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POVZETEK 

Učenje naravoslovnih predmetov, še zlasti kemije, zaradi abstraktnosti pojmov učencem 

predstavlja težavo in zato postaja kemija za razumevanje vedno zahtevnejša, še zlasti, ko 

učenci napredujejo po izobraževalni vertikali. Tudi učni načrt kemije, ki se vsaj že deset let ni 

spremenil in ostaja v šolskem prostoru dokaj izoliran od vsakdanjega življenja učencev, se ne 

prilagaja potrebam razvoja učenčevih kompetenc. Manj kot so učenci zainteresirani za učenje 

kemijskih pojmov, manjša je tudi njihova kemijska pismenost na koncu šolanja. Da bi učenci 

pokazali večji interes za učenje kemije, so verjetno potrebni tudi novi in drugačni pristopi 

poučevanja, ki bi temeljili na novih učnih načrtih. Pri tem je bistveno dodiplomsko in stalno 

strokovno izobraževanje učiteljev kemije. Študije kažejo, da učenje kemije v kontekstu 

povečuje interes učencev za učenje tega predmeta, predvsem zaradi uporabe konteksta, ki ga 

predstavljajo realne situacije in problemi družbe. Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, ali 

učenje kemije v kontekstu pripomore k večjemu zanimanju za učenje specifičnih kemijskih 

pojmov po mnenju učiteljev in učencev ter ali so izbrane vsebine kontekstov dovolj zanimive, 

da bi učence spodbudile k nadaljevanju reševanja določenega kemijskega problema. V 

raziskavo so bili vključeni učenci in učitelji kemije na osnovnih šolah. Zanimalo nas je, ali so 

učitelji dovolj usposobljeni za poučevanje kemije v kontekstu ter ali tak način poučevanja že 

uporabljajo ali pa so bolj naklonjeni tradicionalnem poučevanju. V raziskavo je bilo 

vključenih 200 učencev osmih in devetih razredov osnovnih šol ter 50 učiteljev kemije. 

Rezultati so pokazali, da je učencem poučevanje kemije v kontekstu zanimivejše in 

spodbudnejše za nadaljnje učenje. Enakega mnenja so tudi učitelji, ki menijo, da bolj kot je 

kontekst učencem blizu, večji je interes za učenje. Učitelji kemije tudi menijo, da so sami 

dovolj usposobljeni za tak način poučevanja in da pri svojem poučevanju že uporabljajo 

vsebine kontekstov. 

Ključne besede: učenci osnovne šole, učitelji kemije, učenje kemije v kontekstu, poučevanje 
kemije v kontekstu, interes za kemijo 

  



 
 

SUMMARY 

Learning natural science subjects, especially chemistry, is a problem for students due to the 

abstract nature of chemical concepts, and thus chemistry becomes increasingly difficult to 

understand as they advance up the educational vertical. Even the curriculum that has not 

changed for at least ten years and remains in the school environment rather isolated from 

everyday life of students, does not adapt to the needs for developing student competences. 

Less the students are interested in learning chemical concepts, the lower is their chemical 

literacy at the end of schooling. For students to show greater interest in chemistry, new and 

different teaching methods based on new curricula are probably needed as well. In this regard, 

pre-service and in-service professional education of chemistry teachers is essential. Studies 

show that the learning of context-based chemistry increases the interest of students primarily 

due to the use of the context, which contains real situations and problems of society. 

The purpose of the master's thesis was to determine whether, according to teachers and 

students, the learning of context-based chemistry contributes to greater interest in learning 

specific chemical concepts and whether the selected context contents are interesting enough to 

motivate students to continue solving a particular chemical problem. The study included 

chemistry teachers and students at elementary schools. We were interested in whether the 

teachers were trained enough to teach context-based chemistry, whether they already use this 

teaching method, or are more inclined to traditional teaching. The study involved 200 eighth 

and ninth grade students of elementary schools and 50 teachers of chemistry. The results 

showed that teaching of context-based chemistry is more interesting and encouraging for the 

students to learn chemistry. The teachers share the same opinion, and they believe that the 

more attractive the context is for students, the greater their interest in learning. The chemistry 

teachers also consider themselves qualified enough to practice such a teaching method and 

already use context contents in their teaching. 

Key words: elementary school students, chemistry teachers, learning context-based 

chemistry, teaching context-based chemistry, interest in chemistry 
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1 UVOD  

Povsem mogoče je reči, da je učni načrt kemije v osnovnih šolah naravnan tako, da večini 

učencev ne predstavlja velikega izziva (King, 2009). S tem, ko postane učenje kemije le nujni 

del šolanja, se pri učencih zmanjšuje interes za nadaljnje učenje kemije, kar pa ne vodi k 

razvijanju kemijske pismenosti (Glažar, 2014).   

Zato naj bi se učitelji posluževali pristopa učenja v kontekstu, katerega osnovni cilj je 

povečati interes učencev za učenje ne le kemije, ampak vseh naravoslovnih vsebin. Z učenjem 

v kontekstu se kemijo povezuje z družbo, ekonomijo in tehnologijo oziroma z vsakdanjimi 

življenjskimi situacijami, ki so učencem poznane.  

Namen magistrskega dela je na podlagi raziskave pokazati, da učenje kemije v kontekstu 

spodbuja učenje kemijskih pojmov in da bi bili učenci na tak način bolj zainteresirani za 

učenje kemije, ker bi bili predstavljeni kemijski pojmi z vsebinami konteksta dejanskih 

situacij.  

V teoretičnem delu je predstavljen pomen motivacije v šoli, zakaj so naravoslovni predmeti 

med učenci nepriljubljeni, kaj in kako se dosega naravoslovno pismenost ter kaj sta kontekst 

in učenje kemije v kontekstu. Empirični del predstavlja rezultate raziskave, ki je bila 

opravljena med učenci osmih in devetih razredov osnovnih šol ter med učitelji kemije 

osnovnih šol. Rezultati bodo dali vpogled, ali izbrane vsebine konteksta pripomorejo k 

zanimanju učencev za učenje kemijskih pojmov, ali so izbrane vsebine kontekstov dovolj 

zanimive za učence za nadaljnje reševanje kemijskih problemov ter ali so učitelji kemije 

dovolj usposobljeni za poučevanje kemije v kontekstu.  

 

 

 

  



Kotar, A. (2017). Pomen konteksta pri poučevanju kemije v osnovni šoli (Magistrsko delo). Ljubljana, Pedagoška fakulteta. 

2 
 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 MOTIVACIJA 

Motivacija je notranje stanje oziroma stanje, ki vzbudi vedenje (Huitt, 2001). Je zelo osebna, 

nanjo pa vplivajo štiri lastnosti: izbira, izziv, nadzor in sodelovanje (Paris in Turner, 1994). 

Motivacijo lahko delimo na motivacijske pobudnike, ki spodbujajo motivacijsko vedenje, in 

na motivacijske ojačevalce, ki motivacijsko vedenje vzdržujejo dalj časa (Juriševič, 2006). 

Med prve lahko uvrstimo učenčev interes za učenje (Juriševič, 2014) in cilje, ki jih učenci 

oblikujejo o učenju (Juriševič, 2012). Med ojačevalce pa sodijo učenčeva samopodoba ter 

atribucije, ki jih učenci pripisujejo svojemu uspehu oziroma neuspehu v šoli (Juriševič, 2014). 

Učenčeva motivacija je kompleksen pojem, ki obsega dva dejavnika – motivacijo, ki prihaja 

iz učenca (notranja motivacija), in motivacijo, ki izvira iz zunanjih virov (zunanja motivacija) 

(Kennedy, Lucey, Holbrook in Hill, 2014). Vendar to ne pomeni, da se ti dve motivaciji 

povezujeta. Potrebno je razlikovati razloge, zakaj se dejavnosti lotimo, se zanjo odločamo in 

vztrajamo (Marentič Požarnik, 2003). Pomembna je tudi učiteljeva motivacija, ki jo prenaša 

na učenca (Kennedy et al., 2014). Učna motivacija nastane, ko učenci razvijejo odnos do 

učenja (Stipek, 2002 v Juriševič, 2014), kar pripomore k razvijanju višjih oblik učenja 

(Juriševič, 2014), kot so učenje pravil in zakonitosti, reševanje problemov in ustvarjalno 

učenje (Marentič Požarnik, 2003).  

Vpliv motivacije na učenje se kaže na treh ravneh: (1) na ravni časa, ki ga učenec nameni 

učenju oziroma nalogam; (2) na ravni oblik oziroma narave učnih aktivnosti in (3) na ravni 

učenčevega funkcionalnega razpoloženja ‒ predanost, zbranost in pozitivna čustva (Rheinberg 

et al., 2000 v Juriševič, 2014, str. 24). 

 

Slika 1: Dinamika motivacije v procesu učenja (po Rheinbergetal., 2000 v Juriševič, 2014, str. 
24) 
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2.1.1 MOTIVACIJA V ŠOLI 

Učenje pojmov, pravil, principov in zakonitosti ter učenje reševanja problemov, strategij in 

ustvarjalno učenje sodijo med višje oblike učenja (Marentič Požarnik, 2003) in se razvijejo s 

kompleksnejšimi nalogami. V šolskem sistemu se temu učenju posveča premalo pozornosti, 

kar pripelje tudi k manjši motiviranosti za učenje (Juriševič, 2014). Manj kot so učenci 

motivirani, bolj se v ospredju kaže zunanja motivacija, kjer pritiski prihajajo od zunaj (na 

primer od staršev), učence pa motivirajo le ocene in nagrade (Marentič Požarnik in Lavrič, 

2011). Za zunanjo motivacijo je značilno, da je učencem delo čim lažje (Marentič Požarnik, 

2003), njihovo učenje je statično, s tem pa je posledično znanje manj učinkovito (Marentič 

Požarnik in Lavrič, 2011). Bolj kot so učenci motivirani, bolj se pojavlja v ospredju notranja 

motivacija. Učenje prihaja iz interesa za učno vsebino, želje po znanju, obvladovanju 

(Marentič Požarnik in Lavrič,  2011), izzivu in radovednosti (Marentič Požarnik, 2003). 

Učenje je globinsko, znanje pa kakovostno (Marentič Požarnik in Lavrič, 2011). 

Notranja motivacija je povezana z notranjim zadovoljstvom, njen cilj je učenje z visokimi 

pričakovanji in ustvarjalnostjo, želja po uspehu in strah pred neuspehom (Ryan in Deci, 

2000). V šolskem okolju je zaželena, saj učence spodbuja k samostojnosti za učenje (Deci in 

Ryan, 2002), učenci postajajo samozavestnejši in so med poukom aktivnejši, uporabljajo 

različne učne strategije in stremijo k doseganju boljših rezultatov (Juriševič, 2012). 

2.2 PROBLEMATIKA NEPRILJUBLJENOSTI NARAVOSLOVNIH 
PREDMETOV 

Zanimanje za naravoslovne predmete skozi šolanje upada. Poročila Evropske komisije 

(European Commission, 2007) kažejo, da med učenci naravoslovni predmeti niso preveč 

priljubljeni in se jih tudi vse manj odloča za nadaljnji študij na tem področju. Ravno tako 

učenci ne vidijo pomena učenja naravoslovnih predmetov za vsakdanje življenje, saj jim le-ti 

ne predstavljajo dovolj izzivov. Naravoslovne vsebine so po mnenju učencev statične, 

preobremenjene z dejstvi in teorijami (Holbrook in Rannikmäe, 2014a; King, 2009; Osborne, 

Simon in Collins, 2003), predvsem pa se jim zdi učenje naravoslovja dolgočasno, nepovezano 

in preveč abstraktno (Valdmann, Holbrook in Rannikmäe, 2012).  

Učenje kemije tako pri učencih kot pri dijakih ni priljubljeno, saj tradicionalno poučevanje 

temelji na učenju na pamet, učenci pa niso deležni vsebin in primerov iz vsakdanjega življenja 

(Georgiou in Kyza, 2014). Možen problem za nizko raven motivacije za učenje naravoslovnih 
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vsebin predstavlja širok spekter vsebin (Bathgate, Schunn in Correnti, 2013), učenci teh 

vsebin niso sposobni organizirati v svojem dolgotrajnem spominu (King, 2009), zato pogosto 

prihaja do učenja na pamet (Devetak, 2014). Učenci tudi niso sposobni usklajevati miselnih 

procesov, kjer bi že usvojeno znanje prenesli v nadaljnje učenje (King, 2009). Med 

poučevanjem naravoslovnih vsebin prihaja do nepovezanosti pojmov in s tem so povezane 

težave pri reševanju problemov, ki imajo poudarek na neustreznih ciljih (Ferk Savec, 2014).  

Berland in McNeill (2010) poudarjata, da je v naravoslovnem izobraževanju pomembna tudi 

razprava, ki učenje razširi od razumevanja problema do njegove evalvacije. Učencem le-ta 

lahko predstavlja problem, še posebej, če se učitelji ne poslužujejo primernega poučevanja. 

Težava nastaja tudi v učiteljih, ki ne želijo izvajati pouka drugače, kot so vajeni, bodisi zato 

ker nimajo dovolj znanja (Bell, Maeng in Binns, 2012) bodisi so neizkušeni v apliciranju in 

iskanju življenjskih primerov (Fensham, 2009). 

2.2.1 TEŽAVE PRI UČENJU KEMIJE 

Poučevanje kemije še vedno temelji na strukturiranem učnem načrtu, ki pogosto vključuje 

strukturirane probleme in sloni na laboratorijskem delu, kjer se potrjuje tisto, kar učenci 

slišijo pri razlagi učitelja. To rutinsko delo pa žal velikokrat pripelje do učenja nesmiselnih in 

neuporabnih kemijskih pojmov (King, 2009). Učitelji kemije bi morali eksperimentalne učne 

ure oblikovati tako, da bi temeljile na realnih situacijah, s katerimi se učenci srečujejo dnevno, 

ravno tako naj bi se pri pouku kemije uporabljali računalniki, interaktivne table in 

audio/vizualni pripomočki, s katerimi se oblikuje idealno učno okolje (Georgiou in Kyza, 

2014). Vendar težava nastaja v neznanju učiteljev pri uporabi tehnologije (Bell et al., 2012).  

Učitelji se vse preveč poslužujejo neustreznih oblik in metod poučevanja, ki ne zadostujejo 

potrebam učencev in njihovim ciljem (Holbrook in Rannikmäe, 2014a). Izogniti ali pa vsaj 

minimalizirati bi morali uporabo strukturiranih učnih metod, kot so delovni listi, učbeniki in 

predavanja (Georgiou in Kyza, 2014) ter poudariti višje miselne procese (Holbrook in 

Rannikmäe, 2014a).  

Za kemijo velja, da je za razumevanje že sama po sebi zahtevna, še težja pa postane zaradi 

treh ravni poučevanja. To so makro raven (to kar vidimo), submikro raven (kar predstavlja 

atome, molekule in ione) in simbolna raven (to kar zapišemo, kot so formule in simboli). Pri 

poučevanju se pri kemiji premikamo z makro ravni na submikro raven, kjer pa učenci več ne 

vidijo povezav (Overton, Byers in Seery, 2009), saj svojega znanja ne znajo prenesti z ene 
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vsebine na drugo, prav tako pa se njihovo znanje ne aktivira do mere, da bi povezali usvojeno 

znanje in problem rešili (Teichert, Tien, Anthony in Rickey, 2008). 

Čeprav je obseg kompetenc, ki naj bi jih učenec pri pouku kemije razvil, določen z učnim 

načrtom, je dejanska selekcija učnih kompetenc odvisna od učitelja (Kask in Rannikmäe, 

2014). Študije Evropske komisije (European Commission, 2007) so pokazale, da obstaja 

razkorak med mnenji učiteljev in učencev v zvezi s pomembnostjo kompetenc, ki se razvijejo 

pri pouku naravoslovnih predmetov. Znanje vsebine in sposobnosti so bile podobno cenjene 

tako s strani učencev kot učiteljev, vendar učitelji naravoslovja niso tako visoko cenili razvoja 

socialnih kompetenc. Vodenje, odprtost, navdušenje nad predmetom, domišljija pri 

poučevanju, samostojno delo in sodelovanje so le nekatere izmed kompetenc, ki jim učenci 

namenjajo večjo pozornost kot učitelji. Ravno tako je pomembno, da ima učitelj smisel za 

humor, sposobnosti empatije, da je samozavesten, predvsem pa, da je objektiven (Kask in 

Rannikmäe, 2014). Da bi se novi pristopi poučevanja vpeljali v pouk, je potreben učitelj, ki bi 

s svojo usposobljenostjo in profesionalnostjo vodil pouk tako, da učenci razvijejo trajnostno 

in zanje relevantno znanje kemijskih pojmov brez napačnih razumevanj (Valdmann et al., 

2012). Zato je zaželeno, da se kemijo poučuje v kontekstu, kjer se spodbuja samostojno delo 

učenca in učenje kemijskih pojmov z razumevanjem (King, 2009). 

2.3 NARAVOSLOVNA PISMENOST 

Potreba po okrepitvi kompetence naravoslovne pismenosti učencev je danes vse večja (Vaino, 

Holbrook in Rannikmäe, 2012). Naravoslovno pismenost dosegamo, ko so učenci sposobni 

znanstvene razlage in dokaze smiselno preoblikovati v zaključke (Glažar, 2014). 

Naravoslovna pismenost se pri učencu krepi, ko začne dojemati svet, v katerem živi, in se 

sooča s problemom družbe, s tem pa razvija ustrezne družbeno-naravoslovne odnose (Vaino 

et al., 2012), ki mu omogočajo razvoj kritičnega mišljenja, in kompetence, kot so 

prepoznavanje naravoslovnih vprašanj, zmožnost opisovanja, razlaganja in napovedovanja v 

okviru naravoslovnega znanja ter pojasnjevanje naravoslovnih podatkov (Glažar, 2014).   

Krepitev naravoslovne pismenosti se kaže tudi v praktičnem pouku, saj naj bi s tem 

spodbujali izkušenjsko učenje, lahko tudi v obliki terenskega dela, ki omogoča pristen stik z 

naravo in učenje naravnih zakonitosti. Učenje mora biti poleg terenskega dela tudi 

raziskovalno usmerjeno z eksperimentalnim delom, kjer lahko učenci sklepajo na podlagi 

lastnih opažanj. Na tak način se pri učencih spodbuja interes do učenja, učitelje pa sooča z 
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razmislekom oblikovanja privlačnih in aktualnih strategij poučevanja (Slapničar in Devetak, 

2017). 

2.3.1 KEMIJSKA PISMENOST 

V naravoslovno pismenost vključujemo tudi poznavanje kemijskih pojmov v širšem pomenu 

besede, čemur lahko rečemo tudi kemijska pismenost (Glažar, 2014). Pri tem je pomembno 

poznavanje trojne narave kemijskih pojmov, s katero učenci oblikujejo svoje mentalne 

modele in s tem tudi kemijsko pismenost (Devetak, 2012). Razvijati se mora razumevanje 

eksperimentalnega dela (Glažar, 2014) ali opazovanja pojavov, ki jo ponazarja makroskopska 

raven, in ji lahko rečemo tudi senzorna raven. Ta ponazarja dejansko stanje naravoslovnega 

procesa. Submikroskopsko raven delcev razlagamo z atomi, molekulami ali ioni in je ravno 

tako dejanska raven, vendar na ravni interakcij med delci snovi. Tretja, simbolna raven 

naravoslovnega pojma predstavlja pretvorbo prve in druge ravni v ustrezen simbolni zapis 

(Devetak, 2012). 

 

Slika 2: Model soodvisnosti treh ravni naravoslovnih pojmov (STRP-model) (Slapničar, 
Svetičič, Torkar, Devetak in Glažar, 2015) 

 

Za lažje oblikovanje mentalnih modelov naravoslovnih pojavov nam je pri poučevanju in 

učenju kemijskih pojmov v pomoč model STRP, ki omogoča odpravljanje napačnih 

predstavitev in razumevanj kemijskih pojmov (Devetak, 2006). Razumevanje kemijskih 

pojmov, ki opisujejo kemijske procese v povezavi z energijskimi spremembami, učitelji pri 
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učencih lažje razvijajo, če uporabljajo poučevanje v kontekstu. S tem je mogoče razviti táko 

znanje učencev, da lahko svoje znanje uporabijo v vsakodnevnem življenju, tako da so 

sposobni iskati naravoslovne informacije, s katerimi odgovorijo na zastavljena vprašanja, 

povezana z naravoslovnim svetom (Glažar, 2014). 

2.4 NARAVOSLOVNO IZOBRAŽEVANJE 

V naravoslovnem izobraževanju so v ospredje postavljeni trije glavni cilji, in sicer učenje 

naravoslovja, kar pomeni razumevanje naravoslovnih pojmov, učenje o naravoslovju, kjer je v 

ospredje postavljeno razumevanje bistvenih komponent filozofije, zgodovine in metodologije 

raziskovanja v naravoslovju, ter spoznavanje metod oblikovanja novega naravoslovnega 

znanja, kjer naj učenec dosega sposobnosti, da se vključuje v tiste dejavnosti, kjer bo razvijal 

naravoslovno znanje (Justi in Gilbert, 2002a v Devetak, 2012). 

Učenci naj bi med naravoslovnim izobraževanjem dosegli znanje o naravoslovnih pojmih, 

torej usvojili naravoslovno znanje in ga tudi uporabili. Pri tem naj bi razumeli glavno 

značilnost naravoslovja, to je pomen naravoslovnega raziskovanja (Vaino et al., 2012). 

Naravoslovno izobraževanje se prične že v predšolskem obdobju, kjer imajo pomembno 

vlogo vzgojitelji, saj morajo prepoznati otrokovo naravoslovno radovednost, jo spodbujati in 

krepiti (Slapničar in Devetak, 2017). Otroci naj bi že zelo zgodaj usvojili nekatere osnovne 

naravoslovne pojme. Slednji nato gradijo specifične mentalne modele, ki pa so pravilno ali 

napačno zasnovani. Novi pojmi, ki se jih učenci naučijo, se nato vgrajujejo v obstoječi 

mentalni model in so lahko pravilno ali napačno vgrajeni. Napačno vgrajeni pojmi 

predstavljajo napačna razumevanja. Te je potrebno odpraviti v nadaljnjih stopnjah šolanja 

(Devetak, 2012). Napačna razumevanja spodbujajo učenje naravoslovnih pojmov na pamet, 

poleg tega pa taki pojmi niso obstojni, saj se ne vgradijo v mentalne modele učencev in zato 

jih hitro pozabijo. Naravoslovni pojmi postanejo uporabni, ko so jih učenci sposobni prenesti 

na nove življenjske vsebine (Holbrook in Rannikmäe, 2014b) in jih uporabiti v novih 

situacijah za reševanje bolj ali manj kompleksnih problemov. 

Pri pouku naravoslovja pa ni pomembno samo, kako bodo učenci usvojili naravoslovne 

pojme, pomembna je tudi vizualna pismenost. Pouk naravoslovja je bolj dinamičen s 

prikazovanjem različnih slik, fizičnih modelov in multimedije z animacijami. Da pa se razvije 

ustrezna vizualna pismenost, morajo učenci razviti tri komponente: vizualno mišljenje, 

vizualno učenje in vizualno komunikacijo. Vizualno mišljenje zajema razmišljanje o podobah 
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ali predstavitvah, torej da se zavedamo vizualnega mišljenja, zajema pa tudi fleksibilnost idej, 

inovativnost, sposobnost reševanja problemov, zmožnost oblikovanja slike v mislih ter 

poznavanja simbolov in znanstvenih načel. Vizualno učenje je orodje za razvijanje 

sposobnosti interpretacije pomena pojma, kar pomeni, da od ilustracije, potrditve, reševanja, 

in razlage posameznik pojem vgradi v miselne sheme, odpravi napačno razumevanje in 

povzame zaključne dele vsebine/pojma. Najzahtevnejša raven je vizualna komunikacija, ki 

predstavlja proces pošiljanja in sprejemanja sporočil s pomočjo vizualnih simbolov, s katerimi 

izražamo ideje in podajamo informacije (Devetak, 2012). 

2.5 VLOGA KONTEKSTA PRI POUKU KEMIJE 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2015) besedo ,,kontekst'' opredelijo kot '' besedilo, v 

katero spada obravnavani del teksta, sobesedilo''. Dey (2001) opredeli kontekst kot vsako 

informacijo, ki se lahko uporablja za označevanje položaja subjekta. Slednji pa lahko 

predstavlja osebo, prostor ali predmet. Po besedah Donne T. King (2009) beseda kontekst 

prihaja iz latinskega jezika in pomeni ''tkati skupaj''. Pridevnik te besede – konteksten –izraža 

koherentnost, povezljivost in/ali zvezo. V tem pomenu besede naj bi kontekst omogočal jasen, 

strukturiran pomen za obsežnejše poglede na nove stvari.  

2.5.1 UČENJE KEMIJE V KONTEKSTU 

Učenje kemije v kontekstu se prvič pojavi v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so se v 

okviru projekta Salters v Veliki Britaniji zbrali učitelji z namenom, da kemija postane 

učencem zanimivejša. Ideja, ki so jo zasnovali je, da učencem prikažejo, kako je kemija 

vključena v njihovo vsakdanje življenje (Bennett in Lubben, 2006), saj predstavlja okolje 

okoli nas, naše vsakdanje življenje in razvoj posameznika v njem (Parchmann, Blonder in 

Broman, 2017). 

Cilj učenja kemije v kontekstu je, da je kontekst postavljen v začetek učne ure in izhaja iz 

učenčevih izkušenj (Bennett in Lubben 2006) oziroma predstavlja aktualni problem družbe 

(Overton et al., 2009). Kemijsko znanje, ki ga učenci usvojijo na tak način, pa ostaja tudi po 

tem, ko ga ne potrebujejo več (Parchmann et al., 2017). Devetak (2017) povzema Kindovo 

(2007) ter Bennetta in Holmana (2002) in razlaga učenje kemije v kontekstu kot: (1) uporabo 

vsakodnevnih izkušenj oziroma življenjskih informacij za učenje kemije, (2) spodbujanje 

učenja z aktivnimi pristopi in (3) predstavitev specifičnih kemijskih pojmov, podanih v 

učnem načrtu z drugačnim pristopom oziroma kontekstom.  
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Struktura učne ure učenja v kontekstu naj bo oblikovana tako, da: (1) je postavljen kontekst v 

povezavi z učenčevimi interesi, (2) se išče predznanje učencev in se oblikujejo ustrezna 

vprašanja za iskano vsebino konteksta, (3) so učenci postavljeni v aktivno vlogo in (4) se 

poglablja v težje razumljive pojme, ki se povežejo v smiselno celoto (Parchmann et al., 2017). 

Po besedah Kingove (2009) pa je za oblikovanje specifične učne enote pomembna ustrezna 

izbira konteksta, s katerim pridobimo učenčevo pozornost.  

Interpretacija konteksta je lahko socio-naravoslovna, kar pomeni, da je nastala situacija 

problem družbe, v kateri učenec živi, in je lahko ekonomska ali industrijska (King, 2009; 

Devetak, 2014), lahko je individualno-naravoslovna, kjer je interes v učencu samem, torej 

tehnološka ‒ kako deluje televizija (King, 2009; Devetak, 2014), ter okoljsko-naravoslovna 

(Devetak, 2014). Bolj kot je kontekst bližje učencem, lažje prihaja do razumevanja med 

postavljenim kontekstom in pojmi (Parchmann et al., 2017), z drugimi besedami ‒ učenčeva 

zaznava pomembnosti konteksta se nanaša na njihovo trenutno oziroma prihodnje življenjsko 

učenje (King, 2009). 

Pomemben del za učenje in poučevanje kemije v kontekstu ima 4C-model (pojasnilo imena se 

kaže v angleških besedah posameznih delov modela), ki predstavlja razmerje med pojmi (ang. 

Concepts) in kontekstom (ang. Context) kemijskega poučevanja in učenja. Namen modela je, 

da se abstraktni kemijski pojmi integrirajo v osnovni okvir specifičnih kemijskih vsebin (ang. 

Content), ki so del učnega načrta (ang. Curriculum) za osnovno in srednjo šolo, kontekst pa se 

lahko uporabi v učnem načrtu z namenom ustvarjanja novih pojmov. Vsebina konteksta je 

lahko socio-naravoslovna, osebna, tehnološka ali zgodovinska (Devetak, 2017). 

 

Slika 3: 4C-model uporabe konteksta v kemijskem izobraževanju (Devetak, 2017) 



Kotar, A. (2017). Pomen konteksta pri poučevanju kemije v osnovni šoli (Magistrsko delo). Ljubljana, Pedagoška fakulteta. 

10 
 

 

2.5.1.1 Tristopenjski model poučevanja 

Holbrook in Rannikmäe (2010) sta postavila tristopenjski model poučevanja, kjer izpostavita 

pomembnost doseganja učenčeve notranje motivacije. S tem se krepijo tudi učenčevo 

pojmovno učenje kemije, sodelovalno učenje in komunikacijske spretnosti (Vaino et al., 

2012). Namen modela je, da zagotavlja širši obseg poučevanja, ki ne bi temeljil le na 

izvajanju obstoječe učne ure, ampak bi učiteljev pristop zagotovil večjo motivacijo v 

izobraževanju, in sicer skozi učenje v kontekstu, ki bi imelo poudarek na raziskovalnem 

učenju in izobraževanju z naravoslovjem (Holbrook in Rannikmäe, 2007). 

 

Slika 4: Model naravoslovnega izobraževanja (Holbrook in Rannikmäe, 2014b, str. 73) 

 

Prva faza modela temelji na pristnem (avtentičnem) problemu – kontekstu (Vaino et al., 2012) 

in je povezana z izkušnjami učenca (Holbrook in Rannikmäe, 2014b). Učence se spodbuja 

preko notranje motivacije, učiteljeva naloga pa je izbira ustreznega scenarija (Valdmann et al., 

2012), s katerim učenci prepoznajo potrebo po novemu znanju (Holbrook in Rannikmäe, 

2014b). Cilj je zagotoviti učenčevo željo po sodelovanju in preko predstavljenega scenarija 
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prepoznati pomembnost v doseganju ciljev naravoslovja (Valdmann et al., 2012), kot so 

poznavanje in razumevanje temeljnih naravoslovnih pojmov, uporaba osnovnega strokovnega 

izrazoslovja, pridobivanje in obdelava ter vrednotenje podatkov, razvijanje eksperimentalnih 

spretnosti ter metod raziskovanja ter razvijanje stališč in odnosov (Skvarč et al., 2011) s 

pomočjo socio-naravoslovnega konteksta (Valdmann et al., 2012). 

V drugi fazi morajo učenci spoznati in razumeti naravoslovne pojme, ki jih usvojijo preko 

učenja z raziskovanjem (Valdmann et al., 2012), to pa lahko temelji na študiju literature ali 

empirični raziskavi (Holbrook in Rannikmäe, 2014b). Učitelj učence vodi do ustreznih 

rezultatov. Tako spodbujamo učenčevo kreativnost, samoodločanje, odgovornost in 

iznajdljivost (Valdmann et al., 2012). 

Zadnja, tretja faza je namenjena utrjevanju naravoslovnih pojmov, kjer učenci usvojijo in 

razumejo socio-naravoslovne povezave in odločajo o rešitvah problema, ki ga predstavlja 

začetni scenarij (Valdmann et al., 2012). Učenci so nato bolj ali manj sposobni novo 

strokovno znanje prenesti v druge življenjske situacije, kot so etična, okoljska, socialna, 

politična in gospodarska vprašanja (Vaino et al., 2012).  

2.5.2 TEŽAVE PRI POUČEVANJU KEMIJE V KONTEKSTU 

Bistvena težava, zaradi katere se poučevanje kemije v kontekstu še vedno ne izvaja v razredu, 

je pomanjkanje razumevanja učiteljev, kaj sploh pomeni oziroma predstavlja tak način 

poučevanja. Učni načrti in struktura poteka učne ure še vedno slonita na tradicionalnem 

poučevanju kemijskih pojmov. Razlog za to pa je tako v učiteljih kot v tistih, ki sestavljajo 

učni načrt, saj niso prepričani o prednostih poučevanja kemije v kontekstu in imajo omejeno 

razumevanje o strukturi učne ure, ki bi učencem omogočala razumevanje kemijskih pojmov z 

vsakdanjimi primeri (King in Ritchie, 2013). Učitelji, ki so pristop poučevanja v kontekstu že 

uporabljali, pa se zaradi preobremenjenega učnega načrta in premalo časa raje vrnejo na 

tradicionalno poučevanje kemije (King, 2009). 

2.6. OPREDELITEV PROBLEMA IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Poučevanje kemije še vedno temelji na strukturiranem učnem načrtu, ki pogosto vključuje 

enostavne šolske probleme in sloni na laboratorijskem delu, kjer se potrjuje tisto, kar učenci 

slišijo pri razlagi učitelja. To rutinsko delo pa žal velikokrat temelji na učenju kemijskih 

pojmov na pamet. Zato je zaželeno, da se učenje kemije poučuje v kontekstu, kjer se 

spodbujata samostojno delo učenca in učenje kemijskih pojmov z razumevanjem (King, 
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2009). Namen magistrskega dela je analizirati mnenja učencev in učiteljev, ali bi poučevanje 

in učenje kemije z uporabo vsebin konteksta pri učencih spodbudilo večji interes za učenje 

kemije. Pri tem je še posebej pomembna vsebina konteksta, ki mora biti za učence zanimiva, 

da spodbudi njihovo zanimanje za predstavljen problem ter s tem interes, da si pridobijo 

dovolj relevantnih informacij, da bodo problem razumeli in ga uspešno rešili. Pridobivanje teh 

informacij mora biti tako, da omogoča konstrukcijo ustreznega in dovolj poglobljenega znanja 

kemijskih pojmov na vseh treh ravneh njihove predstave, ki tako reševanje problema 

omogoča. 

V okviru raziskave so bila zastavljena naslednja raziskovalna vprašanja:  

1.  Ali izbrani konteksti po mnenju učiteljev in učencev pripomorejo k večjemu zanimanju 

učencev za učenje specifičnih kemijskih pojmov, povezanih s kontekstom? 

2.  Ali so izbrani konteksti učencem dovolj zanimivi, da bi med procesom učenja nadaljevali 

reševanje kemijskega problema, ki bi se nanašal na kontekst? 

3.  Ali učitelji kemije po njihovem mnenju uporabljajo poučevanje v kontekstu?  

4.  Ali so učitelji kemije po njihovem mnenju usposobljeni za izvajanje poučevanja v 

kontekstu? 

5.  Ali imajo učitelji kemije po njihovem mnenju težave pri izboru ustreznih vsebin 

konteksta? 

3 METODA 

Raziskovalna metoda je temeljila na kvantitativnem raziskovalnem pristopu. Uporabljena je 

bila kavzalna neeksperimentalna in deskriptivna metoda pedagoškega raziskovanja. 

3.1 OPIS VZORCA 

V raziskavi je sodelovalo 200 učencev osmih in devetih razredov osnovnih šol. Od tega je na 

anketni vprašalnik odgovarjalo 95 fantov in 105 deklet. Raziskava je bila omejena na 

dolenjsko geografsko regijo. Ravno tako je v raziskavi sodelovalo 50 učiteljev kemije 

osnovnih šol iz celotne Slovenije. Vsi so izpolnjevali anonimni anketni vprašalnik. 

3.2 OPIS INŠTRUMENTA 

Podatki so bili zbrani z anketnim vprašalnikom, ki je bil oblikovan za učence in učitelje. 

Anketni vprašalnik za učence je bil sestavljen iz dveh delov. Prvi del vprašalnika je vseboval 
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šest različnih tem oziroma vsebin, ki so skladne z učnim načrtom kemije v osnovni šoli. 

Vsaka tema je vsebovala tri različne primere vsebine kontekstov (naslov v obliki vprašanja, 

sliko ter kratek opis), ki so jih učenci razvrstili po zanimivosti. Pod vsako temo so učenci na 

odprti vprašanji podali odgovore o tem, zakaj je kontekst za določeno vsebino primeren 

oziroma zakaj ni. Podati so morali predlog konteksta za določeno temo, ki bi jim bil zanimiv. 

Drugi sklop anketnega vprašalnika je vseboval tri trditve zaprtega tipa. Mnenja so učenci 

ovrednotili po Likertovi lestvici (1 ‒ sploh se ne strinjam, 2 ‒ ne strinjam se, 3 ‒ ne vem, 4 ‒ 

strinjam se, 5 ‒ popolnoma se strinjam). Celoten vprašalnik je na voljo v Prilogi 2. 

Anketni vprašalnik za učitelje je bil ravno tako sestavljen iz dveh delov. Prvi del vprašalnika 

je tako kot pri učencih vseboval šest različnih tem oziroma vsebin, skladnih z učnim načrtom 

kemije v osnovni šoli. Vsaka tema je vsebovala tri različne primere vsebine konteksta, ki so 

jih učitelji razvrstili po zanimivosti. Pod vsako temo so učitelji na odprta vprašanja podali 

odgovore o tem, zakaj je kontekst za določeno vsebino primeren oziroma zakaj ni. Ravno tako 

so na osnovi njihovega mnenja razvrščali primere, katera vsebina konteksta je za učence 

osmih in devetih razredov osnovnih šol primerna oziroma katera ni. V zadnjem vprašanju so 

morali učitelji na določeno temo podati predlog konteksta, ki bi bil učencem zanimiv. Drugi 

sklop anketnega vprašalnika je vseboval šest trditev zaprtega tipa. Mnenja so učitelji 

ovrednotili po Likertovi lestvici (1 ‒ sploh se ne strinjam, 2 ‒ ne strinjam se, 3 ‒ ne vem, 4 ‒ 

strinjam se, 5 ‒ popolnoma se strinjam). V zadnjem vprašanju so lahko učitelji podali svoja 

razmišljanja v povezavi z uporabo konteksta pri pouku kemije. Celoten vprašalnik je na voljo 

v Prilogi 2. 

3.3 POTEK RAZISKAVE 

Raziskava za učence je potekala na osnovnih šolah jugovzhodne Slovenije. Po dogovoru in 

soglasju osnovnih šol smo podatke pridobivali v mesecu februarju, marcu in aprilu 2017.  

Podatki učiteljev so bili zbrani s pomočjo spletnega portala 1ka. Anketni vprašalnik je bil na 

voljo od meseca januarja do konca meseca aprila 2017.  

Zbrani podatki so bili urejeni in osnovno statistično obdelani z računalniškim programom 

Microsoft Office Excel.  
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4 REZULTATI 

4.1 ZANIMIVOST IZBRANIH KONTEKSTOV ZA UČENCE IN UČITELJE 

4.1.1 MNENJA UČENCEV IN UČITELJEV O RAZLIČNIH KONTEKSTIH 
POSAMEZNIH VSEBINSKIH SKLOPOV 

Prva tema, delci in periodni sistem, je vsebovala tri različne vsebine kontekstov, in sicer (1) 

»Zakaj nastane ognjemet?«, (2) »Kdo je svetovno znani znanstvenik Mendelejev?« in (3) »Kaj 

je veliki hadronski trkalnik?«. 

Graf 1 prikazuje odstotke, kako so učenci razvrstili tri ponujene kontekste na temo delci in 

periodni sistem glede na zanimivost konteksta. 

 

Graf 1: Zanimivost vsebin kontekstov na temo delcev in periodnega sistema, kot so jih razvrstili učenci 

Večina učencev se strinja, da je kontekst, zakaj nastane ognjemet, najzanimivejši. Približno 

polovica učencev meni, da je zadnji kontekst, kaj je veliki hadronski trkalnik, srednje 

zanimiv, medtem ko skoraj tri petine učencev meni, da je kontekst, kdo je svetovno znani 

znanstvenik Mendelejev, nezanimiv. 
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Graf 2: Odgovori učencev o zanimivosti konteksta »Zakaj nastane ognjemet?« 

Kot je razvidno iz grafa 1, je prvi kontekst pritegnil največ pozornosti učencev. Mnenja 

učencev, zakaj je ravno ta vsebina konteksta najzanimivejša, prikazuje graf 2. Slabima dvema 

petinama učencev je prvi kontekst zanimiv zaradi barv, ki jih ognjemeti oddajajo, ter zaradi 

dejstev, kako nastane ognjemet in zakaj prihaja do obarvanja. Veliko manj učencev meni, da 

je ta kontekst zanimiv, ker gre za pojav, s katerim se v življenju večkrat srečajo. Enako število 

učencev se strinja, da je ognjemet nevaren in nepomemben za življenje, saj z njim 

onesnažujemo okolje, menijo pa tudi, da se ga ne bi smelo uporabljati. Kot pomemben vzrok 

pa so učenci navajali še seznanitev s sestavo pirotehnike, saj bi verjetno tako prihajalo do 

manj poškodb, ker bi se s tem primerom v šoli več naučili o lastnostih elementov. Gre za 

reakcije, o katerih pri pouku ne govorijo. 
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Graf 3: Odgovori učencev o zanimivosti konteksta »Kdo je svetovno znani znanstvenik Mendelejev?« 

Najmanj pozornosti je dobil drugi kontekst, kar kažejo tudi rezultati, saj se kar dve petini 

učencev strinja, da je ta vsebina konteksta nezanimiva. Nekoliko manj učencev meni, da je 

tema za kemijo uporabna in pomembna, slabim trem desetinam učencem pa je tema zanimiva 

predvsem zaradi vedenja/spoznanja, kaj so odkrili znanstveniki.  

 

 

Graf 4: Odgovori učencev o zanimivosti konteksta »Kaj je veliki hadronski trkalnik?« 
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Zadnji kontekst je dobrima dvema petinama učencev zanimiv, ker je tema nepoznana in 

relativno nova oziroma še nikoli ni bila omenjena pri pouku in je zato zanimiva. Dobri petini 

je kontekst zanimiv, ker pokriva področje kemije, in sicer prvič zato, ker gre za odkrivanje 

novih snovi, drugič, ker učence zanimajo protoni, elektroni in nevtroni, tretjič pa, ker ta 

kontekst predstavlja pomembno dogajanje v okolju, zlasti pa je hadronski trkalnik zanimiv, 

ker je tako velik. Slaba petina učencev želi o tej vsebini izvedeti več, nekoliko manj učencev 

pa se strinja, da kontekst ni zanimiv ravno zaradi svoje neprepoznavnosti. Druga vzroka, ki so 

ju učenci navajali, pa sta bila, da je ta vsebina pomembna za prihodnost ter da jih zanimajo 

tehnične stvari. 

Graf 5 prikazuje odstotke, kako so učitelji glede na zanimivost razvrstili tri ponujene 

kontekste na temo delcev in periodnega sistema. Kaže tudi, kateri kontekst je po mnenju 

učiteljev učencem najzanimivejši in kateri najmanj.  

 

 

Graf 5: Zanimivost vsebin kontekstov na temo delcev in periodnega sistema, kot so jih razvrstili učitelji 

Dobrim trem petinam učiteljev je kontekst o nastanku ognjemeta najzanimivejši, velika 

večina pa jih je mnenja, da je ta kontekst tudi najzanimivejši za učence. Enako število 

učiteljev je mnenja, da je kontekst o svetovno znanem znanstveniku Mendelejevu nezanimiv 

tako za učence kot za njih same, medtem ko za zadnji kontekst slaba polovica učiteljev trdi, 
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da jim je srednje zanimiv, nekoliko več učiteljev pa meni, da je ta kontekst za učence srednje 

zanimiv.  

Kontekst ognjemet je učiteljem najzanimivejši zaradi barv, ki so pri pouku kemije vedno 

privlačne. Menijo, da je zaradi tega razloga kontekst najzanimivejši tudi za učence. Zanimiv 

pa jim je tudi zaradi eksplozij, predvsem pa je ognjemet življenjski pojav, ki ga učenci 

poznajo in jim je zato tudi blizu, saj ga lahko srečujejo v življenju, to pa pomeni, da ga lažje 

razumejo in so tudi bolj motivirani za učenje, saj usvajajo znanje o delcih snovi in periodnem 

sistemu na osnovi znanega in zanimivega. Le malo učiteljev meni, da je pirotehnika preveč 

nazadovala in ni več tako očarujoča ter da razlaga za osnovne šole ni dovolj natančna. 

Kontekst Mendelejev je po mnenju učiteljev preveč šolski. Tako kot njim je ta kontekst 

nezanimiv tudi učencem, saj menijo, da zgodovinski viri učence ne zanimajo, vso vsebino pa 

učenci vidijo kot del obvezne šolske vsebine. Kljub temu pa je nekaj učiteljev mnenja, da je ta 

kontekst pomemben, saj daje vpogled v naravo znanstvenega raziskovanja oziroma je 

Mendelejev nadvse pomembna osebnost, saj je odkril elemente in celo pravilno napovedal 

obstoj ter zgradbo takrat še neznanih elementov. 

Zadnji kontekst (veliki hadronski trkalnik) je po mnenju učiteljev zanimiv zaradi nove 

vsebine, ki je sicer v učbenikih ni, prav tako pa predstavlja nove zakonitosti, ki navdušujejo z 

dimenzijami in prihodnostjo. Mnenja učiteljev o zanimivosti za učence so približno enaka, saj 

menijo, da gre za drugačno zgodbo, ki na trenutke spominja na znanstveno fantastiko, kar pa 

učence pritegne. Ravno tako menijo, da je vsebina neznana, učenci pa radi odkrivajo nove 

snovi. Nekaj malega učiteljev trdi, da je to težko razumljiva vsebina, ki je za učence preveč 

zahtevna, ravno tako pa so mnenja, da v osnovni šoli ne bi mogli uporabiti natančne razlage.  

Povzeti je mogoče, da je kontekst ognjemeta pri vsebini o periodnem sistemu in delcih za 

učence osnovne šole najzanimivejši in bi ga zato lahko uporabili pri poučevanje te vsebine pri 

pouku kemije v kontekstu. 

Druga tema, povezovanje delcev, je vsebovala tri različne vsebine kontekstov, in sicer: (1) 

»Kako nastane sol v solinah?«, (2) »Zakaj je zagorela zračna ladja?« in (3) »Zakaj lahko 

pišemo z grafitom in ne diamantom?«. 

Graf 6 prikazuje odstotke, kako so učenci pri temi povezovanja delcev razvrstili tri ponujene 

kontekste glede na njihovo zanimivost. 
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Graf 6: Zanimivost vsebin kontekstov na temo povezovanja delcev, kot so jih razvrstili učenci 

Več kot polovici učencem je kontekst, kako nastane sol v solinah, nezanimiv. Vsebina 

konteksta, zakaj je zagorela zračna ladja, pa je učencem najzanimivejša. Skoraj tretjini 

učencem je zanimiv tudi kontekst, zakaj lahko pišemo z grafitom in ne diamantom. 

 

 

Graf 7: Odgovori učencev o zanimivosti konteksta »Kako nastane sol v solinah?« 
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Kontekst, kako nastane sol v solinah, je po prepričanju učencev najmanj zanimiv. Petina 

učencev namreč meni, da je to vsebina, ki so jo že prevečkrat slišali oziroma sama tema sploh 

ni zanimiva, temveč dolgočasna. Vendar kar dve petini učencev menita, da je vsebina 

pomembna, saj je sol kot vir prehranjevanja pomembna za vsakdanje življenje, še posebej pa 

se jim zdi tema uporabna, ker je postavljena v realno situacijo. Enako število učencev zanima 

tudi nastajanje kristalov in s tem povezano nastajanje soli. 

 

 

 

Graf 8: Odgovori učencev o zanimivosti konteksta »Zakaj je zagorela zračna ladja?« 

Drugi kontekst je po mnenju učencev najzanimivejši. Več kot polovico jih zanima, zakaj je 

zračna ladja zagorela oziroma kaj je razlog, da je do nesreče prišlo. Dobri desetini učencev je 

kontekst všeč zaradi zgodovinskega ozadja oziroma zaradi same zgodbe, ki je sicer pri pouku 

ne omenjajo. Enako število učencev zanima, kakšna je razlika med elementoma helij in vodik, 

nekaj učencem pa je vsebina zanimiva zaradi svoje neprepoznavnosti. Le malo učencev meni, 

da je kontekst nezanimiv. 

59%15%

8%

15%

3%

Zakaj zagori/eksplodira; zakaj je
prišlo do nesreče
Zanimiva, zgodovinska zgodba

V čem je razlika med helijem in
vodikom
Zanimiva in neznana tema



Kotar, A. (2017). Pomen konteksta pri poučevanju kemije v osnovni šoli (Magistrsko delo). Ljubljana, Pedagoška fakulteta. 

21 
 

 

Graf 9: Odgovori učencev o zanimivosti konteksta »Zakaj lahko z grafitom pišemo in ne z diamantom?« 

Dobri dve petini učencev je zadnji kontekst uvrstilo med srednje zanimivega, slabe tri 

desetine učencev pa v zanimivega. Rezultati kažejo, da učence najbolj zanima razlika med 

grafitom in diamantom, saj so največkrat navajali vprašanje, zakaj lahko z grafitom pišemo, z 

diamantom pa ne, če obe snovi vsebujeta enake elemente. Dobri petini učencem je kontekst 

zanimiv, ker izpostavlja vprašanje z življenjskega vidika, slaba desetina učencev pa bi rada 

izvedela, kako nastane diamant. Enako število učencev meni, da je kontekst nezanimiv, ker so 

z odgovorom že seznanjeni.  

Graf 10 prikazuje odstotke, kako so učitelji glede na zanimivost razvrstili tri ponujene 

kontekste na temo povezovanja delcev. Kaže tudi, kateri kontekst je po mnenju učiteljev 

najzanimivejši učencem in kateri je učencem zanimiv najmanj.  
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Graf 10: Zanimivost vsebin kontekstov na temo povezovanja delcev, kot so jih razvrstili učitelji 

Zanimivost konteksta, kako nastane sol v solinah, je po navedbah učiteljev najmanj zanimiv, 

saj dobra polovica učiteljev meni, da je ta vsebina konteksta nezanimiva tako za njih kot tudi 

za učence. Nekoliko več kot dve petini učiteljev meni, da sta drugi in tretji kontekst zanimiva. 

Glede učencev pa učitelji menijo, da bi jim bil najzanimivejši drugi kontekst, medtem ko je 

zadnji kontekst, zakaj lahko z grafitom pišemo, ne pa z diamantom, za učence srednje 

zanimiv.  

Prvi kontekst je sicer najmanj zanimiv, vendar pa nekateri učitelji menijo, da je sol pri pouku 

kemije uporabna. Za to vsebino je namreč najbolj specifično, da je uporabna v vsakdanjem 

življenju. Ravno tako so mnenja, da učno vsebino najlažje razložijo na primeru znanega, torej 

na primeru soli, ki je splošna in vsakdanja. Za učence pa učitelji menijo, da bi jim bil ta 

kontekst blizu zato, ker sol poznajo oziroma jim predstavlja izkušnjo iz vsakdanjega življenja. 

Ker jim je najbližja, si jo lažje predstavljajo in posledično tudi razlagajo. Vendar pa desetina 

učiteljev meni, da učenci sol in pridelavo soli že dovolj dobro poznajo, zato jim kontekst ne 

predstavlja nobenega izziva. 

Po mnenju učiteljev je kontekst zračne ladje najzanimivejši. Dobri polovici učiteljem je 

kontekst zanimiv, ker predstavlja zgodovinsko odmeven dogodek. Ravno tako lahko na tem 

primeru učitelji razložijo, zakaj se danes za polnjenje balonov uporablja helij in ne več vodik. 

V tem primeru učitelji navajajo, da kemija postane zanimiva, kadar nekaj poči, torej z 
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uporabo vodika. Lastnosti vodika so dobro izhodišče za usvajanje težje učne vsebine, kot je 

zgradba atomov. Več kot polovica učiteljev meni, da je ta kontekst zanimiv tudi učencem. 

Učitelji namreč menijo, da pri učencih nesreče vzbudijo pozornost, ravno tako pa je pouk 

kemije zanimivejši, kadar jim lahko prikažejo kemijske reakcije, še zlasti kadar kaj poči. 

Le desetina učiteljev pravi, da učence nesreče plašijo oziroma dogodek za njih ni aktualen in 

da so zračne ladje premalo znane ter s tem dolgočasne. 

Za slabo polovico učiteljev je kontekst, zakaj lahko z grafitom pišemo in ne z diamantom, v 

šoli uporaben, saj je za temo povezovanja delcev pomembno, da se prikažejo lastnosti grafita 

in diamanta ter s tem pojasni jakost vezi med ogljikovimi atomi. Petina učiteljev manj meni, 

da učencem kontekst predstavlja vsakodnevno pisalo – svinčnik, in bi jih lahko zanimala 

razlika med grafitom in diamantom z življenjskega vidika. Svoje navdušenje učenci pokažejo 

tudi pri zanimanju za kristale in minerale. Slabi desetini učiteljev pa ta kontekst predstavlja 

problem, saj menijo, da je na nivoju osnovne šole težko natančno razložiti vezi v grafitu 

oziroma diamantu. 

Zbrani rezultati kažejo, da je kontekst zračne ladje pri vsebini povezovanja delcev za učence 

osnovne šole najzanimivejši, zato bi ga lahko uporabili pri poučevanju te vsebine pri pouku 

kemije v kontekstu.  

Tretja tema, raztopine, je vsebovala tri različne vsebine kontekstov, in sicer: (1) »Kje se 

kopamo poleti?«, (2) »Zakaj lahko sol pozimi prepreči avtomobilsko nesrečo?« in (3) »Kaj je 

čaj?«. 

Graf 11 prikazuje odstotke, kako so učenci na temo raztopin razvrstili tri ponujene kontekste 

glede na njihovo zanimivost. 
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Graf 11: Zanimivost vsebin kontekstov na temo raztopin, kot so jih razvrstili učenci 

Učenci se strinjajo, da jim je najzanimivejša vsebina konteksta, zakaj lahko sol pozimi 

prepreči avtomobilsko nesrečo, in sicer tako meni kar tri osmine učencev. Kot srednje 

zanimiv kontekst se jim zdi, kje se kopamo poleti, najmanj pa je učence pritegnila zadnja 

vsebina konteksta – kaj je čaj. 

 

 

Graf 12: Odgovori učencev o zanimivosti konteksta »Kje se kopamo poleti?« 
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Dve petini učencev pri tem kontekstu zanima, ali je morje sploh primerno za kopanje, kajti 

poleti namreč večino časa preživijo na morju. Desetina učencev manj je postavila vprašanje, 

kakšna je sestava morske vode. Za nekoliko učencev manj je vsebina konteksta zanimiva, ker 

je vsakdanja in jim je zato blizu, predvsem pa jih zanima podrobnejša analiza morske vode. 

Le dvajsetina učencev je odgovorila, da je kontekst nezanimiv, ker jih sestava vode ne 

zanima. 

 

 

Graf 13: Odgovori učencev o zanimivosti konteksta »Zakaj lahko sol pozimi prepreči avtomobilsko 

nesrečo?« 

Učence je najbolj zanimal kontekst, zakaj lahko sol pozimi prepreči avtomobilsko nesrečo. Na 

kakšen način lahko sol prepreči avtomobilsko nesrečo, zanima kar dobro polovico učencev. 

Poudarjajo, da je tema poučna, saj z njo ugotovijo, kakšen pomen ima sol pri preprečevanju 

nesreč. Slaba petina učencev meni, da je kontekst življenjski, tovrstno znanje pa pride prav v 

času zime. Dobri petini učencem je kontekst zanimiv zaradi opisa dogodka. Učenci menijo, da 

bi tema lahko ozaveščala ljudi oziroma voznike, da bi vedeli, kako voziti po zaledenelih 

cestah. Slaba desetina učencev pa je odgovorila, da jim kontekst ni zanimiv. 
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Graf 14: Odgovori učencev o zanimivosti konteksta »Kaj je čaj?« 

Najmanj pozornosti so učenci namenili vsebini konteksta, kaj je čaj, saj jih je kar slaba 

polovica poudarila, da jim je ta kontekst nezanimiv. Po drugi strani pa je kontekst zanimiv kar 

trem desetinam učencev, nekaj manj učencem je srednje zanimiv. Rezultati kažejo, da učence 

najbolj zanima, kaj obarva vodo pri pripravi čaja, kaj mu daje okus, predvsem pa, zakaj mora 

biti voda vroča. Slabi četrtini učencev je kontekst zanimiv, ker predstavlja vsakdanjo snov, 

desetini učencev manj pa ta vsebina konteksta ni zanimiva.  

Graf 15 prikazuje odstotke, kako so temo raztopin razvrstili učitelji. Rezultati kažejo, katera 

vsebina konteksta je bila učiteljem kemije najzanimivejša in katera najmanj ter katera vsebina 

je po mnenju učiteljev najzanimivejša učencem in katera najmanj. 
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Graf 15: Zanimivost vsebin kontekstov na temo raztopin, kot so jih razvrstili učitelji 

Največ pozornosti so učitelji namenili kontekstu, zakaj lahko sol pozimi prepreči 

avtomobilsko nesrečo. Vsebina konteksta je po njihovem mnenju najzanimivejša tudi za 

učence, in sicer velika večina učiteljev navaja, da je učencem ta vsebina zanimiva, ker jo 

lahko povežejo z osebno izkušnjo oziroma predstavlja poledica aktualno zgodbo in realni 

pojav na cesti. Učitelji menijo, da je sol učencem poznana, sama zgodba pa bi jih pritegnila, 

da bi sami raziskovali in ugotavljali, kaj se dogaja z ledom po dodatku soli. Tudi za učitelje je 

ta vsebina zanimiva, ker je uporabna in praktična za delo pri pouku ter spodbuja k 

razmišljanju. Že sama zgodba je življenjska in je zanimivo sestavljena. Dobra desetina 

učiteljev pa dvomi o sestavi sredstev za posipanje ter meni, da je ta vsebina za razumevanje 

učencev prezahtevna.  

Vsebina konteksta, kje se kopamo poleti, je učiteljem srednje zanimiva. Petina učiteljev meni, 

da je kontekst praktičen, saj je sol vedno zanimiva, še posebej v vodi, kar lahko prikažejo tudi 

pri pouku. Približno enako število učiteljev trdi, da je učencem ta vsebina konteksta zanimiva, 

ker predstavlja tisto, kar poznajo, in je v povezavi z njihovim življenjem in interesi. 

Najmanj pozornosti učitelji namenjajo vsebini konteksta, kaj je čaj, saj je ekstrakcijo, ki jo 

učni načrt posebej ne predpisuje, težje vključiti v redni pouk. Pa vendar približno enako 

število učiteljev za isto vsebino konteksta meni, da je zanimiva oziroma srednje zanimiva. 

Slaba petina učiteljev je naklonjena alkaloidom, saj so za njih zanimivi, enako število 
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učiteljev pa meni, da je primer življenjski in pripelje učence do razmišljanja o sestavi čaja, ob 

tem pa se premalokrat vprašamo, zakaj je pri uporabi čaja potrebna vroča voda. Po mnenju 

učiteljev je ta vsebina konteksta nezanimiva za učence, slaba desetina učiteljev pa trdi, da bi 

primer učence utegnil zanimati, ker raziskujejo nekaj novega, a hkrati popolnoma 

vsakdanjega.  

Reči je mogoče, da je pri temi raztopin za učence osnovne šole najzanimivejši kontekst 

avtomobilske nesreče. Vendar ni veliko odstopanja med ostalima dvema vsebinama 

konteksta, zato lahko zaključimo, da so v osnovni šoli vsi trije konteksti primerni za 

poučevanje tovrstne vsebine pri pouku kemije v kontekstu. 

Četrta tema kemijske reakcije je vsebovala tri različne vsebine kontekstov, in sicer: (1) »Zakaj 

ima kruh luknjice?«, (2) »Kaj je rja?« in (3) »Kaj se zgodi s količino snovi pri kemijski 

reakciji?«. 

Graf 16 prikazuje odstotke, kako so učenci na temo kemijskih reakcij razvrstili tri ponujene 

kontekste glede na njihovo zanimivost. 

 

 

Graf 16: Zanimivost vsebin kontekstov na temo kemijskih reakcij, kot so jih razvrstili učenci 
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Dobri polovici učencev je najzanimivejša vsebina konteksta, zakaj ima kruh luknjice, desetini 

učencem manj pa, kako nastane rja. Zadnja vsebina konteksta, kaj se zgodi s količino snovi 

pri kemijski reakciji, ki je povezana z zgodovino kemije in kako je Lavoisier postavil zakon o 

ohranitvi mase, pa je veliki večini učencev nezanimiva.  

 

 

Graf 17: Odgovori učencev o zanimivosti konteksta »Zakaj ima kruh luknjice?« 

Slaba polovica učencev odgovarja, da je vsebina konteksta, zakaj ima kruh luknjice, 

vsakdanja, torej gre za življenjski primer. Učence zanima, kje v življenju potekajo kemijske 

reakcije, znanje pa lahko delijo tudi z drugimi. Nekoliko učencev manj zanima, zakaj v kruhu 

nastajajo luknjice, slaba petina učencev pa postavlja vprašanje, zakaj kruh vzhaja ob dodatku 

kvasa oziroma kako nastane plin, ki povzroči vzhajanje kruha. 
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Graf 18: Odgovori učencev o zanimivosti konteksta »Kaj je rja?« 

Vsebino konteksta, kaj je rja, so učenci ovrednotili kot zanimivo in srednje zanimivo. Večino 

učencev zanima, kako rja nastaja in s čim jo preprečiti, saj jo dojemajo kot nadležni pojav na 

kovini. Dobre tri desetine učencev meni, da je ta vsebina konteksta koristna, saj lahko 

usvojijo znanje, ki je uporabno v vsakdanjem življenju. 

Vsebina konteksta, kaj se zgodi s količino snovi pri kemijski reakciji, je bila učencem najmanj 

zanimiva, kar se kaže tudi v številu odgovorov. Slaba desetina učencev, ki je navedla, da ji je 

kontekst zanimiv, navaja, da jih zanimajo kemijske reakcije oziroma da so znanstveniki in 

njihova odkritja pomembni, le nekaj pa jih je podalo odgovor, da jih vsebina ne zanima. 

Graf 19 prikazuje odstotke, kako so učitelji pri temi kemijskih reakcij razvrstili tri ponujene 

kontekste glede na njihovo zanimivost. Kaže tudi, kateri kontekst je po mnenju učiteljev 

najzanimivejši učencem in kateri jim je najmanj zanimiv.   
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Graf 19: Zanimivost vsebin kontekstov na temo kemijskih reakcij, kot so jih razvrstili učitelji 

Približno enako število učiteljev se strinja, da je kontekst, zakaj ima kruh luknjice, 

najzanimivejši tudi za učence. Dobre tri petine učiteljev meni, da je ta vsebina konteksta 

vsakdanja, zato vzbudi pozornost. Učitelji navajajo, da je ta primer pri poučevanju uporaben, 

saj lahko učenci konkretno vidijo reaktante in dokažejo vsaj nekatere produkte. Približno 

enako število učiteljev pa meni, da je primer zanimiv za učence, ker ga lahko vidijo in si ga 

tudi lažje predstavljajo. 

Druga vsebina konteksta, kaj je rja, je po mnenju učiteljev srednje zanimiva. Slaba polovica 

učiteljev bi kontekst zlahka uvrstila v poučevanje, saj lahko s tem primerom prikažejo 

oksidiranje železa, ki predstavlja vsakodnevni proces oziroma ponazarja to, kar se dogaja v 

realnosti. Enako število učiteljev pa meni, da je ta vsebina konteksta učencem zanimiva že z 

vidika, da rjo poznajo in jim predstavlja izziv, kako naj jo odstranijo. Menijo namreč, da 

učenci lažje razumejo vsebino, če jo lahko vidijo. 

Zadnja vsebina konteksta, kaj se zgodi s količino snovi pri kemijski reakciji, je najmanj 

zanimiva. Dobra petina učiteljev meni, da je ta primer za pouk preveč strokoven in 

dolgočasen, ravno tako pa učencem predstavlja eno težjih učnih snovi, saj si težko 

predstavljajo, da se masa snovi pri kemijski reakciji ohrani. 
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Reči je mogoče, da je kontekst kruha na temo kemijskih reakcij učencem v osnovni šoli pri 

učenju kemije v kontekstu najzanimivejši, zato bi ga bilo smiselno uporabiti za poučevanje in 

učenje tovrstne vsebine pri učenju kemije v kontekstu.  

Peta tema, kisline, baze in soli, je vsebovala tri različne vsebine kontekstov, in sicer: (1) 

»Rdeče zelje kot indikator«, (2) »Zakaj je limona kisla?« in (3) »S čim si lahko pomagamo, če 

nas piči osa?«. 

Graf 20 prikazuje odstotke, kako so učenci na temo kislin, baz in soli razvrstili tri ponujene 

kontekste glede na njihovo zanimivost. 

 

 

Graf 20: Zanimivost vsebin kontekstov na temo kislin, baz in soli, kot so jih razvrstili učenci 

Večini učencev je vsebina konteksta o rdečem zelju kot indikatorju nezanimiva, dobri 

polovici je kontekst, zakaj je limona kisla, srednje zanimiv, najbolj pa pritegne vsebina 

konteksta, s čim si lahko pomagamo, ko nas piči osa. 
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Graf 21: Odgovori učencev o zanimivosti konteksta »Rdeče zelje kot indikator« 

Učenci, ki so označili rdeče zelje kot nezanimivo vsebino konteksta, odgovarjajo, da jih 

indikatorji ne zanimajo, sploh pa jim tema ne vzbudi nobenega zanimanja. Kljub 

nezanimivosti pa učenci, ki jim kontekst predstavlja zanimiv problem, navajajo, da je vsebina 

zanimiva, ker je vsakdanja. Nekateri učenci tudi navajajo, da jim rdeče zelje kot indikator ni 

bilo poznano. Ravno tako jih zanima, zakaj pride do spremembe barve indikatorja in kaj nam 

to pove. 

 

 

Graf 22: Odgovori učencev o zanimivosti konteksta »Zakaj je limona kisla?« 
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Vsebina konteksta, ki opisuje limono, učencem predstavlja vprašanje, zakaj je ta vsakdanji 

sadež kisel. Ker se z limono srečujejo vsakdan v kuhinji in preko raznih pijač, jim zagotovo 

predstavljata izziv sestava sadeža in kaj povzroča njegovo kislost. Dobra četrtina učencev 

odgovarja, da je za njih tema zanimiva, ker jim je blizu. Učenci so tudi navajali pomembnost 

limone v prehranjevanju. 

 

 

Graf 23: Odgovori učencev o zanimivosti konteksta »S čim si lahko pomagamo, če nas piči osa?« 

Največ pozornosti so učenci namenili zadnji vsebini konteksta, kjer so v ospredje postavili 

vprašanje, kako si lahko pomagajo, ko jih piči osa. V veliki večini učenci navajajo, da so se z 

neprijetno izkušnjo že srečali in menijo, da je dobro vedeti, kako si ob piku pomagati. Menijo, 

da je to usvojeno znanje pomembno za vsakdanje življenje. Ravno tako imajo nekateri učenci 

alergijo na osji pik in so prepričani, da bi jim dodatno izobraževanje na to temo zelo koristilo. 

Graf 24 prikazuje odstotke opredelitve učiteljev na temo kislin, baz in soli. Rezultati kažejo, 

katera vsebina konteksta je bila učiteljem kemije najzanimivejša in katera najmanj ter katera 

vsebina je po mnenju učiteljev najzanimivejša učencem in katera najmanj. 
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Graf 24: Zanimivost vsebin kontekstov na temo kislin, baz in soli, kot so jih razvrstili učitelji 

Najzanimivejša vsebina konteksta je po mnenju učiteljev, s čim si lahko pomagamo, ko nas 

piči osa. Kar sedem desetin učiteljev je prepričanih, da je ta primer iz kemije uporaben, saj 

pride prav za razlago učne vsebine, s katero bi učenci lažje usvojili pojem nevtralizacije. 

Menijo namreč, da je primer zelo življenjski, aktualen in nadvse koristen, saj lahko tu 

pridobijo osnovno znanje, kako ravnati ob piku. Skoraj enako število učiteljev trdi, da je 

učencem ta vsebina najzanimivejša, ker so del zgodbe oziroma imajo izkušnje tudi sami, saj 

so najbrž že doživeli pik ose ali čebele. Predvsem pa trdijo, da je to tema, ki je praktična in 

uporabna za vsakdanje življenje, zato je za učence pomembno, da so seznanjeni, kako se 

izogniti bolečini ob piku. 

Druga vsebina konteksta, zakaj je limona kisla, je po mnenju dveh petin učiteljev praktična 

pri pouku kemije, saj je primer uporaben za razlago in prikaz kislin. Za zadnji kontekst, ki 

predstavlja rdeče zelje kot indikator, polovica učiteljev meni, da je za pouk kemije uporaben, 

saj se pri njem lepo vidijo spremembe barv, nad čimer so učenci tudi sicer navdušeni. 

Predvsem pa učitelji navajajo, da lahko združijo prvi, drugi in tretji kontekst ter pokažejo 

razlike med kislinami in bazami, pri tem pa uporabijo naravni indikator. 

Zaključiti je mogoče, da je na temo kislin, baz in soli učencem osnovnih šol najzanimivejša 

vsebina konteksta pika ose. Zato bi lahko to vsebino uporabili za poučevanje kemije v 

kontekstu. 
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Šesta tema, kisikove in dušikove organske spojine ter polimeri, je vsebovala tri različne 

vsebine kontekstov, in sicer: (1) »Zakaj sadje diši bolje kot zelenjava?«, (2) »Kaj je laktozna 

intoleranca?« in (3) »Zakaj je najlon polimer?«. 

Graf 25 prikazuje odstotke, kako so učenci na temo kisikovih in dušikovih organskih spojin 

ter polimerov razvrstili tri ponujene kontekste glede na njihovo zanimivost. 

 

 

Graf 25: Zanimivost vsebin kontekstov na temo kisikovih in dušikovih organskih spojin ter polimerov, kot 

so jih razvrstili učenci 

 

Učence je najbolj pritegnila vsebina konteksta, zakaj sadje diši bolj kot zelenjava, medtem ko 

sta ostali dve vsebini konteksta, kaj je laktozna intoleranca in zakaj je najlon polimer, 

učencem najmanj zanimivi.  
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Graf 26: Odgovori učencev o zanimivosti konteksta »Zakaj sadje diši bolj kot zelenjava?« 

Učencem je v večini najzanimivejša prva vsebina konteksta. Predvsem so odgovarjali, da jih 

zanima razlika med zelenjavo in sadjem, zakaj torej sadje diši, zelenjava pa nima prijetnega 

vonja. Ravno tako menijo, da sta zelenjava in sadje pomembna dejavnika v prehranjevanju, 

zato je prav, da vedo, kaj je tisto, kar jih privlači oziroma kaj jih odbija. Dobra desetina 

učencev omenja, da je tema življenjska, saj predstavlja njihovi vsakodnevni živili. 

 

 

Graf 27: Odgovori učencev o zanimivosti konteksta »Kaj je laktozna intoleranca?« 

Kontekst o laktozni intoleranci učencem ne predstavlja izziva in radovednosti, kar je razvidno 

iz grafa 25, vendar pa se zdi učencem, ki so to vsebino konteksta ovrednotili kot zanimivo 
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oziroma srednje zanimivo, uporabno v življenju, saj menijo, da so ljudje premalo ozaveščeni 

o boleznih, ki se danes vse pogosteje pojavljajo v družbi. Nekateri izmed učencev še niso 

seznanjeni z intoleranco, vendar menijo, da bi bilo to potrebno. Tisti učenci, ki že imajo nekaj 

znanj o laktozni intoleranci, pa bi radi o tej vsebini izvedeli več. 

 

 

Graf 28: Odgovori učencev o zanimivosti konteksta »Zakaj je najlon polimer?« 

Slabo polovico učencev je pri zadnji vsebini konteksta najbolj pritegnila zgodba, ki opisuje 

zanimivo zgodovinsko odkritje o predmetu, ki ga uporabljajo vsak dan. Učence je navdušilo, 

da se najlon uporablja pri zobnih ščetkah, zato jim je kontekst nenavaden in zanimiv. 

Nekoliko manj kot dve petini učencev zanima nastanek najlona, ki je danes še vedno 

uporaben modni trend, in kako so prišli do njegovega odkritja. Slaba petina učencev 

odgovarja, da je vsebina nezanimiva.  

Graf 29 prikazuje odstotke razvrstitve učiteljev na temo kisikovih in dušikovih organskih 

spojin ter polimerov. Rezultati kažejo, katera vsebina konteksta je bila učiteljem kemije 

najzanimivejša in katera najmanj ter katera vsebina je po mnenju učiteljev najzanimivejša 

učencem in katera najmanj. 
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Graf 29: Zanimivost vsebin kontekstov na temo kisikovih in dušikovih organskih spojin ter polimerov, kot 

so jih razvrstili učitelji 

Najzanimivejša vsebina konteksta je po mnenju učiteljev tista, ki obravnava razliko v vonju 

med sadjem in zelenjavo. Tri petine učiteljev namreč meni, da so estri redke spojine, ki v 

kemiji lepo dišijo, in da je ta primer nadvse uporaben, saj so učencem vonjave znane, 

predvsem pa ta primer med učenci sproži razpravo, povezano s prehranjevalnimi navadami in 

dejstvom, zakaj imajo sadje raje kot zelenjavo. Skoraj vsi učitelji trdijo, da je ta vsebina 

konteksta najzanimivejša tudi za učence. Kar polovica jih meni, da je primer učencem 

najbližji zato, ker si zlahka predstavljajo sebe oziroma podoživljajo svoje občutke, zakaj 

imajo sadje raje kot zelenjavo. Petina učiteljev pa zagovarja, da so učencem vonjave estrov 

všeč in da je ta vsebina konteksta povezana z življenjem.  

Za učitelje je srednje zanimiv kontekst tisti, ki se nanaša na laktozno intoleranco, saj je ta vse 

pogostejša, enako pa velja tudi za motnje v prehranjevanju. Primer je učiteljem všeč še zaradi 

biokemijskih procesov. Tudi za učence naj bi bila ta tema zanimiva ravno zaradi vse 

pogostejše prisotnosti laktozne intolerance. Menijo, da bi to zanimalo marsikaterega učenca, 

še posebej v primeru, ko poznajo osebo, ki ji v prebavilih primanjkuje laktoze. Desetina 

učiteljev pa je mnenja, da je ta vsebina za razumevanje prezahtevna ter da prehranjevalne 

navade učence ne bremenijo preveč, zato bi to temo lahko nadomestili s katero drugo. 
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Najmanj pozornosti je bil deležen kontekst, ki obravnava najlon. Slaba petina učiteljev meni, 

da polimeri učencem niso zanimivi, vendar bi jih v primeru najlona utegnila vsebina zanimati. 

Dobra petina učiteljev pa trdi, da podaja kontekst zgodovinski opis nastanka enega 

najpomembnejših polimerov, ki nas spremlja še danes, in da bi s poskusom nastanka najlona 

prispevali k razumevanju polimerov kot makromolekul.  

Učencem osnovnih šol je pri temi kisikove in dušikove organske kemije ter polimerov 

najzanimivejša vsebina konteksta sadja in zelenjave. To temo bi v osnovnih šolah lahko 

uporabili pri poučevanju kemije v kontekstu. 

4.2 MNENJA UČENCEV IN UČITELJEV O UČENJU V KONTEKSTU 

 

 

Graf 30: Mnenja učencev o poučevanju kemije s pomočjo vsebin konteksta 

Le osem odstotkov vseh učencev meni, da na zanimivost pouka kemije ne vpliva uporaba 

konteksta. Sicer pa je 35 odstotkov učencev neopredeljenih, kar lahko kaže na nerazumevanje 

pojma kontekst pri pouku kemije, čeprav so učenci izpolnjevali anketo po vprašalniku o 

zanimivostih različnih vsebin kontekstov za posamezne teme iz učnega načrta. Poleg tega je 

bila beseda kontekst s strani raziskovalke pojasnjena. Vsekakor pa je potrebno poudariti, da 

okoli tretjina učencev nima jasnega mnenja o tem, ali bi uporaba konteksta naredila pouk 
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kemije zanimivejši. Na drugi strani pa je spodbudno, da skoraj dve tretjini (67 %) učencev 

meni, da uporaba konteksta nedvoumno naredi pouk kemije zanimivejši. Ravno tako se slabe 

tri petine (59%) učencev strinja, da bi jih zanimalo nadaljnje reševanje kemijskih pojmov, če 

bi pri pouku kemije pogosteje uporabljali vsebine kontekstov, čeprav se 34 odstotkov učencev 

ni opredelilo, kar zopet nakazuje na nejasnost nadaljnjega reševanja konteksta. 

 

 

Graf 31: Mnenja učiteljev o poučevanju kemije s pomočjo vsebin konteksta 

Dobrih sedem osmin (88 %) učiteljev meni, da pri poučevanju kemije ne bi imeli večjih težav 

pri izboru pravilne vsebine konteksta. Ravno tako se slabe tri četrtine učiteljev strinja, da 

vedo, kje lahko iščejo kontekste, ki jih lahko uporabijo pri pouku kemije, čeprav se 22 

odstotkov učiteljev ni opredelilo, kar lahko pomeni, da niso ravno prepričani, kje lahko 
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vsebine kontekstov najdejo. Dobrih pet osmin učiteljev (64 %) meni, da imajo o poučevanju 

kemije v kontekstu dovolj znanja, pa vendar po drugi strani 26 odstotkov učiteljev ni 

opredeljenih, kar zopet nakazuje, da učitelji o vsebini kontekstov nimajo dovolj znanja. Kar 

dve tretjini (66 %) učiteljev se strinja, da pri poučevanju s kontekstom nimajo večjih težav, še 

bolj spodbudno pa je, da je dobrim petim šestinam (84 %) učiteljev jasen namen poučevanja 

kemije s kontekstom. Le 24 odstotkov učiteljev pri svojem pouku ne vključuje uporabe 

konteksta, po drugi strani pa ga dobrih sedem desetin (72 %) učiteljev v pouk kemije 

vključuje.   

Zadnje vprašanje se je nanašalo, ali imajo učitelji na to temo še kakšna vprašanja ali 

pripombe. Odgovorilo je le pet učiteljev, in sicer bi radi dobili o tej temi več informacij, saj je 

zanimivost tem edini način, s katerim lahko motivirajo učence. En učitelj je mnenja, da gre za 

preveč splošna vprašanja, učence pa zanimajo različne stvari, zato mora biti ura razgibana in 

dinamična. Tak način bi utegnil učence bolj motivirati, učitelj bi jim podal zgodbo in bi nato 

sami raziskovali. Brez konteksta ni kemije, kajti kemija v življenju ni le izbirni predmet, 

ampak je vsako učno uro življenjska. 
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5 RAZPRAVA 

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, ali učenje kemije v kontekstu poveča interes in 

zanimanje učencev za učenje kemijskih pojmov.  

Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali izbrani konteksti po mnenju učiteljev 

in učencev pripomorejo k večjemu zanimanju učencev za učenje specifičnih kemijskih 

pojmov, povezanih s kontekstom. Glede na zastavljeno raziskovalno vprašanje je bilo 

ugotovljeno, da po mnenju učiteljev in učencev vsebine kontekstov pripomorejo k večjemu 

zanimanju učencev za učenje specifičnih kemijskih pojmov, povezanih s kontekstom. 

Z vsebinami kontekstov, v katere postavimo tiste vsebine, ki jih učenci poznajo iz svojega 

vsakdanjega življenja, učenec na podlagi lastne izkušnje lahko dosega boljše spretnosti in 

naravoslovno pismenost, predvsem pa dobro poznavanje učne vsebine (King, 2009). Dejstvo 

je, da učenja kemije ni brez razumevanja, raziskave pa kažejo, da se s pomočjo vsebin 

kontekstov dviguje tudi raven motivacije za učenje tega predmeta (Vaino et al., 2012) ter 

razumevanje znanstvenih idej (Bennett, Lubben in Hogarth, 2006). Po mnenju učencev, ki so 

sodelovali v raziskavah o vsebinah kontekstov, jih tovrstno učenje kemije bolj motivira kot 

vsakodnevno učenje (Vaino et al., 2012). Prav tako tudi učitelji menijo, da je poučevanje 

kemije v kontekstu bolj spodbudno, saj učence vodi k samostojnemu razmišljanju in 

sodelovanju, učiteljem pa se zdi pomembno, da učenci upoštevajo svoja čustva v dani 

situaciji, s katero se lahko povežejo (Kask in Rannikmäe, 2014). Tudi po mnenju učencev, ki 

so sodelovali v raziskavi, bi bilo učenje kemije zanimivejše, če bi učitelji večkrat uporabljali 

vsebine kontekstov; z nekaterimi vsebinami pa so se učenci tudi čustveno povezali, bodisi so 

imeli tovrstno izkušnjo sami (pik ose, prometna nesreča na ledu ali ognjemet) ali pa jo je 

doživel kdo drug, ki ga poznajo. 

Z učenjem v kontekstu bi uporabili nove pristope poučevanja naravoslovnih predmetov, ki bi 

temeljili na učenju z raziskovanjem, s tem pa bi se zagotavljal večji interes za učenje vseh 

naravoslovnih predmetov (Streller in Bolte, 2014). 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali so izbrani konteksti učencem dovolj 

zanimivi, da bi nadaljevali reševanje problema. Učenci se strinjajo s trditvijo, da bi jih 

zanimalo nadaljnje reševanje kemijskih problemov, če bi pri pouku pogosteje uporabljali 

vsebine konteksta. Tak način učenja bi jih bolj pritegnil in spodbudil njihovo zanimanje za 

učenje kemije. Če vzamemo le nekaj primerov vsebin kontekstov, ki so jih učenci zabeležili 
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kot najzanimivejše, so bila to naslednja vprašanja: kako nastane ognjemet, da je tako barvit, 

kako lahko sol kot majhen delec prepreči avtomobilsko nesrečo, kaj naj naredim, da me pik 

ose ne boli, zakaj je sadje boljše od zelenjave in v čem je razlika, da sadje bolj diši. Ta 

vprašanja bi učenci radi raziskovali še vnaprej.  

To potrjuje tudi raziskava, iz katere je razvidno, da so učenci prikazali navdušenje nad 

samostojnim reševanjem kemijskega problema (Kask in Rannikmäe, 2014). Če je kemijski 

problem za učence dovolj zanimiv in predstavlja vsakodnevno izkušnjo, le-ta postane 

enostavnejši za razumevanje. Učenci so izrazili željo, da bi reševanje kemijskih problemov 

potekalo s še večjo integracijo računalnika in avdio-vizualnih predstavitev. S tem bi učitelji 

porabili manj časa za razlago, učencem pa omogočili aktivno sodelovanje v majhnih 

skupinah, kjer bi iskali rešitve. (Georgiou in Kyza, 2014). 

Kontekst, ki je predstavljen na začetku teme, učencem vzbudi zanimanje za učenje kemije, 

večini pa se kontekst ne zdi pomemben samo za družbo, ampak tudi za njih same. Tako je tudi 

reševanje zastavljenega problema učencem zanimivo. Učenci opisujejo, da je učenje z 

vsebinami konteksta bistveno drugačno, saj je poudarek na praktičnem delu in samostojnem 

razmišljanju, ki od njih zahteva in spodbuja ustvarjalnost, prav tako pa tudi na skupinskem 

delu, kjer morajo učenci skupaj zasnovati načrt, kako bodo zastavljeni problem rešili (Vitsut, 

Gymnasium, Valdmann in Holbrook, 2014). 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju smo se spraševali, ali učitelji kemije menijo, da 

uporabljajo poučevanje v kontekstu. Učitelji se na splošno strinjajo s trditvijo, da pri svojem 

poučevanju uporabljajo vsebine konteksta, vendar pa so njihova mnenja neopredeljena, kar 

pomeni, da učitelji niso bili ravno prepričani, ali vsebine konteksta uporabljajo ali ne. Študije 

dokazujejo (Georgiou in Kyza, 2014), da se učitelji pri pouku ne poslužujejo poučevanja 

kemije z moduli, vendar je še vedno v uporabi zapisan učni načrt. 

Učitelji se strinjajo tudi s trditvijo, da jim je jasen namen poučevanja kemije v kontekstu, kar 

potrjujejo tudi raziskave (Devetak, Vogrinc in Juriševič, 2014), vendar pa imajo učitelji še 

vedno pomanjkljivo znanje in manj kompetenc za poučevanju naravoslovja z raziskovanjem. 

Z novim pristopom poučevanja, torej s poučevanjem kemije v kontekstu, bi se učiteljem 

omogočilo, da bi lahko poglobili in obnovili svoje znanje, kar bi vplivalo tudi na kvaliteto 

poučevanja (Streller in Bolte, 2014). Ravno tako učitelji, ki so že sodelovali v raznih 

raziskavah, menijo, da je za pripravo gradiva za učenje v kontekstu bistveno skupinsko 
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sodelovanje učiteljev, ki si pri razvoju učnih gradiv in organizaciji pouka vzajemno pomagajo 

oziroma sodelujejo ter s tem zagotavljajo dobre rezultate tako na področju znanja učencev kot 

na področju izvedbe učne ure (Vitsut et al., 2014). 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali so učitelji kemije po njihovem 

mnenju usposobljeni za izvajanje poučevanja v kontekstu. Učitelji menijo, da so dovolj 

usposobljeni za izvajanje poučevanja v kontekstu in da imajo o tej vsebini dovolj znanja. 

Georgiou in Kyza (2014) navajata, da je potrebno učitelje kemije, da ne bi prihajalo do napak, 

točno seznaniti z vsebinami učenja z raziskovanjem, saj menita, da so učitelji preveč ozko 

usmerjeni. Tudi učiteljeve kompetence za motiviranje in spodbujanje učencev, da pridejo do 

želenega znanja, so pomanjkljive (Devetak, 2014). Kanter in Konstantopoulos (2010) 

navajata, da če učiteljem primanjkuje vsebinskega znanja ali znanja, kako ustvariti učni 

modul, potem ne vidijo smiselnosti in pomena poučevanja v kontekstu. Celo koristi za svoj 

profesionalni razvoja ne vidijo. Ravno tako preveč hitijo pri obravnavi učne snovi, ne 

obravnavajo vseh učencev enako in jim ne dopuščajo, da bi le-ti prišli do svojih lastnih 

odkritji in analizirali informacije, kot so novi kemijski pojmi, ki jih spoznavajo med poukom, 

ter drug drugemu razložili svoje ugotovitve (Kanter in Konstantopoulos, 2010). Učinkovitost 

poučevanja temelji na vključevanju učiteljev k razvoju novih učnih pristopov in njihovem 

profesionalnem razvoju, saj to poveča njihovo strokovnost, kar vodi do učinkovitega 

poučevanja, tako da učenci usvojijo kakovostno znanje (Paiva, Morais, Barros in Francisco, 

2014). 

Pri zadnjem, petem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali imajo učitelji kemije po 

njihovem mnenju težave pri izboru ustreznih vsebin konteksta. Navedbe učiteljev kažejo, da 

so dovolj usposobljeni za izbiro ustreznih vsebin konteksta in tako ne bi imeli večjih težav pri 

pravilni izbiri. Raziskave dokazujejo (Paiva et al., 2014), da so učitelji, ki so sodelovali v 

projektu PROFILES, katerega učni moduli so zajemali raziskovalno učenje in učenje v 

kontekstu, bili navdušeni nad novim izobraževalnim pristopom. Še več, učitelji menijo, da bi 

bilo potrebno vzpostaviti socialne mreže, kjer bi se povezovali, si delili mnenja in izkušnje ter 

iskali možnosti izboljšav učnih modulov. S tem bi prišlo do interakcije vseh učiteljev 

različnih naravoslovnih predmetov, ki bi z medsebojnim sodelovanjem pripomogli k 

dopolnjevanju naravoslovnih vsebin (Paiva et al., 2014). 
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6 ZAKLJUČEK 

Učenje kemije v kontekstu lahko pripomore k boljšemu usvajanju kemijskih pojmov. Na 

osnovi pridobljenih ugotovitev lahko zaključimo, da tako učenje povečuje interes za učenje 

kemije. Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da bi bil za učence pouk kemije zanimivejši, če bi se 

pogosteje uporabljale vsebine kontekstov, ravno tako pa bi jih tak način učenja bolj pritegnil. 

Ugotovljeno je tudi bilo, da so nekatere vsebine kontekstov učencem zanimivejše od ostalih, 

še zlasti, ko se kontekst navezuje na učenčev svet, kot je to recimo vsebina konteksta, s čim si 

lahko pomagamo, če nas piči osa. Iz rezultatov je razvidno, da so učencem najzanimivejše 

tiste vsebine kontekstov, ki so jih že doživeli in izkusili. Tako je za prvo vsebino, delci in 

periodni sistem, učencem najzanimivejši kontekst ognjemeta, ravno tako je ta kontekst 

najzanimivejši tudi za učitelje. Pri vsebini povezovanja delcev je učencem najzanimivejša 

vsebina konteksta avtomobilske nesreče, vendar ni veliko odstopanj o zanimivosti med 

ostalima dvema vsebinama konteksta (kaj je čaj in kje se kopamo poleti). Tudi za učitelje je 

najprivlačnejša vsebina konteksta avtomobilske nesreče. Pri vsebini kemijskih reakcij so tako 

učenci kot učitelji najbolj naklonjeni vsebini konteksta kruh, pri vsebini kislin, baz in soli pa 

so največ pozornosti tako učitelji kot učenci namenili vsebini konteksta pika ose. Pri vsebini 

kisikovih in dušikovih organskih spojin ter polimerov je učencem in učiteljem najzanimivejši 

kontekst sadja in zelenjave. Glede na rezultate je mogoče zaključiti, da so učenci največ 

pozornosti namenili vsebini konteksta ognjemeta, takoj za tem sadju in zelenjavi ter kontekstu 

pika ose. Učiteljem pa je bila najzanimivejša vsebina konteksta pika ose, nato ognjemeta in 

vsebina konteksta, zakaj ima kruh luknjice. Iz rezultatov je mogoče sklepati tudi, da bi 

učencem bil pouk kemije zanimivejši, če bi se pri pouku pogosteje uporabljale vsebine 

kontekstov. Ravno tako rezultati kažejo, da bi učence zanimalo tudi nadaljnje reševanje 

kemijskih pojmov, če bi pri pouku kemije pogosteje uporabljali vsebine kontekstov. Tak 

način učenja bi namreč učence bolj pritegnil in spodbudil k učenju kemije. Zaključiti je 

mogoče tudi, da učiteljem pravilna izbira konteksta ne bi predstavlja večjih težav, saj vedo, 

kje vsebine kontekstov lahko poiščejo. Ravno tako pa rezultati raziskave kažejo, da imajo 

učitelji o vsebini kontekstov dovolj znanja in da pri takem poučevanju nimajo težav. Učitelji 

vsebine kontekstov v svoj pouk redno vključujejo, vendar po drugi strani rezultati kažejo tudi 

to, da nekaj učiteljev vsebin kontekstov vendarle ne vključuje k rednemu pouku, kar lahko 

kaže na preobsežnost ciljev učnega načrta kemije, zaradi česar se učitelji poslužujejo 

tradicionalnega poučevanja. 
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6.1 UPORABA ZAKLJUČKOV PRI POUKU KEMIJE 

Na slovenskih osnovnih šolah se učenci s predmetom kemija in z njim povezanimi pojmi 

prvič seznanijo že v prvi triadi, in sicer pri predmetu spoznavanje okolja. Po vertikali se učna 

vsebina nadgrajuje, v osmem razredu pa se učenci prvič srečajo s kemijo kot s samostojnim 

predmetom. Pouk kemije je opredeljen v smernicah učnega načrta za kemijo, ki poleg že 

priporočenih operativnih ciljih, ki zajamejo točno določeno število ur, ne dopušča, da bi 

učitelji spreminjali pouk kemije z drugačnimi pristopi poučevanja, ki bi zajemali več 

samostojnega dela, kar bi lahko bilo učencem zanimivejše.  

Glede na rezultate te raziskave je mogoče predlagati določene spremembe, ki jih lahko učitelji 

pri načrtovanju učnih ur kemije naredijo sami. To pomeni, da: 

 spodbujajo učenje kemije v kontekstu, ki omogoča bolj dinamično učno uro, saj se v 

ospredje postavlja razvoj eksperimentalno-raziskovalnega učnega pristopa, kar 

pomeni, da učenci samostojno razvijajo znanje kemije; 

 z učenjem kemije v kontekstu učenci pridobivajo informacije o kemiji v življenju, s 

tem pa se krepi tudi kritično mišljenje; 

 učenje kemije v kontekstu omogoča uporabo informacijsko-komunikacijske 

tehnologije, ki je učencem blizu. 

Za dosego ciljev sodobnega pouka kemije bi bilo potrebno posodobiti učne načrte in vanje 

vključiti ali konkretne napotke uporabe konteksta pri posameznih vsebinah ali pa zapisati 

učne cilje splošneje, kar bi vodilo v učiteljevo kreativnejšo in svobodnejšo načrtovanje pouka. 

6.2 NADALJNJE RAZISKAVE 

V nadaljnjih raziskavah bi bilo smiselno zasnovati ter na različnih stopnjah šolanja pri pouku 

uporabiti učne module, ki bi v celoti sledili ciljem in smernicam učenja kemije v kontekstu. Z 

evalvacijo pristopa bi dobili boljši vpogled v učinkovitost poučevanja in učenja kemije v 

kontekstu. Poleg tega bi bilo mogoče ugotoviti, katere druge spremenljivke še vplivajo na 

učenje kemije v kontekstu (npr. interes učencev za kemijo, odnos do kemije, sposobnosti 

mišljenja…). Natančneje bi bilo potrebno ugotoviti, kako učitelji zasnujejo in vodijo učne ure, 

kjer je v ospredju pristop poučevanja kemije v kontekstu, ter kako učenci sledijo in kako 

aktivni so pri tovrstnem pouku.  
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PRILOGE 

VPRAŠALNIK ZA UČENCE 
Vprašalnik o pomenu konteksta pri poučevanju kemije v osnovni šoli. 

Pozdravljeni, 
sem Anja Kotar, študentka Pedagoške fakultete, in pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Pomen konteksta 
pri poučevanju kemije v osnovni šoli. Namen raziskave je ugotoviti, ali specifične vsebine kontekstov spodbujajo 
učenje kemije. Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobim vpogled o pomenu 
konteksta za pouk kemije. Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 20 minut. Zbrani 
podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni izključno za pripravo te magistrske naloge. 

Za vaše sodelovanje se vam prijazno 
zahvaljujem. 

 
NAVODILA: V I. delu imate navedene primere kontekstov. Kontekst je opis neke situacije, ki temelji na različnih 
primerih uporabe v življenju, zgodovinskih dejstvih, sodobni znanosti… Natančno jih preberite in odgovorite na 
zastavljena vprašanja. 

I. DEL     

TEMA 1: DELCI in PERIODNI SISTEM 

1. PRIMER: ZAKAJ NASTANE 
OGNJEMET? – povezava z zgradbo 
atomov in prehodom elektronov med 
podlupinami 

 
V raketah za ognjemete so različne 
kovine. Ko se gorivo v raketi vžge in 
eksplodira, se atomi teh kovin močno 
segrejejo. Pri tem oddajo svetlobo 
določene barve. Zakaj se to zgodi? 

2. PRIMER: KDO JE SVETOVNO ZNANI 
ZNANSTVENIK MENDELEJEV? – 
povezava s periodnim sistemom 
elementov 

 
Mendelejev je bil ruski znanstvenik, 
ki je razvil periodni sistem 
elementov, kot ga poznamo danes. 
Pripravil ga je zato, da so študenti 
lažje razumeli lastnosti elementov. 
Zakaj je periodni sistem elementov 
tako uporabna tabela? 

3. PRIMER: KAJ JE VELIKI HADRONSKI 
TRKALNIK? –povezava na osnovne 
delce snovi, atom, proton, elektron, 
nevtron 

 
V velikem hadronskem trkalniku, ki je 
pospeševalnik delcev in leži pod zemljo 
med Švico in Francijo ter ima premer 
kar 27 km, trkajo protoni pri zelo 
velikih hitrostih. Pri tem lahko nastajajo 
novi delci in znanstveniki odkrivajo 
nove zakonitosti sveta snovi. Kaj so 
protoni? 

 
1. Razvrsti primere od 1 do 3 v vrsto glede na to, kateri primer je zate najzanimivejši in 
kateri najmanj?  najbolj ____    ____    ____ najmanj 
Zakaj tako meniš?  
___________________________________________________________________________ 
 
2. Če ti noben primer ne ustreza, predlagaj drugega, ki bi bil pri vsebini DELCI in 
PERIODNI SISTEM zate zanimivejši in bi spodbudil tvoje zanimanje za učenje te vsebine. 
Primer tudi na kratko opiši.  
___________________________________________________________________________ 
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TEMA 2: POVEZOVANJE DELCEV 

 

 
1. Razvrsti primere od 1 do 3 v vrsto glede na to, kateri primer je zate najzanimivejši in 
kateri najmanj?  najbolj ____    ____    ____ najmanj 
Zakaj tako meniš? 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Če zate noben primer ni ustrezen, predlagaj drugega, ki bi bil pri vsebini 
POVEZOVANJE DELCEV zate zanimivejši in bi spodbudil tvoje zanimanje za učenje te vsebine. 
Primer tudi na kratko opiši.  
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

1. PRIMER: KAKO NASTANE SOL V 
SOLINAH? - povezava z nastankom 
ionske vezi med ioni 

 
V solinah nastaja sol, ko voda izhlapi iz 
bazenov. Pri tem nastanejo kristali 
soli. Zakaj nastanejo kristali soli v 
solinah? 

2. PRIMER: ZAKAJ JE ZAGOREA 
ZRAČNA LADJA? – povezava z zgradbo 
atomov in kovalentno vezjo 

 
Vodik je brezbarven plin. Je lažji od 
zraka, zato se je uporabljal za 
polnjenje zračnih ladij. Ker je zelo 
vnetljiv, je povzročil nesrečo zračne 
ladje Hindenburg 6. maja 1937. Za 
balone se zato danes uporablja helij. 
Kakšna je razlika v zgradbi delcev 
helija in vodika?   

3. PRIMER: ZAKAJ LAHKO PIŠEMO Z 
GRAFITOM IN NE DIAMANTOM? – 
povezava z zgradbo kristalov 

 
Grafit je oblika ogljika, podobno kot 
diamant. Grafit je pogostejši v naravi 
pa tudi izdelamo ga lažje kot 
diamant, zato je bistveno cenejši. Z 
grafitom lahko pišemo po papirju, z 
diamantom pa ne. Atomi v grafitu so 
povezani drugače kot v diamantu. 
Med njimi so močne kovalentne vezi, 
vendar zakaj lahko z grafitom, ki je v 
svinčniku, pišemo, z diamantom pa 
ne? 
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TEMA 3: RAZTOPINE 

 

1. Razvrsti primere od 1 do 3 v vrsto glede na to, kateri primer je zate najzanimivejši in 
kateri najmanj?  najbolj ____    ____    ____ najmanj 
Zakaj tako meniš? 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Če ti noben primer ni ustrezen, predlagaj drugega, ki bi bil pri vsebini RAZTOPINE zate 
zanimivejši in bi spodbudil tvoje zanimanje za učenje te vsebine. Primer tudi na kratko opiši.  
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PRIMER: KJE SE KOPAMO POLETI? 
- povezava z raztopinami ionskih 
spojin 

 
Morska voda je zmes. Vsa voda v 
naravi ima raztopljene določene snovi. 
Kemijsko čiste vode v naravi ni. Kaj je 
raztopljeno v morski vodi, da ima 
slano-grenak okus?  

2. PRIMER: ZAKAJ LAHKO SOL POZIMI 
PREPREČI AVTOMOBILSKO NESREČO? – 
povezava z lastnostmi raztopin 

 
Oče in sin Davor sta se odpravila v 
trgovino. Bila je zima in zunaj je bilo zelo 
mrzlo. Ko sta parkirala avtomobil, sta 
slišala močan pok. Zaletela sta se dva 
avtomobila, saj je bila cesta zaledenela. 
Pozimi cestne službe poleg tega, da po 
cestah plužijo sneg, le-te tudi posipavajo 
s soljo, da niso zaledenele. Kaj se dogaja 
z ledom, ko mu dodamo sol? 

3. PRIMER: KAJ JE ČAJ? – povezava 
z ekstrakcijo 

 
V kulinariki uporabljamo veliko 
različnih raztopin. Ena od njih je 
tudi čaj. Vsi vemo, da moramo v 
vročo vodo dati suhe oziroma sveže 
liste ali plodove rastlin, če želimo 
narediti čaj. Zakaj se molekule iz 
rastlin raztopijo v vroči vodi? 
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TEMA 4: KEMIJSKE REAKCIJE 

1. PRIMER: ZAKAJ IMA KRUH 
LUKNJICE?– povezava z reakcijami 
dihanja organizmov 

 
Ko pripravljamo testo za kruh, dodamo 
v zmes moko, vodo, nekaj sladkorja, 
soli, maščobe in kvas. V kvasu so žive 
enocelične glive kvasovke, ki se hranijo 
s sladkorjem in pri tem med dihanjem 
proizvajajo plin. Plin napihne testo. Kaj 
je v mehurčkih testa in ali je razlika 
med procesom vzhajanja testa in peke 
vzhajanega testa, ko se ta hitreje in še 
bolj napihne?  

2. PRIMER: KAJ JE RJA? – povezava z 
reakcijo kovin s kisikom in vodo 

 
Železni predmeti brez zaščite rjavijo. 
Pri tem predmet izgublja svojo obliko 
in funkcionalnost. Pred rjavenjem 
predmete zaščitimo z barvanjem ali s 
prevleko z drugimi kovinami, ki ne 
rjavijo tako hitro. Zakaj se rjavenje 
upočasni, če je predmet zaščiten? 

3. PRIMER: KAJ SE ZGODI S KOLIČINO 
SNOVI PRI KEMIJSKI REAKCIJI? – 
povezava na zakon o ohranitvi mase 

 
Oče moderne kemije Antonie 
Lavoisier je s tehtanjem ugotovil, da 
se masa snovi med kemijsko reakcijo 
ne spremeni. Kako pravimo zakonu, 
ki je upošteval to dejstvo ter zakaj je 
za kemijo pomemben? 

 

1. Razvrsti primere od 1 do 3 v vrsto glede na to, kateri primer je zate najzanimivejši in 
kateri najmanj?  najbolj ____    ____    ____ najmanj 
Zakaj tako meniš? 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Če ti noben primer ni ustrezen, predlagaj drugega, ki bi bil pri vsebini KEMIJSKE 

REAKCIJE zate zanimivejši in bi spodbudil tvoje zanimanje za učenje te vsebine. Primer tudi na 
kratko opiši.  
___________________________________________________________________________ 
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5. TEMA: KISLINE, BAZE IN SOLI 

1. PRIMER: RDEČE ZELJE KOT 
INDIKATOR? – povezava z 
ugotavljanjem kislosti, bazičnosti 

 
Rdeče zelje vsebuje barvila, ki jih 
imenujemo antociani. Ti so 
vodotopni. V kislem okolju so rdeče 
barve, v nevtralnem vijolične, v 
bazičnem pa spreminjajo barve od 
modre do zelene in rumene. Katere 
indikatorje poznamo in kdaj jih 
uporabljamo? 

2. PRIMER: ZAKAJ JE LIMONA KISLA? – 
povezava z zgradbo in lastnostmi kislin 

 
Vsi vemo, da imajo agrumi kisel okus, 
predvsem če niso dovolj zreli. Limona pa 
ima kisel okus tudi, ko je dovolj zrela, saj 
vsebuje veliko citronske kisline. 
Citronska kislina je raztopljena v 
limoninem soku, ki je vodna raztopina 
številnih spojin. Kaj je citronska kislina, v 
katero skupino kislin sodi, kaj so sploh 
kisline in zakaj so vodne raztopine kislin 
kisle? 

3. PRIMER: S ČIM SI LAHKO 
POMAGAMO, ČE NAS PIČI OSA? – 
povezava z nevtralizacijo kislin in 
baz 

 
Če nas piči osa, nas na mestu pika 
močno peče, srbi in boli. Pojavi se 
oteklina. V domači kuhinji lahko 
najdemo snovi, ki omilijo bolečino 
in oteklino ob piku. Katero snov bi 
lahko uporabil in zakaj, če veš, da je 
osji strup bazičen? 

 
1. Razvrsti primere od 1 do 3 v vrsto glede na to, kateri primer je zate najzanimivejši in 
kateri najmanj?  najbolj ____    ____    ____ najmanj 
Zakaj tako meniš? 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Če ti noben primer ni ustrezen, predlagaj drugega, ki bi bil pri vsebini KISLINE, BAZE IN 

SOLI zate zanimivejši in bi spodbudil tvoje zanimanje za učenje te vsebine. Primer tudi na 
kratko opiši.  
___________________________________________________________________________ 
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6. TEMA: KISIKOVE IN DUŠIKOVE ORGANSKE SPOJINE, POLIMERI 

1. PRIMER: ZAKAJ SADJE DIŠI BOLJ 
KOT ZELENJAVA? – povezava z estri 

 
Sadje in zelenjava sta obogatena z 
vitamini in minerali, zaradi česar naj 
bi ju uživali vsak dan. Pri sadju nas 
večina nima težav, pri zelenjavi pa se 
mnogi obrnejo stran. Ampak zakaj 
imamo raje sadje kot zelenjavo? 
Morda zato, ker bolje diši? Ste se 
kdaj vprašali, zakaj skleda sadne kupe 
diši veliko bolje kot skleda solate? Je 
možno, da je to zaradi tega, ker so v 
sadju snovi, ki jih v zelenjavi ni? 

2. PRIMER: KAJ JE LAKTOZNA 
INTOLERANCA? – povezava z funkcijo 
beljakovin v organizmu  

 

Laktozna intoleranca ali 
neprenašanje mlečnega sladkorja je 
presnovna motnja, ki se pojavi zaradi 
zmanjšane dejavnosti ali odsotnosti 
encima laktaze v prebavnem sistemu. 
Kakšno nalogo opravlja ta encim? 

3. PRIMER: ZAKAJ JE NAJLON 
POLIMER? – povezava s polimeri 

 
 

Ameriški kemik Wallache Hume 
Carothers je uspel izdelati prvi umetni 
poliamid – najlon.  Sprva so ga 
uporabljali za zobne ščetke, leta 1939 
pa so na trg prišle najlonke. Med drugo 
svetovno vojno so ga uporabljali za 
padala, vrvi, šotore... Kako nastane 
najlon? 

 
1. Razvrsti primere od 1 do 3 v vrsto glede na to, kateri primer je zate najzanimivejši in 
kateri najmanj?  najbolj ____    ____    ____ najmanj 
Zakaj tako meniš? 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Če ti noben primer ni ustrezen, predlagaj drugega, ki bi bil pri vsebini KISIKOVE IN 

DUŠIKOVE ORGANSKE SPOJINE TER POLIMERI zate zanimivejši in bi spodbudil tvoje zanimanje 
za učenje te vsebine. Primer tudi na kratko opiši.  
___________________________________________________________________________ 
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II. DEL 

Za vsako od naslednjih trditev opredelite, koliko se z njo strinjate. 

 Sploh se ne 
strinjam. 

Ne strinjam 
se. 

Ne vem. Strinjam se. 
Popolnoma 

se 
strinjam. 

Pouk kemije bi bil 
zanimivejši, če bi se 
pogosteje uporabljale 
vsebine konteksta. 

1 2 3 4 5 

Tak način učenja bi me 
bolj pritegnil in 
spodbudil moje 
zanimanje. 

1 2 3 4 5 

Zanimalo bi me 
nadaljnje reševanje 
kemijskih problemov, 
če bi pri pouku 
pogosteje uporabljali 
kontekst. 

1 2 3 4 5 

 

 

  



Kotar, A. (2017). Pomen konteksta pri poučevanju kemije v osnovni šoli (Magistrsko delo). Ljubljana, Pedagoška fakulteta. 

59 
 

VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 
I. DEL 

TEMA 1:  DELCI in PERIODNI SISTEM 

1. PRIMER: ZAKAJ NASTANE 
OGNJEMET? – povezava z zgradbo 
atomov in prehodom elektronov med 
podlupinami 

 
V raketah za ognjemete so različne 
kovine. Ko se gorivo v raketi vžge in 
eksplodira, se atomi teh kovin močno 
segrejejo. Pri tem oddajo svetlobo 
določene barve. Zakaj se to zgodi? 

2. PRIMER: KDO JE SVETOVNO ZNANI 
ZNANSTVENIK MENDELEJEV? – 
povezava s periodnim sistemom 
elementov 

 
Mendelejev je bil ruski znanstvenik, 
ki je razvil periodni sistem 
elementov, kot ga poznamo danes. 
Pripravil ga je zato, da so študenti 
lažje razumeli lastnosti elementov. 
Zakaj je periodni sistem elementov 
tako uporabna tabela? 

3. PRIMER: KAJ JE VELIKI HADRONSKI 
TRKALNIK? –povezava na osnovne 
delce snovi, atom, proton, elektron, 
nevtron 

 
V velikem hadronskem trkalniku, ki je 
pospeševalnik delcev in leži pod zemljo 
med Švico in Francijo ter ima premer 
kar 27 km, trkajo protoni pri zelo 
velikih hitrostih. Pri tem lahko nastajajo 
novi delci in znanstveniki odkrivajo 
nove zakonitosti sveta snovi. Kaj so 
protoni? 

 
1. Razvrstite primere od 1 do 3 v vrsto glede na to, kateri primer je za vas najzanimivejši 
in kateri najmanj?  najbolj ____    ____    ____ najmanj 
 
Zakaj tako menite? 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Razvrstite primere od 1 do 3 v vrsto glede na to, kateri primer je po vašem mnenju za 
učence 8. ali 9. razreda najzanimivejši in kateri najmanj?  
 najbolj ____    ____    ____ najmanj 
Zakaj tako menite? 
___________________________________________________________________________ 
 
3. Če za vas noben primer ni najustreznejši, predlagajte primer, ki bi bil pri vsebini 
POVEZOVANJE DELCEV učencem zanimiv in bi spodbudil zanimanje za učenje te vsebine ter ga 
opišite. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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TEMA 2: POVEZOVANJE DELCEV 

 

1. Razvrstite primere od 1 do 3 v vrsto glede na to, kateri primer je za vas najzanimivejši in 
kateri najmanj?  najbolj ____    ____    ____ najmanj 

Zakaj tako menite? 
___________________________________________________________________________ 
 

2. Razvrstite primere od 1 do 3 v vrsto glede na to, kateri primer je po vašem mnenju za 
učence 8. ali 9. razreda najzanimivejši in kateri najmanj? 
najbolj ____    ____    ____ najmanj 
Zakaj tako menite? 
___________________________________________________________________________ 
 

3. Če za vas noben primer ni najustreznejši, predlagajte primer, ki bi bil pri vsebini 
POVEZOVANJE DELCEV učencem zanimiv in bi spodbudil zanimanje za učenje te vsebine ter ga 
opišite. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

1. PRIMER: KAKO NASTANE SOL V 
SOLINAH? - povezava z nastankom 
ionske vezi med ioni 

 
V solinah nastaja sol, ko voda izhlapi iz 
bazenov. Pri tem nastanejo kristali 
soli. Zakaj nastanejo kristali soli v 
solinah? 

2. PRIMER: ZAKAJ JE ZAGOREA 
ZRAČNA LADJA? – povezava z zgradbo 
atomov in kovalentno vezjo 

 
Vodik je brezbarven plin. Je lažji od 
zraka, zato se je uporabljal za 
polnjenje zračnih ladij. Ker je zelo 
vnetljiv, je povzročil nesrečo zračne 
ladje Hindenburg 6. maja 1937. Za 
balone se zato danes uporablja helij. 
Kakšna je razlika v zgradbi delcev 
helija in vodika?   

3. PRIMER: ZAKAJ LAHKO PIŠEMO Z 
GRAFITOM IN NE DIAMANTOM? – 
povezava z zgradbo kristalov 

 
Grafit je oblika ogljika podobno kot 
diamant. Grafit je pogostejši v naravi 
pa tudi izdelamo ga lažje kot 
diamant, zato je bistveno cenejši. Z 
grafitom lahko pišemo po papirju, z 
diamantom pa ne. Atomi v grafitu so 
povezani drugače kot v diamantu. 
Med njimi so močne kovalentne vezi, 
vendar zakaj lahko z grafitom, ki je v 
svinčniku, pišemo, z diamantom pa 
ne? 
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TEMA 3: RAZTOPINE 

 

1. Razvrstite primere od 1 do 3 v vrsto glede na to, kateri primer je za vas najzanimivejši in 
kateri najmanj?  najbolj ____    ____    ____ najmanj 
 
Zakaj tako menite?  
___________________________________________________________________________ 
 

2. Razvrstite primere od 1 do 3 v vrsto glede na to, kateri primer je po vašem mnenju za 
učence 8. ali 9. razreda najzanimivejši in kateri najmanj?          
 najbolj ____    ____    ____ najmanj 
Zakaj tako menite?  
___________________________________________________________________________ 
 

3. Če za vas noben primer ni najustreznejši, predlagajte primer, ki bi bil pri vsebini RAZTOPINE 
učencem zanimiv in bi spodbudil zanimanje za učenje te vsebine ter ga opišite. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

  

1. PRIMER: KJE SE KOPAMO POLETI? 
- povezava z raztopinami ionskih 
spojin 

 
Morska voda je zmes. Vsa voda v 
naravi ima raztopljene določene snovi. 
Kemijsko čiste vode v naravi ni. Kaj je 
raztopljeno v morski vodi, da ima 
slano-grenak okus?  

2. PRIMER: ZAKAJ LAHKO SOL POZIMI 
PREPREČI AVTOMOBILSKO NESREČO? – 
povezava z lastnostmi raztopin 

 
Oče in sin Davor sta se odpravila v 
trgovino. Bila je zima in zunaj je bilo zelo 
mrzlo. Ko sta parkirala avtomobil, sta 
slišala močan pok. Zaletela sta se dva 
avtomobila, saj je bila cesta zaledenela. 
Pozimi cestne službe poleg tega da po 
cestah plužijo sneg, jih tudi posipavajo s 
soljo, da niso zaledenele. Kaj se dogaja z 
ledom, ko mu dodamo sol? 

3. PRIMER: KAJ JE ČAJ? – povezava 
z ekstrakcijo 

 
V kulinariki uporabljamo veliko 
različnih raztopin. Ena od njih je 
tudi čaj. Vsi vemo, da moramo v 
vročo vodo dati suhe oziroma sveže 
liste ali plodove rastlin, če želimo 
narediti čaj. Zakaj se molekule iz 
rastlin raztopijo v vroči vodi? 
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TEMA 4: KEMIJSKE REAKCIJE 

1. PRIMER: ZAKAJ IMA KRUH 
LUKNJICE?– povezava z reakcijami 
dihanja organizmov 

 
Ko pripravljamo testo za kruh, dodamo 
v zmes moko, vodo, nekaj sladkorja, 
soli, maščobe in kvas. V kvasu so žive 
enocelične glive kvasovke, ki se hranijo 
s sladkorjem in pri tem med dihanjem 
proizvajajo plin. Plin napihne testo. Kaj 
je v mehurčkih testa in ali je razlika 
med procesom vzhajanja testa in peke 
vzhajanega testa, ko se ta hitreje in še 
bolj napihne?  

2. PRIMER: KAJ JE RJA? – povezava z 
reakcijo kovin s kisikom in vodo 

 
Železni predmeti brez zaščite rjavijo. 
Pri tem predmet izgublja svojo obliko 
in funkcionalnost. Pred rjavenjem 
predmete zaščitimo z barvanjem ali s 
prevleko z drugimi kovinami, ki ne 
rjavijo tako hitro. Zakaj se rjavenje 
upočasni, če je predmet zaščiten? 

3. PRIMER: KAJ SE ZGODI S KOLIČINO 
SNOVI PRI KEMIJSKI REAKCIJI? – 
povezava na zakon o ohranitvi mase 

 
Oče moderne kemije, Antonie 
Lavoisier je s tehtanjem ugotovil, da 
se masa snovi med kemijsko reakcijo 
ne spremeni. Kako pravimo zakonu, 
ki je upošteval to dejstvo ter zakaj je 
za kemijo pomemben? 

 

1. Razvrstite primere od 1 do 3 v vrsto glede na to, kateri primer je za vas najzanimivejši in 
kateri najmanj?  najbolj ____    ____    ____ najmanj 

Zakaj tako menite?  
___________________________________________________________________________ 
 

2. Razvrstite primere od 1 do 3 v vrsto glede na to, kateri primer je po vašem mnenju za 
učence 8. ali 9. razreda najzanimivejši in kateri najmanj?          
 najbolj ____    ____    ____ najmanj 
Zakaj tako menite? 
___________________________________________________________________________ 
 

3. Če za vas noben primer ni najustreznejši, predlagajte primer, ki bi bil pri vsebino KEMIJSKE 

REAKCIJE učencem zanimiv in bi spodbudil zanimanje za učenje te vsebine ter ga opišite. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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5. TEMA: KISLINE, BAZE IN SOLI 

1. PRIMER: RDEČE ZELJE KOT 
INDIKATOR? – povezava z 
ugotavljanjem kislosti, bazičnosti 

 
Rdeče zelje vsebuje barvila, ki jih 
imenujemo antociani. Ti so 
vodotopni. V kislem okolju so rdeče 
barve, v nevtralnem vijolične, v 
bazičnem pa spreminjajo barve od 
modre do zelene in rumene. Katere 
indikatorje poznamo in kdaj jih 
uporabljamo? 

2. PRIMER: ZAKAJ JE LIMONA KISLA? – 
povezava z zgradbo in lastnostmi kislin 

 
Vsi vemo, da imajo agrumi kisel okus, 
predvsem če niso dovolj zreli. Limona pa 
ima kisel okus tudi ko je dovolj zrela, saj 
vsebuje veliko citronske kisline. 
Citronska kislina je raztopljena v 
limoninem soku, ki je vodna raztopina 
številnih spojin. Kaj je citronska kislina, v 
katero skupino kislin sodi, kaj so sploh 
kisline in zakaj so vodne raztopine kislin 
kisle? 

3. PRIMER: S ČIM SI LAHKO 
POMAGAMO, ČE NAS PIČI OSA? – 
povezava z nevtralizacijo kislin in 
baz 

 
Če nas piči osa, nas na mestu pika 
močno peče, srbi in boli. Pojavi se 
oteklina. V domači kuhinji lahko 
najdemo snovi, ki omilijo bolečino 
in oteklino ob piku. Katero snov bi 
lahko uporabil in zakaj, če veš, da je 
osji strup bazičen? 

 

1. Razvrstite primere od 1 do 3 v vrsto glede na to, kateri primer je za vas najzanimivejši in 
kateri najmanj?  najbolj ____    ____    ____ najmanj 

Zakaj tako menite?  
___________________________________________________________________________ 
 

2. Razvrstite primere od 1 do 3 v vrsto glede na to, kateri primer je po vašem mnenju za 
učence 8. ali 9. razreda najzanimivejši in kateri najmanj?       
   najbolj ____    ____    ____ najmanj 
Zakaj tako menite?  
___________________________________________________________________________ 
 

3. Če za vas noben primer ni najustreznejši, predlagajte primer, ki bi bil pri vsebini KISLINE, 
BAZE IN SOLI učencem zanimiv in bi spodbudil zanimanje za učenje te vsebine ter ga opišite. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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6. TEMA: KISIKOVE IN DUŠIKOVE ORGANSKE SPOJINE, POLIMERI 

1. PRIMER: ZAKAJ SADJE DIŠI BOLJ 
KOT ZELENJAVA? – povezava z estri 

 
Sadje in zelenjava sta obogatena z 
vitamini in minerali, zaradi česar naj 
bi ju uživali vsak dan. Pri sadju nas 
večina nima težav, pri zelenjavi pa se 
mnogi obrnejo stran. Ampak zakaj 
imamo raje sadje kot zelenjavo? 
Morda zato, ker bolje diši? Ste se 
kdaj vprašali, zakaj skleda sadne kupe 
diši veliko bolje kot skleda solate? Je 
možno, da je to zaradi tega, ker so v 
sadju snovi, ki jih v zelenjavi ni? 

2. PRIMER: KAJ JE LAKTOZNA 
INTOLERANCA? – povezava z funkcijo 
beljakovin v organizmu  

 

Laktozna intoleranca ali 
neprenašanje mlečnega sladkorja je 
presnovna motnja, ki se pojavi zaradi 
zmanjšane dejavnosti ali odsotnosti 
encima laktaze v prebavnem sistemu. 
Kakšno nalogo opravlja ta encim? 

3. PRIMER: ZAKAJ JE NAJLON 
POLIMER? – povezava s polimeri 

 
 

Ameriški kemik Wallache Hume 
Carothers je uspel izdelati prvi umetni 
poliamid – najlon.  Sprva so ga 
uporabljali za zobne ščetke, leta 1939 
pa so na trg prišle najlonke. Med drugo 
svetovno vojno so ga uporabljali za 
padala, vrvi, šotore... Kako nastane 
najlon? 

 

1. Razvrstite primere od 1 do 3 v vrsto glede na to, kateri primer je za vas najzanimivejši in 
kateri najmanj?  najbolj ____    ____    ____ najmanj 

Zakaj tako menite?  
___________________________________________________________________________ 
 

2. Razvrstite primere od 1 do 3 v vrsto glede na to, kateri primer je po vašem mnenju za 
učence 8. ali 9. razreda najzanimivejši in kateri najmanj?         
  najbolj ____    ____    ____ najmanj 
Zakaj tako menite?  
___________________________________________________________________________ 
 

3. Če za vas noben primer ni najustreznejši, predlagajte primer, ki bi bil pri vsebini KISIKOVE 

IN DUŠIKOVE ORGANSKE SPOJINE TER POLIMERI učencem zanimiv in bi spodbudil zanimanje za 
učenje te vsebine ter ga opišite. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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II. DEL 

Za vsako od naslednjih trditev opredelite,koliko se z njo strinjate. 

 Sploh se ne 
strinjam. 

Ne strinjam 
se. 

Ne vem. Strinjam se. Popolnoma 
se strinjam. 

Pri svojem poučevanju 
redno uporabljam 
kontekst. 

1 2 3 4 5 

Jasen mi je namen 
poučevanja s 
kontekstom. 

1 2 3 4 5 

Pri poučevanju s 
kontekstom nimam 
večjih težav. 

1 2 3 4 5 

O tej vsebini imam 
dovolj znanja. 1 2 3 4 5 

Vem, kje lahko iščem 
kontekste, ki jih lahko 
uporabim pri pouku. 

1 2 3 4 5 

Ne bi imela večjih težav 
pri izboru pravilne 
vsebine konteksta za 
poučevanje. 

1 2 3 4 5 

 

Napišite, če bi o tej problematiki radi še kaj povedali, pa vas tega nismo vprašali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


