleina.
5. V epruveto s številko 4 pomoči univerzalni indikator papir.
6. V epruveto s številko 5 pomoči indikatorski listič.
7. Opažanja zabeleži v tabelo pod opažanja in sklepi.
8. Nato ponovi postopek od številke 1 do 7, le da namesto jedilnega kisa uporabiš raztopino
sode bikarbone.

6. Opažanja in sklepi
Kislina
Indikator

Barva
indikatorja pred
reakcijo

Barva po
reakciji z
indikatorjem

Baza
Barva
indikatorja pred
reakcijo

Barva po
reakciji z
indikatorjem

Univerzalni
indikator papir
Raztopina
univerzalnega
indikatorja
Metil oranž
Fenolftalein
Indikatorski
listič
Sklep
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Vprašanja in naloge
1. Kateri indikator ni primeren za dokazovanje kislin? _______________________________
2. Oglej si pH lestvico in odgovori na vprašanja.
pH lestvica





Kakšen je pH destilirane vode? _____
Kakšen pH imajo kisline? _____
Kakšen pH imajo baze? _____

3. Odgovori na vprašanja.




Raztopina neke kisline A ima pH 5, kisline B pa pH 1. Katera kislina je močnejša?
Raztopina neke baze C ima pH 9, baze D pa pH 13. Katera baza je močnejša?
4. V katerih raztopinah (modri) lakmusov papir spremeni barvo v rdečo? Obkroži.

HCl (aq)

NaOH (aq)

H2SO4 (aq)

NaCl (aq)

5. Razloži, zakaj si je potrebno po jedi umiti zobe (spomni se, da ima zobna pasta rahlo
bazičen pH)?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Med naštetimi obkroži črke pred indikatorje, ki bi jih lahko uporabili za ugotavljanje
kislosti vidne raztopine.
a. Rdeč lakmus papir
b. Moder lakmus papir
c. Nobenega med naštetimi
d. Univerzalni indikator
7. Maja je izmerila pH vrednost štirim različnim raztopinam. Čaše z raztopinami je označila s
črkami od A do D. Odgovori na vprašanja.
A

B

C

a. V kateri čaši je kisla raztopina? _____
b. Pri delu s katero raztopino ne potrebujemo rokavic? _____
c. Kateri raztopini sta najbolj jedki? _____, _____
d. V kateri čaši je najbolj bazična snov? _____

D

8. Oblikuj postopek priprave raztopin trdnih snovi, kot je soda bikarbona, za meritev pHvrednosti z univerzalnim indikatorjem. Opiši tudi postopek meritve pH-vrednosti.

9. Maja je imela dve epruveti s kislo in nevtralno raztopino. Za ločevanje med njima je imela
na razpolago dva indikatorja. Pomagaj ji, kateri indikator naj uporabi, da bo ugotovila, v
kateri epruveti je kisla raztopina. Obkroži.
A) Metil oranž
B) Fenolftalein

Priloga 8: Delovni list tretje eksperimentalne vaje za drugo skupino
Ime in priimek:
Datum:
Naslov vaje:
Kisline, baze in nevtralne snovi v vsakdanjem življenju
1. Teoretične osnove
S kislinami in bazami se srečujemo vsak dan, čeprav se tega morda ne zavedamo. Kisline so
prisotne v hrani in v številnih proizvodih, ki jih uporabljamo v različne namene. Kislina prav
tako sodeluje pri prebavljanju hrane v želodcu, pomembne pa so tudi v industriji.
Nekatere izmed bazičnih snovi najdemo v rastlinah, pogosto so to zdravju nevarne snovi,
imenovani alkaloidi. Med njih uvrščamo tudi kofein, ki pa z zmernim uživanjem ni nevaren
(Vrtačnik, Wissiak Grm, Glažar in Godec, 2015).

Slika 1: pH lestvica ekstrakta rdečega zelja
2. Naloga
S pomočjo indikatorja, narejenega iz listov rdečega zelja, preiskovati pH-vrednost različnih
snovi.
3. Reagenti in potrebščine
Reagenti

Potrebščine

Limonin sok

Sredstvo proti vodnemu kamnu

Milnica

Žličke

Mleko

8 epruvet v stojalu

Tablete za želodec (Rennie)

Terilnica in pestilo

Odmaševalec odtokov
Aspirin
Raztopina rdečega zelja
Sredstvo proti vodnemu kamnu

4. Varnost
Pri eksperimentalnem delu uporabljamo zaščitna očala, haljo in rokavice. Po končanem
eksperimentalnem delu odlijte reakcijske zmesi v posebej pripravljen posode za odpadke.
Pazite, da reagenti ne pridejo v stik s kožo. Umijte si roke preden zapustite laboratorij.
Snov

Piktogram

Pomen znaka

Ravnanje s snovjo

Lahko je jedko za

Ne vdihovat prahu

Odmaševalec

kovine.

lina, meglice,

odtokov – natrijev

Povzroča hude

razpršila.

hidroksid

opekline kože in

Nositi zaščitna očala

poškodbe oči.

in haljo.

Lahko je jedko za
kovine. Povzroča

Nositi zaščitne

Sredstvo proti

hude opekline kože

rokavice / zaščitno

vodnemu kamnu –

in poškodbe oči.

obleko / zaščito za

HCl

Lahko povzroči

oči / zaščito za

draženje dihalnih

obraz.

poti.

5. Potek dela po stopnjah
1. TRDNE SNOVI: V epruveti, označeni z 1 in 2, dodaj eno žličko posamezne trdne snovi
(Rennie in aspirin stri v terilnici) in dodaj približno 2 cm vodovodne vode, zapri s palcem ter
dobro pomešaj. Vmes pomij in pobriši terilnico!!
TEKOČE SNOVI: V posamezne epruvete, označene s številkami od 3 do 8, nalij približno 1
cm limoninega soka, milnice, mleka, mineralne vode, odmaševalca odtokov in sredstva proti
vodnemu kamnu.
2. V vse epruvete nalij približno 2 cm raztopine rdečega zelja in rahlo potresi vsebino.
3. Opazuj spremembo barve in s pomočjo barvne lestvice določi pH-vrednosti preiskovanim
raztopinam snovi. Rezultate vpiši v tabelo.

6. Opažanja in sklepi
Št. epruvete

SNOV

1.

Rennie

2.

Aspirin

3

Limonin sok

4

Milnica

5

Mleko

6

Mineralna voda

7
8

pH

Raztopina je kisla /
nevtralna / bazična

Odmaševalec
odtokov
Sredstvo proti
vodnemu kamnu

Sklep
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Vprašanja in naloge
1. Kakšne barve je raztopina rdečega zelja v kislem pH območju in kakšna v bazičnem pH
območju?
___________________________________________________________________________
2. V pH-lestvici označi pH vrednosti preiskovanih snovi ter pod lestvico vpiši snovi.

a. Katere raztopine preiskovanih snovi so kisle? ____________________________________
b. Katere raztopine preiskovanih snovi so bazične?__________________________________
c. Katere raztopine preiskovanih snovi so nevtralne?_________________________________

3. Dopolni besedilo o indikatorju iz ekstrakta rdečega zelja.
Snov, ki jo lahko uporabimo kot pokazatelj kislosti ali bazičnosti raztopin, je rdeče
_________. Snovi, ki vsebuje velike količine barvil, ki jih imenujemo ______________. Ti so
v vodi topni in v zelo _________ vodnih raztopinah spremenijo barvo v

rdečo, v

____________ vijoličasto in v zelo __________ vodnih raztopinah zeleno-rumeno.
4. Z indikatorjem iz ekstrakta rdečega zelja smo izmerili pH grenivkinem soku. Ocenili smo,
da je

pH-vrednost 5. Kakšna je bila barva raztopine grenivkinega soka po reakciji z

indikatorjem?
___________________________________________________________________________
5. Snovi iz naše okolice razvrsti med kisle in bazične. Dopiši K za kislino ali B za bazo.


Kis za vlaganje ______



Pecilni prašek ______



Aspirin ______



Zobna pasta______



Čistilo za pečico______



Kamilični čaj______

6. Ali je indikator rdečega zelja kisel, nevtralen ali bazičen?__________________
7. Zakaj je raztopina rdečega zelja ob stiku s preiskovanimi vodnimi raztopinami pokazala
različno spremembo barve?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. V preglednici so dane pH-vrednosti telesnih tekočin.
Telesna tekočina

pH

Žolč

8,2

Želodčni sok

1,5

Slina

6,5

Kri

7,4

Urin

6,1

Razvrsti telesne tekočine od najbolj bazične do najbolj kisle.
___________________________________________________________________________
9. Kis za vlaganje in šipkov čaj sta kisli raztopini. Pri ugotavljanju kislosti z indikatorjem iz
izvlečka rdečega zelja, raztopina kisa spremeni barvo v rdečo, šipkov čaj pa rdeče-vijoličasto.
Utemelji, zakaj nista obe raztopini rdeči, če pa sta kisli?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Priloga 9: Delovni list prve eksperimentalne vaje za tretjo skupino
Ime in priimek:
Datum:
Naslov vaje:
Lakmus papir kot indikator

1. Teoretične osnove:
Barvila, ki spreminjajo barvo v odvisnosti od kislosti oziroma bazičnosti raztopin, so
pokazatelji ali indikatorji. Z indikatorji ugotavljamo, ali je raztopina kisla, bazična ali
nevtralna.
Lakmus je indikator, ki spremeni barvo v vodnih raztopinah kislin in baz. Pridobivamo ga iz
lišajev. Poznamo moder in rdeč lakmusov papir.
2. Naloga
Ugotoviti, kako lakmusov papir spremeni barvo v kisli raztopini in kako spremeni barvo v
bazični raztopini.
3. Reagenti in potrebščine

Reagenti

Potrebščine

4. Varnost
Pri eksperimentalnem delu uporabljamo zaščitna očala, haljo in rokavice. Po končanem
eksperimentalnem delu odlijte reakcijske zmesi v posebej pripravljen posode za odpadke.
Pazite, da reagenti ne pridejo v stik s kožo. Umijte si roke preden zapustite laboratorij.

5. Potek dela
Oblikuj načrt izvajanja eksperimentalnega dela po stopnjah. Pred nadaljevanjem naj načrt
pregleda učiteljica. Nadaljuješ z izvedbo eksperimentalnega dela.
Nasvet: V izvedbo eksperimentalne vaje vključi vse kemikalije in pripomočke, ki so na
pladnju, dopolni tudi tabelo reagentov in potrebščin zgoraj.

Potek dela po stopnjah
Opažanja in sklepi
Nasvet:


Rezultate eksperimentalnega dela prikaži v tabeli tako, da bodo vidne naslednje
komponente: kislo (kis in citronska kislina), bazično (soda bikarbona in milnica), rdeč
lakmusov papir, moder lakmusov papir.



Tabela

Sklepe oblikuj po zaključenem eksperimentalnem delu.

Sklep
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Vprašanja in naloge
1.
a)
b)
c)
d)

Kako rdeči lakmus papir spremeni barvo v kisli raztopini?_______________________
Kako rdeči lakmus papir spremeni barvo v bazični raztopini? ___________________
Kako modri lakmus papir spremeni barvo v kisli raztopini? _____________________
Kako modri lakmus papir spremeni barvo v bazični raztopini? ___________________

2. Dopolni tabelo z ustreznimi besedami tako, da bodo trditve o uporabi lakmusovega
indikatorja pravilne.
Barva lakmus papirja po
Preiskovana raztopina snovi

Uporabljen indikator

ugotavljanju kislosti oziroma
bazičnosti raztopine

3. Kisla ali bazična snov?
Preberi spodnje besedilo in dopolni manjkajoče besede.
Šipkov čaj in kokakola sta _____________ vodne raztopine, ___________ lakmus papir po
preizkušanju postane ________ barve.
4. Doma si za zajtrk spil kozarec pomarančnega soka. Ko si prišel v šolo, ste se pogovarjali o
kislosti in bazičnosti raztopin. Spomnil si se, da je bil pomarančni sok kisel. Kateri lakmus
papir bi uporabil, da bi dokazal sošolcem, da je pomarančni sok res kisel?
___________________________________________________________________________
5. Ugotoviti želimo, ali je destilirana voda kisla ali bazična. Za ugotavljanje uporabimo moder
in rdeč lakmusov papir. Po izvedbi eksperimenta ugotovimo, da je lakmus papir v obeh
primerih spremenil barvo v vijolično. Razloži zakaj?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Popravi napake. Obkroži napačno besedo in zgoraj napiši pravilno.
Indikatorji so snovi, s katerimi ugotavljamo, ali so raztopine kisle, bazične ali nevtralne.
Lakmus papir je umetni indikator, ki se ga pridobiva iz lišajev.
7. Popravi napake. Obkroži napačno besedo in zgoraj napiši pravilno.
Za ugotavljanje kislosti vodne raztopine uporabljamo rdeč lakmus papir, saj v njej spremeni
barvo v rdečo. Za ugotavljanje bazičnosti raztopine uporabljamo rdeč lakmusov papir, ki
spremeni barvo v rdečo.

Priloga 10: Delovni list druge eksperimentalne vaje za tretjo skupino
Ime in priimek:
Datum:
Naslov vaje:
Spremembe barv različnih indikatorjev
1. Teoretične osnove
Kislost in bazičnost vodnih raztopin snovi ugotavljamo z različnimi indikatorji. To so lakmus,
fenolftalein, metil oranž in univerzalni indikator. S pH-lestvico in univerzalnim indikatorjem
opredelimo, kako kisla in kako bazična je neka raztopina. Kisle raztopine imajo pH vrednost
med 7 in 0, bazične med 7 in 14, nevtralne pa 7.

Slika1: Barva lestvica univerzalnega indikatorja
2. Naloga
Ugotoviti, kako različni indikatorji spremenijo barvo v kisli raztopini in kako v bazični
raztopini.
3. Reagenti in potrebščine

Reagenti

Potrebščine

4. Varnost
Pri eksperimentalnem delu uporabljamo zaščitna očala, haljo in rokavice. Po končanem
eksperimentalnem delu odlijte reakcijske zmesi v posebej pripravljen posode za odpadke.
Pazite, da reagenti ne pridejo v stik s kožo. Umijte si roke preden zapustite laboratorij.
Snov

Fenolftalein

Metil oranž

Piktogram

Pomen znaka

Ravnanje s snovjo

Sum povzročitve

Pri izpostavljenosti

genetskih okvar.

ali sumu

Lahko povzroči raka.

izpostavljenosti:

Sum škodljivosti za

Poiščite zdravniško

plodnost.

pomoč / oskrbo.

Strupeno pri
zaužitju.

Ne jesti, piti ali
kaditi med uporabo
tega izdelka.

5. Potek dela
Oblikuj načrt izvajanja eksperimentalnega dela po stopnjah. Pred nadaljevanjem naj načrt
pregleda učiteljica. Nadaljuješ z izvedbo eksperimentalnega dela.
Nasvet: V izvedbo eksperimentalne vaje vključi vse kemikalije in pripomočke, ki so na
pladnju, dopolni tudi tabelo potrebščin in reagentov zgoraj.

Potek dela po stopnjah

Opažanja in sklepi
Nasvet:


Rezultate eksperimentalnega dela prikaži v tabeli tako, da bodo vidne naslednje
komponente: kislina (kis) - barva pred in barva po reakciji, baza (soda bikarbona) barva pred in po reakciji z indikatorjem, univerzalni indikator papir, raztopina
univerzalnega indikatorja, metil oranž, fenolftalein, indikatorski lističi.



Sklepe oblikuj po zaključenem eksperimentalnem delu.

Tabela
Sklepi
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Vprašanja in naloge
1. . Oglej si pH lestvico in odgovori na vprašanja.
pH lestvica





Kakšen je pH destilirane vode?____________________________________________
Kakšen pH imajo kisline?________________________________________________
Kakšen pH imajo baze?__________________________________________________

2. Razloži, zakaj si je potrebno po jedi umiti zobe (spomni se, da ima zobna pasta rahlo
bazičen pH)?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Med naštetimi obkroži črke pred indikatorje, ki bi jih lahko uporabili za ugotavljanje
kislosti vidne raztopine.
a. Rdeč lakmus papir
b. Moder lakmus papir
c. Nobenega med naštetimi
d. Univerzalni indikator

4. Maja je izmerila pH vrednost štirim različnim raztopinam. Čaše z raztopinami je označila s
črkami od A do D. Odgovori na vprašanja.
A

B

C

D

a. V kateri čaši je kisla raztopina?_____________
b. Pri delu s katero raztopino ne potrebijemo rokavic?____________
c. Kateri raztopini sta najbolj jedki?_________, __________
d. V kateri čaši je najbolj bazična snov?__________

5. Oblikuj postopek priprave raztopin trdnih snovi, kot je soda bikarbona, za meritev pHvrednosti z univerzalnim indikatorjem. Opiši tudi postopek meritve pH-vrednosti.

6. Maja je imela dve epruveti s kislo in nevtralno raztopino. Za ločevanje med njima je imela
na razpolago dva indikatorja. Pomagaj ji, kateri indikator naj uporabi, da bo ugotovila, v
kateri epruveti je kisla raztopina. Obkroži.
A) Metil oranž
B) Fenolftalein

7. Dopolni besedilo.
Če želimo oceniti, kako kisla ali ___________ je neka vodna raztopina, moramo uporabiti
univerzalni _____________. Z univerzalnim indikatorjem lahko določimo _______________
vodnih raztopin snovi, ki pa ne smejo biti _____________.

Priloga 11: Delovni list tretje eksperimentalne vaje za tretjo skupino
Ime in priimek:
Datum:
Naslov vaje:
Kisline, baze in nevtralne snovi v vsakdanjem življenju

1. Teoretične osnove
S kislinami in bazami se srečujemo vsak dan, čeprav se tega morda ne zavedamo. Kisline so
prisotne v hrani in v številnih proizvodih, ki jih uporabljamo v različne namene. Kislina prav
tako sodeluje pri prebavljanju hrane v želodcu, pomemben so tudi v industriji.
Nekatere izmed bazičnih snovi najemo v rastlinah, pogosto so to zdravju nevarne snovi,
imenovani alkaloidi. Med njih uvrščamo tudi kofein, ki pa z zmernim uživanjem ni nevaren
(Vrtačnik, Wissiak Grm, Glažar in Godec, 2015).

Slika 1: pH lestvica ekstrakta rdečega zelja
2. Naloga
S pomočjo indikatorja, narejenega iz listov rdečega zelja, preiskovati pH-vrednost različnih
snovi.
3. Reagenti in potrebščine
Reagenti

4. Varnost

Potrebščine

Pri eksperimentalnem delu uporabljamo zaščitna očala, haljo in rokavice. Po končanem
eksperimentalnem delu odlijte reakcijske zmesi v posebej pripravljen posode za odpadke.
Pazite, da reagenti ne pridejo v stik s kožo. Umijte si roke preden zapustite laboratorij.
Snov

Piktogram

Odmaševalec
odtokov – natrijev
hidroksid

Pomen znaka

Ravnanje s snovjo

Lahko je jedko za kovine.

Ne vdihovat prahu lina,

Povzroča hude opekline

meglice, razpršila.

kože in poškodbe oči.

Nositi zaščitna očala in
haljo.

Lahko je jedko za kovine.
Sredstvo proti

Povzroča hude opekline

Nositi zaščitne rokavice /

vodnemu kamnu

kože in poškodbe oči.

zaščitno obleko / zaščito

– HCl

Lahko povzroči draženje

za oči / zaščito za obraz

dihalnih poti.
5. Potek dela
Oblikuj načrt izvajanja eksperimentalnega dela po stopnjah. Pred nadaljevanjem naj načrt
pregleda učiteljica. Nadaljuješ z izvedbo eksperimentalnega dela.
Nasvet: V izvedbo eksperimentalne vaje vključi vse kemikalije in pripomočke, ki so na
pladnju, dopolni tudi tabelo potrebščin in reagentov zgoraj.

Potek dela po stopnjah

Opažanja in sklepi
Nasvet:


Rezultate eksperimentalnega dela prikaži v tabeli tako, da bodo vidne naslednje
komponente: številke epruvet od 1 do 7, snovi ( Rennie, Aspirin, limonin sok, milnica,
mleko, mineralna voda, odmaševalec odtokov, sredstvo proti vodnemu kamnu), pH in
kislost / bazičnost / nevtralnost raztopine.



Sklepe oblikuj po zaključenem eksperimentalnem delu.

Tabela
Sklepi
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Vprašanja in naloge
1. V pH-lestvici označi pH vrednosti preiskovanih snovi ter pod lestvico vpiši snovi.

a. Katere raztopine preiskovanih snovi so kisle? ____________________________________
b. Katere raztopine preiskovanih snovi so bazične?__________________________________
c. Katere raztopine preiskovanih snovi so nevtralne?_________________________________

2. Z indikatorjem iz ekstrakta rdečega zelja smo izmerili pH grenivkinem soku. Ocenili smo,
da je

pH-vrednost 5. Kakšna je bila barva raztopine grenivkinega soka po reakciji z

indikatorjem?
___________________________________________________________________________
3. Ali je indikator rdečega zelja kisel, nevtralen ali bazičen?______________________
4. Zakaj je raztopina rdečega zelja ob stiku z preiskovanimi vodnimi raztopinami pokazala
različno spremembo barve?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. V preglednici so dane pH-vrednosti telesnih tekočin.
Telesna tekočina

pH

Žolč

8,2

Želodčni sok

1,5

Slina

6,5

Kri

7,4

Urin

6,1

Razvrsti telesne tekočine od najbolj bazične do najbolj kisle.
___________________________________________________________________________

6. Kis za vlaganje in šipkov čaj sta kisli raztopini. Pri ugotavljanju kislosti z indikatorjem iz
izvlečka rdečega zelja raztopina kisa spremeni barvo v rdečp, šipkov čaj pa rdeče-vijoličasto.
Utemelji, zakaj nista obe raztopini rdeči, če pa sta kisli?
___________________________________________________________________________
7. Z indikatorjem iz izvlečka rdečega zelja smo ugotavljali kislost oziroma bazičnost snovi.
Snovi so spremenile barvo tako, kot je navedeno v tabeli. Na podlagi barv razvrsti snovi od
najbolj kisle do najbolj bazične.
Snov
Kis za vlaganje
Raztopina pecilnega praška
Raztopina aspirina
Vodovodna voda
Raztopina Rupuruta

Barva indikatorja, iz izvlečka rdečega zelja
Rdeča
Temno zelena
Rdeče-vijoličasta
Vijolična
Zelena

Priloga 12: Intervju z učiteljico
Splošna vprašanja o UDKED
1. vprašanje:
Ali je po vašem mnenju anketni vprašalnik primeren za spremljanje učencev pri
kemijskem eksperimentalnem delu, zakaj?
2. vprašanje:
Ali bi bil anketni vprašalnik primeren za učiteljevo vrednotenje napredovanja učencev
pri diferenciranem in individualiziranem kemijskem eksperimentalnem delu ter zakaj?
3. vprašanje:
Ali bi anketni vprašalnik uporabili v razredu za ocenjevanje kemijskega
eksperimentalnega dela?
4. vprašanje:
Imate kakšen predlog za izboljšanje anketnega vprašalnika? Ali ste imeli kakšne
težave pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika?
Specifična vprašanja o izkušnji izvedbe učne diferenciacije in individualizacije kemijskega
eksperimentalnega dela v okviru naravoslovnega dneva.
Vprašanja, povezana s prvo skupina učencev:
5. vprašanje:
Ali razvita učna enota za uresničevanje učne diferenciacije in individualizacije
eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo kislin, baz in soli omogoča učencu
Jaki iz prve skupine lažje usvajanje kemijskih pojmov in procesov? Na kakšen način
ste to opazili?
6. vprašanje:
Ali razvita učna enota za uresničevanje učne diferenciacije in individualizacije
eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo kislin, baz in soli, omogoča učencu
Jaki iz prve skupine razvijanje eksperimentalnih spretnosti in veščin ter razvijanje
splošnih naravoslovnih kompetenc? Ali ste opazili napredek na tem področju?
7. vprašanje:
Ali razvita učna enota za uresničevanje učne diferenciacije in individualizacije
eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo kislin, baz in soli omogoča učencu
Blažu iz prve skupine lažje usvajanje kemijskih pojmov in procesov? Na kakšen način
ste to opazili?
8. vprašanje:
Ali razvita učna enota za uresničevanje učne diferenciacije in individualizacije
eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo kislin, baz in soli, omogoča učencu
Blažu iz prve skupine razvijanje eksperimentalnih spretnosti in veščin ter razvijanje
splošnih naravoslovnih kompetenc? Ali ste opazili napredek na tem področju?
9. vprašanje:
Ali razvita učna enota za uresničevanje učne diferenciacije in individualizacije
eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo kislin, baz in soli omogoča učencu
Aljažu iz prve skupine lažje usvajanje kemijskih pojmov in procesov? Na kakšen način
ste to opazili?
10. vprašanje:

Ali razvita učna enota za uresničevanje učne diferenciacije in individualizacije
eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo kislin, baz in soli, omogoča učencu
Aljažu iz prve skupine razvijanje eksperimentalnih spretnosti in veščin ter razvijanje
splošnih naravoslovnih kompetenc? Ali ste opazili napredek na tem področju?
Vprašanja povezana z drugo skupino učencev:
11. vprašanje:
Ali razvita učna enota za uresničevanje učne diferenciacije in individualizacije
eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo kislin, baz in soli omogoča učencem
druge skupine lažje usvajanje kemijskih pojmov in procesov? Na kakšen način ste to
opazili?
12. vprašanje:
Ali razvita učna enota za uresničevanje učne diferenciacije in individualizacije
eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo kislin, baz in soli, omogoča
učencem druge skupine razvijanje eksperimentalnih spretnosti in veščin ter razvijanje
splošnih naravoslovnih kompetenc? Ali ste opazili napredek na tem področju?

Vprašanja povezana s tretjo skupino učencev:
13. vprašanje:
Ali razvita učna enota za uresničevanje učne diferenciacije in individualizacije
eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo kislin, baz in soli omogoča učencu
Žanu iz tretje skupine lažje usvajanje kemijskih pojmov in procesov? Na kakšen način
ste to opazili?
14. vprašanje:
Ali razvita učna enota za uresničevanje učne diferenciacije in individualizacije
eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo kislin, baz in soli, omogoča učencu
Žanu iz tretje skupine razvijanje eksperimentalnih spretnosti in veščin ter razvijanje
splošnih naravoslovnih kompetenc? Ali ste opazili napredek na tem področju?
15. vprašanje:
Ali razvita učna enota za uresničevanje učne diferenciacije in individualizacije
eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo kislin, baz in soli omogoča učencu
Nejcu iz tretje skupine lažje usvajanje kemijskih pojmov in procesov? Na kakšen način
ste to opazili?
16. vprašanje:
Ali razvita učna enota za uresničevanje učne diferenciacije in individualizacije
eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo kislin, baz in soli, omogoča učencu
Nejcu iz prve skupine razvijanje eksperimentalnih spretnosti in veščin ter razvijanje
splošnih naravoslovnih kompetenc? Ali ste opazili napredek na tem področju?
17. vprašanje:

Ali razvita učna enota za uresničevanje učne diferenciacije in individualizacije
eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo kislin, baz in soli omogoča učencu
Niku iz tretje skupine lažje usvajanje kemijskih pojmov in procesov? Na kakšen način
ste to opazili?
18. vprašanje:
Ali razvita učna enota za uresničevanje učne diferenciacije in individualizacije
eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo kislin, baz in soli, omogoča učencu
Niku iz tretje skupine razvijanje eksperimentalnih spretnosti in veščin ter razvijanje
splošnih naravoslovnih kompetenc? Ali ste opazili napredek na tem področju?
19. vprašanje:
Kakšno je vaše mnenje ali je razvita učna enota diferenciacije in individualizacije
eksperimentalnega dela omogoča učencem tretje skupine usvajanje znanj in razvijane
spretnosti?

Priloga 13: Značilnosti učencev prve skupine na podlagi anketnega
vprašalnika UDKED
Jaka: Ima zelo nizko razvite ustvarjalne sposobnosti (na podlagi raznovrstnih virov in
literature načrtuje samostojno eksperimentalno delo), ustvarjalno mišljenje (zna zastavljati
raziskovalna vprašanja in načrtovati eksperimentalno delo) ter terminološko razvitost (pri
opisovanju pojavov, procesov in zakonitosti uporablja primerno terminološko razvitost).
Blaž: Ima zelo nizko razvite ustvarjalne sposobnosti (na podlagi raznovrstnih virov in
literature načrtuje samostojno eksperimentalno delo), ustvarjalno mišljenje (zna zastavljati
raziskovalna vprašanja in načrtovati eksperimentalno delo) ter terminološko razvitost (pri
opisovanju pojavov, procesov in zakonitosti uporablja primerno terminološko razvitost). Prav
tako ima nizko razvite praktične spretnosti, komunikacijske spretnosti ter učne spretnosti.
Težave ima pri samostojni izvedbi eksperimentalnega dela ter rokovanju z merilnimi
napravami.
Aljaž: Ima zelo nizko razvite ustvarjalne sposobnosti (na podlagi raznovrstnih virov in
literature načrtuje samostojno eksperimentalno delo), ustvarjalno mišljenje (zna zastavljati
raziskovalna vprašanja in načrtovati eksperimentalno delo) ter terminološko razvitost (pri
opisovanju pojavov, procesov in zakonitosti uporablja primerno terminološko razvitost). Prav
tako ima nizko razvite praktične spretnosti, komunikacijske spretnosti ter učne spretnosti.
Težave ima pri samostojni izvedbi eksperimentalnega dela ter rokovanju z merilnimi
napravami.

Priloga 14: Značilnosti učencev tretje skupine na podlagi anketnega
vprašalnika UDKED
Žan: Učenec ima zelo dobro razvite ustvarjalne sposobnosti (na podlagi raznovrstnih virov in
literature načrtuje samostojno eksperimentalno delo), ustvarjalno mišljenje (zna zastavljati
raziskovalna vprašanja in načrtovati eksperimentalno delo) ter terminološko razvitost (pri
opisovanju pojavov, procesov in zakonitosti rabi primerno terminološko razvitost). Prav tako
ima dobro razvit spomin ter logično sklepanje.
Nejc: Učenec je ima dobro razvite eksperimentalne spretnosti. Učenec pri izvedbi
eksperimentalnega dela nima težav s fino motoriko, skrbi zase in ne ogroža drugih. Zelo
dobro ima razvite sposobnosti kritičnega mišljenja (informacijam med eksperimentalnim
delom pripiše ustrezno uporabnost) in logičnega mišljenja (prikaz modela molekule na
submikroskopski ravni zna povezati z modelom, pripravljenim iz zbirke modelov). Prav tako
ima dobro razvite vizualizacijske spretnosti in prostorsko predstavljivost.
Nik: Ima zelo dobro razvite eksperimentalne in ustvarjalne sposobnosti. Spretno izvaja
eksperimentalne tehnike, ima dobro razvite spretnosti opazovanja in opisovanja. Dobro ima
razvite sposobnosti analize podatkov in opisovanja sklepov, vešč je pri uporabi informacijskokomunikacijske tehnologije in skrbi za varno eksperimentalno delo.

Priloga 15: Analiza intervjuja z učiteljico
Besedilo – Anketni vprašalnik UDKED
Ali je po vašem mnenju anketni vprašalnik primeren za spremljanje
učencev pri kemijskem eksperimentalnem delu, zakaj?
Anketni vprašalnik se mi zdi primeren za spremljanje učencev pri
kemijskem eksperimentalnem delu, saj so v vprašalnik vključene
spretnosti, sposobnosti in veščine, ki omogočajo temeljito oceno
razvitosti učenca.
Po analizi anketnega vprašalnika je bilo opaziti, da pridobljeni
rezultati odražajo resnično oceno stanja, saj bi učence tudi sama
razvrstila v take skupine.
Ali bi bil anketni vprašalnik primeren za učiteljevo vrednotenje
napredovanja učencev pri diferenciranem in individualiziranem
kemijskem eksperimentalnem delu ter zakaj?
Anketni vprašalni se mi zdi primeren za vrednotenje napredovanja
učencev zaradi večstopenjske lestvice in ker seveda vključuje vse,
na kar mora biti učitelj pozoren pri eksperimentalnem delu.
Ali bi anketni vprašalnik uporabili v razredu za ocenjevanje
kemijskega eksperimentalnega dela?
Vsekakor bi ga, vendar zaradi obsežnosti vprašalnika, njegova
uporaba ni mogoča, saj je že tako malo ur za kemijo.
Imate kakšen predlog za izboljšanje anketnega vprašalnika ali ste
imeli kakšne težave pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika?
Ni bilo težav pri izpolnjevanju, mogoče le, da so bili nekateri stavki
obrnjeni tako, da bi jih jaz obrnila drugače.

Koda 1.reda

Koda 2. reda

Kategorija

Vključuje vse spretnosti, sposobnosti
in veščine za eksperimentalno delo.

Celovit pristop

Vsebinsko
celovit
pristop

Rezultati odražajo razvojno stanje
učenca.

Trenutno stanje
učenčeve
razvitosti

Učenčeva
razvitost

Omogoča vrednotenje napredovanja.
Več stopenjska lestvica.

Napredovanje
učenca

Ocenjevanje

Učiteljica bi ga uporabila za
ocenjevanje v svojem razredu.

Primeren za
ocenjevanje

Uporaba

Obračanje stavkov

Slovnica

Spremembe

Besedilo - Jaka

Koda 1.reda

Koda 2. reda

Kategorija

Ali razvita učna enota za uresničevanje učne diferenciacije in
individualizacije eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo
kislin, baz in soli omogoča učencu Jaki iz prve skupine lažje
usvajanje kemijskih pojmov in procesov? Na kakšen način ste to
opazili?
Učence 1 je razlog, da sem v razred vpeljala homogene skupine.
V homogenih skupinah pride do izraza.
Lahko je sledil delu ter je vedel, kaj dela.
Zaradi manjšega števila nalog in manjše zahtevnosti le-teh je
razumel več kot če bi imel več informacij.
Ali razvita učna enota za uresničevanje učne diferenciacije in
individualizacije eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo
kislin, baz in soli, omogoča učencu Jaki iz prve skupine razvijanje
eksperimentalnih spretnosti in veščin, ter razvijanje splošnih
naravoslovnih kompetenc? Ali ste opazili napredek na tem
področju?
Od nekdaj je bil spreten, zato ni bilo to nič posebnega zanj, z
izjemo, da je lahko več eksperimentiral.

Homogene skupine
Oblika dela
Znanje
Vedel je, kaj dela.
Mišljenje
Znanje
Manj nalog, manjša zahtevnost Individualizacija Delovni list
nalog, večje razumevanje.

Spreten
Več eksperimentiranja

Sodelovanje

Eksperimenta
lno delo

Besedilo - Blaž
Koda 1.reda
Ali razvita učna enota za uresničevanje učne diferenciacije in
individualizacije eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo
kislin, baz in soli omogoča učencu Blažu iz prve skupine lažje
usvajanje kemijskih pojmov in procesov? Na kakšen način ste to
opazili?
Bil je primoran da razmišlja s svojo glavo, da izpolni delovni list.
Razmišlja s svojo glavo
Ali razvita učna enota za uresničevanje učne diferenciacije in
individualizacije eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo
kislin, baz in soli, omogoča učencu Blaži iz prve skupine razvijanje
eksperimentalnih spretnosti in veščin ter razvijanje splošnih
naravoslovnih kompetenc? Ali ste opazili napredek na tem
področju?
Je pasiven učenec, tudi tu je pri eksperimentiranju sodeloval le
toliko, kot je bilo nujno potrebno.

Pasivnost
Sodelovanje le toliko, kolikor je
nujno potrebno.

Koda 2. reda

Kategorija

Učenje

Znanje

Sodelovanje

Eksperimenta
lno delo

Besedilo - Aljaž
Ali razvita učna enota za uresničevanje učne diferenciacije in
individualizacije eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo
kislin, baz in soli omogoča učencu Aljažu iz prve skupine lažje
usvajanje kemijskih pojmov in procesov? Na kakšen način ste to
opazili?
Razumevanje se skozi tri eksperimentalne vaje ni povečalo, še
vedno ne razume učne snovi.
Ali razvita učna enota za uresničevanje učne diferenciacije in
individualizacije eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo
kislin, baz in soli, omogoča učencu Aljažu iz prve skupine razvijanje
eksperimentalnih spretnosti in veščin, ter razvijanje splošnih
naravoslovnih kompetenc? Ali ste opazili napredek na tem
področju?
Je zelo pasiven, vendar pa zaradi homogenih skupin dobi več
priložnosti za eksperimentalno delo.

Koda 1.reda

Koda 2. reda

Kategorija

Razumevanje se ni povečalo, ne Učenje
razume učne snovi.

Znanje

Pasivnost
Sodelovanje
Več možnosti za eksperimentalno
delo

Eksperimenta
lno delo

Besedilo – Druga skupina
Ali razvita učna enota za uresničevanje učne diferenciacije in
individualizacije eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo
kislin, baz in soli omogoča učencem druge skupine lažje usvajanje
kemijskih pojmov in procesov? Na kakšen način ste to opazili?
Za vse učence druge skupine velja, da učna enota omogoča
usvajanje znaj, vendar nič lažje kot pri ne diferencirani in
individualizirani uri.
Ali razvita učna enota za uresničevanje učne diferenciacije in
individualizacije eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo
kislin, baz in soli, omogoča učencem druge skupine razvijanje
eksperimentalnih spretnosti in veščin ter razvijanje splošnih
naravoslovnih kompetenc? Ali ste opazili napredek na tem
področju?
Od osebnosti je odvisno, kaj bodo naredili in česa ne. V primeru, da
učenci dobijo težje naloge, jih nebi naredili, z izjemo učenca 5.

Koda 1.reda

Koda 2. reda

Kategorija

Omogoča usvajanje znanj, vendar nič Oblika dela
lažje.

Znanje

Kaj bodo naredili in kaj ne

Eksperimenta
lno delo

Sodelovanje

Besedilo - Žan
Koda 1.reda
Ali razvita učna enota za uresničevanje učne diferenciacije in
individualizacije eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo
kislin, baz in soli omogoča učencu Žanu iz tretje skupine lažje
usvajanje kemijskih pojmov in procesov? Na kakšen način ste to
opazili?
Žan že od nekdaj zelo logično razmišlja. Njemu ni bilo težko Ni bilo težko narediti vseh nalog.
narediti vseh nalog, če bi dobil še več nalog in bi le-te bile težje, bi
jih vseeno naredil uspešno.
Ali razvita učna enota za uresničevanje učne diferenciacije in
individualizacije eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo
kislin, baz in soli, omogoča učencu Žanu iz tretje skupine razvijanje
eksperimentalnih spretnosti in veščin ter razvijanje splošnih
naravoslovnih kompetenc? Ali ste opazili napredek na tem
področju?
Učenec praktično ni preveč spreten. Pri tem delu so si bili v skupini Več priložnosti za delo
enakovredni, delovali so kot tim, zato je dobil več priložnosti za
delo.

Koda 2. reda

Kategorija

Učenje

Znanje

Sodelovanje

Eksperimenta
lno delo

Besedilo - Nejc

Koda 1.reda

Ali razvita učna enota za uresničevanje učne diferenciacije in
individualizacije eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo
kislin, baz in soli omogoča učencu Nejcu iz tretje skupine lažje
usvajanje kemijskih pojmov in procesov. Na kakšen način ste to
opazili?
Nejc nadgrajuje znanje na podlagi opažanj eksperimentalnega dela. Nadgrajuje
opažanj

Koda 2. reda

znanje

na

Ali razvita učna enota za uresničevanje učne diferenciacije in
individualizacije eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo
kislin, baz in soli, omogoča učencu Nejcu iz prve skupine razvijanje
eksperimentalnih spretnosti in veščin, ter razvijanje splošnih
naravoslovnih kompetenc? Ali ste opazili napredek na tem
področju?
Je praktično zelo podkovan, skozi eksperimentalna poskušanja Praktično zelo podkovan.
vedno najde pravo pot do rešitve.

Besedilo- Nik

Koda 1.reda

podlagi Učenje

Kategorija

Znanje

Sodelovanje

Eksperimenta
lno delo

Koda 2. reda

Kategorija

Ali razvita učna enota za uresničevanje učne diferenciacije in
individualizacije eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo
kislin, baz in soli omogoča učencu Niku iz tretje skupine lažje
usvajanje kemijskih pojmov in procesov? Na kakšen način ste to
opazili?
Nik lahko do novih spoznaj pride na podlagi logičnega razmišljanja Logično
razmišljanje Učenje
ali eksperimentalnega opazovanja.
Eksperimentalno opazovanje

Znanje

Ima celoten komplet. Logično razmišljanje vključuje v praktične Vključevanje logičnega razmišljanja Učenje

Znanje

dejavnosti ter tako hitreje pride do novih spoznanj.
Ali razvita učna enota za uresničevanje učne diferenciacije in
individualizacije eksperimentalnega dela pri pouku kemije na temo
kislin, baz in soli, omogoča učencu Niku iz tretje skupine razvijanje
eksperimentalnih spretnosti in veščin ter razvijanje splošnih
naravoslovnih kompetenc? Ali ste opazili napredek na tem
področju?
Ker je celotna ekipa delovala kot tim, je tudi Nik lahko sodeloval
pri izvajanju eksperimentalnega dela.
Kakšno je vaše mnenje ali je razvita učna enota diferenciacije in
individualizacije eksperimentalnega dela omogoča učencem tretje
skupine usvajanje znanj in razvijane spretnosti?
Če za katero skupino velja, je to prav za tretjo skupini, saj so zaradi
homogenih skupin in doprinosa vsakega učenca lahko najbolj
optimalno razvijali spretnosti in usvajali znanje.
Pri pravi vaji so bili še malce zmedeni, niso vedeli, kaj morajo
narediti, potrebovali so malo usmerjanja.

v praktične dejavnosti.
Nova spoznanja

Lahko sodeloval pri
eksperimentalnega dela.

izvajanju Sodelovanje

Eksperimenta
lno delo

Optimalno razvijali spretnosti in Učenje
usvajali zanje.
Sodelovanje

Znanje

Zmedeni
Usmerjanje

Usvajanje
znaj
in
razvijane
spretnosti
Usvajanje
znaj
in
razvijane
spretnosti

Pri tretji eksperimentalni vaji so samo zagledali kemikalije in Ideja
pripomočke, že so prihajale ideja kako načrtovati in izvesti Vajo so naredili zelo hitro
eksperimentalno vajo. Tretjo eksperimentalno vajo so naredili zelo
hitro.

Pomoč učitelja

Eksperimentaln
o delo

