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POVZETEK 

Kemija je eksperimentalna veda, ki uporablja eksperiment kot eno glavnih orodij preučevanja. 

Laboratorijsko in drugo praktično delo sta tako esencialna tudi pri kemijskem izobraževanju, 

kar kažejo tudi učni načrti za kemijo tako v osnovi kot srednji šoli, ki izhajajo predvsem iz 

dejavnosti na makroskopski ravni. Kadar govorimo o praktičnem delu, govorimo o dejavnostih, 

pri katerih učenci sami upravljajo s snovmi, predmeti, ali pa opazujejo demonstracijske 

eksperimente. Za demonstracijske eksperimente je značilno, da jih izvaja učitelj ali različni 

strokovnjaki, ki lahko učencem neko dejavnost demonstrirajo najbolj kakovostno, učenci pa pri 

tem neposredno sodelujejo in usvajajo znanje na izkustven način. Prednost demonstracijskih 

eksperimentov je tudi ta, da ima učitelj večjo kontrolo nad potekom eksperimenta in lahko 

usmerja pozornost učencev na pomembne dele eksperimenta. V raziskavi, ki je temeljila na 

kvantitativnem raziskovalnem pristopu, je sodelovalo 81 osnovnošolskih in srednješolskih 

učiteljev iz različnih statističnih regij Slovenije. Učitelji so izpolnili spletni vprašalnik, ki je 

vseboval štiri vsebinske sklope: (1) mnenje o učinkih izvajanja demonstracijskih eksperimentov 

na motiviranost učencev in uspešnost pri pouku kemije ter na kakovost učenčevega kemijskega 

znanja, (2) pogostost izvajanja demonstracijskih eksperimentov, (3) mnenje o 

demonstracijskem eksperimentu prikaza endotermne reakcije in (4) mnenje o 

demonstracijskem eksperimentu amonijakov vodomet. Ugotovljeno je bilo, da učitelji ne glede 

na delovno dobo, izobrazbo in pogostost izvajanja demonstracijskih eksperimentov po večini 

menijo, da demonstracijski eksperimenti pozitivno vplivajo na motiviranost in uspešnost 

učencev pri pouku kemije ter na kakovost učenčevega kemijskega znanja. Rezultati kažejo tudi, 

da večina učiteljev demonstracijske eksperimente izvaja srednje pogosto, tj. dvakrat do trikrat 

na mesec. Pri analizi mnenj o demonstracijskih eksperimentih prikaz endotermne reakcije in 

amonijakov vodomet je bilo ugotovljeno, da več učiteljev izvaja prikaz endotermne reakcije 

kot amonijakov vodomet. Vzroki za to so lahko nepoznavanje poskusa med učitelji, saj ni 

prikazan v učbenikih ne za osnovno, kot tudi ne za srednjo šolo oz. zahtevnost izvedbe 

eksperimenta, saj od učitelja terja malo več eksperimentalnih veščin kot eksperiment 

endotermne kemijske reakcije. Iz rezultatov je mogoče povzeti tudi to, da učitelji opišejo glavna 

opažanja pri poskusu, so pa velikokrat pri tem nenatančni in nejasni, zato je mogoče sklepati, 

da je lahko njihovo vodenje demonstracijskega eksperimenta tako, da podajo učencem 

nepopolne in nebistvene informacije oz. vodijo opazovanje poskusa nenatančno. Mogoče je 

tudi zaključiti, da nekateri učitelji nimajo jasnega vpogleda v to, katere pojme lahko z 

določenim kemijskim poskusom razvijajo, kar lahko prispeva k razvoju napačnih razumevanj 

pri učencih ali dijakih.  

Ključne besede: osnovna šola, srednja šola, kemija, praktično delo, demonstracijski 

eksperimenti 
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ABSTRACT 

Chemistry is an experimental discipline which applies the experiment as one of the main 

research methods. Laboratory work and other practical work is also essential in chemistry 

education. This may be observed by the primary and secondary school curricula which are 

mainly based on macroscopic level activities. Practical work involves activities in which 

students handle substances and materials themselves or observe demonstration experiments. 

Demonstration experiments are typically carried out by teachers or experts who can provide the 

best quality demonstration to the students. The latter should participate as active learners and 

acquire knowledge in an experiental way. The advantage of demonstration experiments is that 

teachers have greater control over the whole working arrangement of the experiment and can 

direct students’ attention to most important parts of the experiment. Based on a quantitative 

research approach, 81 primary and secondary school teachers from different regions of Slovenia 

participated in this research study. The participating teachers filled an online questionnaire 

comprising four topics: (1) teachers’ perceptions on the effects of demonstration experiments 

on students’ motivation and performance in chemistry classes, and on the quality of the 

student’s chemical knowledge, (2) the frequency of performing demonstration experiments, (3) 

teachers’ perceptions on a demonstration experiment of endothermic reaction and (4) teachers’ 

perceptions on a demonstration experiment of ammonia fountain. The results show that 

regardless of the years of experience of teaching chemistry, teachers’ education level and 

frequency of performing demonstration experiments, the participating teachers perceive 

demonstration experiments to have a positive effect on students’ motivation and achievements 

in chemistry as well as on the quality of student’s chemical knowledge. The results also show 

that most teachers demonstrate experiments twice to three times a month. When analysing 

teachers’ perceptions of the two demonstration experiments (endothermic reaction and 

ammonia fountain), the results show that more participating teachers demonstrate the 

experiment of the endothermic reaction than the ammonia fountain. The reasons for this may 

be, that the ammonia fountain experiment is not well known among teachers because it is not 

included in the primary and secondary school textbooks. The other reason may be that the 

ammonia fountain experiment is more difficult to perform as it requires more experimental 

skills from the teacher than the endothermic reaction experiment. Further findings refer to the 

fact that the participating teachers themselves describe the main observations of the experiment. 

However, in doing so, they are often inaccurate and/or vague which may lead to a further 

assumption that the teachers’ guidance trough demonstrations may also be inaccurate. Finally, 

the results indicate that the participating teachers do not have a clear insight into the 

development of concepts that may be discerned from individual chemical experiments which 

may contribute to the development of misconceptions among students.    

Keywords: elementary school, secondary school, chemistry, practical work, demonstration 

experiments 
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1 UVOD 

Eno izmed glavnih orodij za preučevanje kemije kot naravoslovne in eksperimentalne vede, je 

eksperiment. Laboratorijsko in praktično delo, kjer učenci delajo s konkretnimi primeri snovi, 

izvajajo reakcije med njimi in preučujejo ostale lastnosti, je tako esencialni del tudi pri 

poučevanju kemije (Tsaparlis, 2009). To potrjujejo tudi učni načrti za kemijo, ki izhajajo iz 

dejavnosti na makroskopski ravni, in je zato na vseh stopnjah šolanja bistveni sestavni del 

poučevanja vezan na praktično delo (Wissiak Grm in Glažar, 2002). Kadar govorimo o 

praktičnem delu, govorimo o dejavnostih, pri katerih učenci sami opazujejo ali upravljajo s 

predmeti in snovmi (individualno ali v skupinah) ter opazujejo demonstracije učitelja. 

Eksperimentalno delo torej ne zajema samo dela v pravem kemijskem laboratoriju ali 

demonstracij poskusov, temveč vsako dejavnost, v kateri so prisotni oprijemljivi predmeti, 

učencem pa omogoča upravljanje in interakcijo s snovmi (Hodson, 1990). Demonstracijske 

eksperimente učitelji uporabljajo kot pedagoški pristop, ki lahko povečuje učenčev interes za 

kemijo, kot tudi motivira učence za učenje z razumevanjem (Bodner, 2001; Beall, 1996; Zimrot 

in Ashkenazi, 2007; Buncick, Betts in Horgan, 2001). Če so učenci v demonstracijo aktivno 

vključeni, pa so lahko demonstracijski eksperimenti enako učinkoviti oziroma še učinkovitejši 

kot samostojno eksperimentiranje učencev (White, 1996; Logar in Ferk Savec, 2011). Namen 

magistrskega dela je bil raziskati, kako učitelji kemije uporabljajo demonstracijske 

eksperimente pri pouku kemije v osnovnih in srednjih šolah. Pri tem je bilo še posebej 

raziskano, katere demonstracijske eksperimente učitelji najpogosteje uporabljajo, kako menijo, 

da demonstracijski eksperimenti učinkujejo na uspešnost in motiviranost učencev pri pouku 

kemije ter s tem na kakovost njihovega znanja kemije. Ugotavljalo se je tudi, kateri so 

najpogostejši razlogi, da učitelji ne uporabljajo eksperimentiranja pri pouku kemije in kako na 

konkretnih primerih dveh eksperimentov učitelji razložijo opažanja na makroskopski ravni s 

submikroskopsko ravnjo. V magistrskem delu je tako podana analiza mnenj učiteljev o uporabi 

demonstracijskih eksperimentov pri pouku kemije v osnovnih in srednjih šolah.  
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2 TEORETIČNI UVOD 

2.1 Metode dela pri pouku kemije 

Kemija je naravoslovna veda, katere učenje in poučevanje je zaradi kompleksnosti njene narave 

vse prej kot enostavno. V kemiji tako velikokrat pojmov ne moremo razložiti brez uporabe 

primernih modelov ali vpeljave ustreznih analogij. Izbira pravilne oz. najustreznejše metode 

poučevanja je tako kot pri vseh ostalih predmetih tudi pri kemiji med najpomembnejšimi 

vrednotami poučevanja. Dejstvo je, da izvajanje pouka samo z eno metodo celo šolsko leto ni 

sprejemljivo, ampak je treba pouk izvajati z različnimi metodami. Pri izbiri učnih metod 

izhajamo iz dejavnikov, ki določajo didaktični položaj. To so: učna vsebina, tip učne ure, 

posamezne etape v učnem procesu in delni cilji učne enote, razvojna stopnja učencev, razvoj 

različnih sposobnosti in spretnosti učencev v oddelku, gmotno-tehnična podlaga, število 

učencev v razredu, čas, ki je na voljo, in učiteljeva osebnost (Tomić, 1997). 

2.1.1 Klasifikacija učnih metod 

Merila za razdelitev učnih metod so različna, zato v didaktični literaturi zasledimo več 

klasifikacij (Tomić, 1997). Blažič (2003) v svojem delu navaja, da je smiselno razvrščanje 

metod po njihovi funkciji v izobraževalnem procesu in po značilnostih, ki imajo v posamezni 

metodi bistven pomen. Tomić (1997) v svojem delu učne metode razvršča po viru, od katerega 

prihajajo sporočila do učenca, saj je učni proces po svoji naravi komunikacijski proces.  

 

 

Slika 1: Metode prenosa informacij do učencev (Tomić, 1997) 

Magistrsko delo je zaradi vsebine raziskave osredotočeno zgolj na ilustrativno-demonstracijsko 

in laboratorijsko-eksperimentalno metodo. Po Blažičevi klasifikaciji (2003) sodita obe metodi 

med metode prikazovanja. Te temeljijo na smiselnem prepletanju čutnega zaznavanja, miselne 

in gibalne (psiho-motorne) aktivnosti. V smiselno celoto se povezujeta tudi učiteljevo 

prikazovanje in učenčevo opazovanje, ki prehaja v zaznavanje, sprejemanje in nadaljnje faze 

miselne aktivnosti. 
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Slika 2: Stopnje metode prikazovanja (Blažič, 2003) 

2.1.1.1 Ilustrativno-demonstracijska metoda 

Po Blažiču (2003) se glede na prikazovanje ta metoda loči na ilustrativno prikazovanje 

(statično) ter na demonstracijo, ki obsega prikazovanje delovanja in procesov (dinamično).  

S statičnim prikazovanjem prikazujemo predmete in pojave, ki niso dinamični, nimajo lastnosti 

gibanja. Statično prikazujemo tudi dinamične pojave, ki jih iz različnih razlogov ne moremo 

demonstrirati. V takšnih primerih gre pogosto bolj za ilustriranje obravnavanih pojavov. V šoli 

je statičnega prikazovanja več kot dinamičnega, ker je v ta namen na voljo več pripomočkov in 

je zato lažje izvedljivo. Prednosti tega opazovanja so, da objekt miruje, zato je za opazovanje 

na voljo več časa, učenci si lažje zapisujejo ali kako drugače zadržijo. Ker ni bojazni, da bi 

pojav, slika oz. čutni zaznav izginil, so učenci običajno bolj zbrani in umirjeni pri opazovanju. 

Ta način je zelo primeren za analitično opazovanje in zaznavanje mnogih detajlov. Vsekakor 

pa ima ta vrsta opazovanja tudi slabosti. Statično opazovanje je pogosto slabo pripravljeno, 

premalo zanimivo, premalo napeto in zaradi tega neprivlačno. 

Z dinamičnim prikazovanjem predstavimo objekte in pojave, ki imajo lastnosti gibanja ali se 

pojavljajo v obliki delovanja. Učence takšno prikazovanje navadno bolj pritegne, ker v mnogih 

primerih aktivnosti tudi sami sodelujejo. Izobraževalni proces je tako bolj razgiban, vendar je 

možnost opazovanja in zaznavanja omejena s časom trajanja pojava. Učenci morajo zato biti 

bolj zbrani, saj je pogosto potrebno v zelo kratkem času zaznati veliko dražljajev. To lahko vodi 

do pomanjkljivosti pri učencih, ki se počasneje osredotočijo na prikazan pojav in so manj 

pozorni, saj lahko kaj spregledajo, izpustijo, to pa posledično na njih lahko povzroča preveliko 

napetost. Danes lahko te pomanjkljivosti zmanjšamo ali odpravimo z uporabo modernih 

didaktičnih sredstev, ki omogočajo prilagoditev hitrosti in ponovitev dogajanja. Dinamično 

prikazovanje učencem bolj približa resnične povezave med vzroki in posledicami, zaporedje 

različnih dejavnosti, ki so povezane v sklenjen proces, sistematičnost in postopnost različnega 

dogajanja. 

Kot že zgoraj omenjeno, spadajo k dinamičnemu opazovanju tudi demonstracije. 

Demonstracije izvaja učitelj ali različni strokovnjaki, ki učencem dejavnost lahko demonstrirajo 

najbolj kakovostno. Pozitivna stran demonstracije je v tem, da učenci neposredno sodelujejo in 

znanje pridobivajo na izkustveni način. To pomembno vpliva na razvoj, učenje in oblikovanje 

različnih telesnih spretnosti ter pri vživljanju učencev v različne situacije, vloge v različnih 

družbenih situacijah in procesih.  

»Z demonstracijo je povezano zlasti psihomotorno učenje, ki zajema učenje psihomotornih ali 

zaznavno-gibalnih (perceptivno-motornih, senzorno-motornih) spretnosti in veščin. Gre za 

učenje z delovanjem oziroma neposrednim izvajanjem tega, kar se učenec uči. Enostavne in 

kratke situacije, pojave in dejavnosti demonstriramo v celoti, sestavljene pa po delih, ki so 

navadno posamezne sklenjene situacije. Zahtevne sestavljene aktivnosti so logično in 

hierarhično organizirane, začnejo se s posamičnimi preprostimi sestavinami in nadaljujejo v 

sestavljene celote. Pri teh postopkih sta pomembna povezovanje posameznih faz oziroma delov 

v celoto in stalna sprotna povratna informacija.« (Blažič, 2003, str. 373, 374) Psihomotorično 

učenje ima več faz, ki so večinoma ustaljene: 
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1. Faza spoznavanja ali kognitivna faza. Učenci v tej fazi pojav čutno zaznajo, spoznajo 

in ga razumsko dojamejo. Učitelj ali drugi demonstrator izvede demonstracijo od 

začetka do konca. Namen tega je, da jo učenci v celoti zaznajo takšno, kakršna je. Temu 

sledi počasnejša demonstracija, kjer učitelj učence vodi in usmerja njihovo pozornost 

skozi celotno demonstracijo. Krajše demonstracije demonstriramo v celoti od začetka 

do konca, daljše, sestavljene pa po posameznih delih, pri čemer mora prikazovanje 

potekati sistematično in postopno, skladno z logično zgradbo celote. 

2. Utrjevanja ali fiksacije. Učenci v tej fazi sami izvajajo aktivnost, ki se je učijo in delajo 

tako, kot je potekala demonstracija v predhodni fazi. Naloga učitelja v tej fazi je, da 

učence spremlja, jih spodbuja, opozarja na napake in pomanjkljivosti ter jih pomaga 

odpraviti. Pomembno je, da jim po vsakem zaključenem delu da povratno informacijo 

(uvid v stanje, analiza, spodbude, popravki). Med izvajanjem dejavnosti učenci usvajajo 

posamezne dele in jih hkrati povezujejo v celoto. Učenci primer obvladajo, kadar ga v 

celoti izvedejo brez napak in zastojev. 

3. Faza avtomatizacije. Učenci v tej fazi usvojeno znanje utrdijo in izboljšajo, praviloma 

z izvajanjem v celoti. Če imajo v posameznih fazah težave, te faze bolj utrjujejo (Blažič, 

2003). 

2.1.1.2 Laboratorijsko-eksperimentalna metoda 

Pri tej metodi umetno izzivamo naravne pojave, da bi jih učenci načrtno opazovali, obravnavajo 

pa jo specialne didaktike predmetov, kjer je možno in nujno izvajati laboratorijske vaje ter 

eksperimente. Ta metoda omogoča intenzivno miselno, čustveno in ustvarjalno izvedbo 

dejavnosti učencev. Njena prednost je, da lahko pogoje spreminjamo v skladu s cilji poučevanja 

in jo zaradi kontrole lahko ponovimo (Tomić, 1997). 

2.2 Učna motivacija 

Motivacija je psihološki proces, ki se pojavlja v obliki različnih interesov, ciljev, samopodobe, 

vrednot ali povsem zunanjih spodbud. Na učni proces vpliva tako, da ga najprej aktivira, nato 

pa usmerja vse do učnega cilja oziroma zaključka naloge. O učni motivaciji govorimo, kadar jo 

učenec s svojim vedenjem izraža v situacijah učenja, in sicer v njegovem odnosu do učenja ter 

v različnosti pristopov k učenju (Juriševič, 2014). Čeprav motivacija pojasnjuje samo približno 

10 % učne uspešnosti, je ključna, saj se brez motivacije učenje sploh ne more zgoditi. 

Motivacija je tako opredeljena kot posredna spremenljivka učne uspešnosti. Motivacijski 

proces tvorijo motivacijski pobudniki, za katere je značilno, da motivirano vedenje začenjajo 

oziroma spodbudijo, in motivacijski ojačevalci, ki motivirano vedenje vzdržujejo v daljšem 

časovnem obdobju med učenjem (Juriševič, 2006). Motivacijo lahko delimo na: (1) 

zunanjo/ekstrinzično in (2) notranjo/intrinzično motivacijo. Pri zunanji ali ekstrinzični 

motivaciji je okolje spodbuda za učenje, v katerem je posameznik (Juriševič, 2014). Pri tovrstni 

motivaciji učencev naloge in aktivnosti, ki jih pripravi učitelj, ne zanimajo in ne spodbudijo 

njihovega interesa za učenje in spoznavanje novih stvari, saj prihajajo od zunaj. Učijo se zgolj 

za to, da zadovoljijo pričakovanja svojih staršev oziroma skrbnikov ter da se s tem izognejo 

negativnim posledicam, kot so slaba ocena, graja in kazen. Nasprotna od zunanje je notranja ali 

intrinzična motivacija, kjer sta spodbuda za učenje učenčeva lastna želja in interes (Juriševič, 

2012). Interes lahko delimo na individualni (osebni) in situacijski. Prvi je opredeljen kot neko 

razmerje med posameznikom in določenim vsebinskim področjem, do katerega ima 

posameznik popolno predanost in je popolnoma usmerjen k nalogi. Situacijski interes pa sproži 

nek zunanji dogodek ali vsebina, kot so na primer motivacijske spodbude učiteljev, da 

pritegnejo pozornost učencev (pri kemiji so to lahko tudi demonstracijski eksperimenti) in so 

najverjetneje minljive narave (Renninger, 2000). V šoli je pomembno, da učenci doživijo 
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občutek samostojnosti, ki je pogoj za kakovostno učenje in nastopi takrat, ko učenec začuti, da 

pobuda prihaja iz njega in da jo tudi sam regulira. Da to dosežemo, je potrebno pri učencih 

spodbujati notranjo motivacijo (Deci in Ryan, 2002). Učenci z visoko stopnjo učne motivacije 

imajo pozitiven odnos do učenja in kažejo veliko zanimanje za učenje novih vsebin, kar 

dokazuje, da učna motivacija vpliva tudi na pozitiven odnos do predmeta in boljše razumevanje 

kemijskih vsebin (Albulescu in Albulescu, 2015).  

2.3 Predstavitev kemijskih pojmov – trojna narava kemijskega pojma 

Ideja o poučevanju kemije na treh ravneh (makro, submikro in simbolna) že več kot 35 let velja 

za eno izmed najbolj senzacionalnih in najproduktivnejših idej na področju kemijskega in na 

splošno naravoslovnega izobraževanja (Talanquer, 2011). Johnstone (1982) je prvi, ki je 

izpostavil pomembnost odnosa med različnimi ravnmi naravoslovnega pojma in poudaril, da 

izkušeni kemiki »vidijo« snovi, s katerimi delajo, na najmanj treh različnih ravneh: (1) na 

deskriptivni in funkcionalni ravni, pri kateri gre za doživljanje, opazovanje in opis pojavov, 

snovi ter njihovih lastnosti, (2) na reprezentativni ravni, kjer s pomočjo znakov predstavljamo 

in komuniciramo o kemijskih snoveh in njihovih spremembah, ter (3) na pojasnjevalni ravni, 

na kateri skušamo pojasniti, zakaj se posamezne snovi in z njimi povezani pojavi obnašajo tako, 

kot se. 

Johnstone je skoraj deset let kasneje predstavil trikotnik trojne narave kemijskega pojma, v 

katerem je zajel tri ravni učenja in poučevanja kemije. Je prvi, ki je sistematično nakazal pomen 

submikroskopske ravni naravoslovnega pojma za boljše razumevanje kemijskih pojavov. S tem 

prikazom je želel opozoriti, kako morajo učenci pri učenju kemije naenkrat povezovati med 

vsemi tremi ravnmi razlage, pri čemer pa nobena izmed ravni ne izstopa, ampak se med seboj 

dopolnjujejo (Johnstone, 1991). 

 

Slika 3: Trikotnik trojne narave kemijskega pojma (Johnstone, 1991) 

Pod makro raven štejemo vse, kar lahko vidimo, se dotaknemo in vonjamo;  submikro raven 

zajema atome, molekule, ione in vezi med njimi; simbolna raven pa simbole, formule, enačbe 

in grafe (Johnstone, 2000). 

Johnstone je poudaril, da je povezovanje med tremi ravnmi razlage za učence pogosto zelo 

zahtevno, saj lahko učenec zaradi omejene kapacitete delovnega spomina naenkrat sprejme in 

ponotranji le določeno število informacij (Johnstone, 1991). Delovni spomin je prostor, v 

katerem pride do interakcij med zunanjimi informacijami in dolgoročnim spominom. Na 

podlagi teh interakcij prihaja do razumevanja novih pojmov, ki se shranijo v dolgotrajnem 

spominu ali pa se uporabijo pri nadaljnjem delu (Johnstone, Sleet in Vianna 1994). 
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Slika 4: Model procesiranja informacij in proces učenja (prirejeno po Johnstone idr., 1994) 

Pri pouku kemije in pri laboratorijskih vajah so udeleženci pogosto seznanjeni z velikim 

številom novih informacij. Percepcijski filter je orodje, s katerim izkušeni kemiki ločijo med 

nepomembnimi in pomembnimi informacijami, ki se jih splača zapomniti. Selekcijo med 

informacijami omogoča dolgotrajni spomin in v njem skladiščene informacije, na podlagi 

katerih znamo presoditi, kaj je za nas pomembno in kaj ne. Percepcija za začetnike na 

kemijskem področju ne pride v poštev, saj v dolgotrajnem spominu še nimajo dovolj informacij, 

ki bi omogočale selekcijo. Zato je pomembno, da jih učitelji pravilno vodijo in usmerjajo; vedeti 

morajo, kaj je za učence primerno in kaj ne (Johnstone, 1991; Johnstone idr., 1994). 

Johnstone (1982) zagovarja, da bi vsak izkušen kemik moral biti sposoben razumeti kemijske 

pojme na vseh treh ravneh in med njimi tudi prehajati z ene ravni na drugo. Poudarja tudi, da 

bi za nekatere ljudi morala biti kemija omejena samo na makroskopski del, ker je razumevanje 

submikroskopske ravni bistveno težje.  

Johnstone (2007) je kasneje predlagal, da bi bilo potrebno ostati na makro ravni, dokler učenci 

ne bi usvojili osnovnih kemijskih pojmov, šele nato pa bi razlago razširili na submikro raven. 

Spoznavanje submikro in simbolne ravni naj bi bilo postopno in naj bi počasi vodilo učence v 

»svet« kemije. 

Georgiadou in Tsaparlis (2000) sta zato predlagala metodo treh ciklov, ki sta jo preizkušala z 

učenci osmega razreda in za katero je značilno, da posebej obravnava makro, simbolno in 

submikro raven. V makro ciklu, ki zajema polovico časa poučevanja, učenci spoznajo snovi in 

njihove lastnosti. Pri tem ima glavno vlogo uporaba eksperimenta, simboli, atomi in molekule 

pa v ta cikel niso vključeni. Reprezentativni cikel pokriva isto področje kot makro cikel, samo 

da v svoji razlagi vključuje še kemijske formule in enačbe kemijskih reakcij. Na koncu se 

vključi še submikro cikel, ki razlago razširi še z molekulami in atomi. 

2.3.1 Nadgradnje Johnstonovega modela 

Johnstonov model trojne narave kemijskega pojma je bil dobra osnova za nadgrajevanje in 

dodajanje določenih elementov, ki ponazarjajo še nekatere druge dimenzije kemijskih pojmov 

oziroma njihovega učenja. Mahaffy (2004) je tako model trikotnika razširil v model 

tetraedričnega pristopa k poučevanju in učenju kemije (slika 5). S tem dodaja še eno dimenzijo 

k osnovnemu modelu, in sicer človeški faktor. S človeškim faktorjem želi poudariti, zakaj je 

kemija za nas pomembna in kakšno vlogo ima v vsakdanjem življenju. 
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Slika 5: Model tetraedričnega pristopa k poučevanju in učenju kemije (Mahaffy, 2004) 

Johnston je s svojim modelom želel prikazati tri ravni predstave kemijskega pojma: 

deskriptivno ali funkcionalno raven (makroskopski), reprezentativno (submikroskopski) ter 

pojasnjevalno (simbolni). Kasneje so ugotovili, da pri makroskopski in submikroskopski ne gre 

za predstavo pojava, temveč za realno stanje. Bilo je mnogo polemik o tem, ali lahko 

submikroskopsko raven štejemo med prikaz realnega stanja ali zgolj za opis realnega stanja s 

pomočjo pripomočkov (metafor), ki so učencem bolj blizu vendar je jasno, da gre pri 

submikroskopski ravni za realno stanje, ki je pomanjšano na raven delcev. Kemiki lahko danes 

opazujejo atome in molekule posameznih snovi s pomočjo elektronskih mikroskopov, zato 

vemo, da submikroskopska raven obstaja, podprta pa je z atomsko teorijo. S tem pridemo do 

zaključka, da je makroskopska raven realna, ker jo lahko vidimo, submikroskopska raven 

temelji na realnih opazovanjih, ki so podprta s teorijo o tem, kaj se dogaja na ravni molekul in 

simbolna raven, ki je predstavitev realnega stanja (Taber, 2003; Chittleborough, 2014). Te 

ugotovitve sta s svojo nadgradnjo Johnstonovega modela (slika 6) predstavili B. Davidowitz in 

G. Chittleborough (2009). 

 

Slika 6:  Model odnosov med tremi ravnmi kemijskega pojma glede na to, ali gre za realno 

stanje ali za reprezentacijo (Dawidowitz in Chittleborough, 2009) 

Svoj model je predstavil tudi Devetak (2005) na sliki 7. Gre za model soodvisnosti treh ravni 

naravoslovnega pojma (STRP). Model temelji na različnih teorijah učenja, kot so Mayerjeva 

SOI (Select, Organize and Integrate) teorija smiselnega učenja (Mayer, 1996), Paiviova dvojna 

kodna (Paivio, 1986), Johnstonov model procesiranja informacij (Johnstone idr., 1994), 

Mayerjeva teorija učinkovitih ilustracij (Mayer, 1993) ter kognitivna teorija multimedijskega 

učenja (Moreno in Mayer, 2000). Model STRP nazorno nakazuje vse elemente Johnstonovega 

modela ter njihove povezave, ki omogočajo formiranje ustreznega mentalnega modela 
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kemijskega pojma. Po Harrisonu in Treagustu (2000) je Devetak (2012) povzel: »Mentalni 

model je miselna predstavitev, ki si jo posameznik oblikuje med kognitivno dejavnostjo 

oziroma je notranji prikaz objekta ali pojava, ki je edinstvena posamezniku in nastane ter se 

razvija med njegovo interakcijo z objektom.« Model STRP zajema vizualizacijske metode, ki 

omogočajo ustrezne povezave med tremi ravnmi, ki so nujne za pravilen nastanek in ustrezno 

razvit mentalni model. S takim modelom posledično ne kažemo napačnih razumevanj pojmov 

(Harrison in Treagust, 2000). 

 

Slika 7:Model soodvisnosti treh ravni naravoslovnih pojmov (STRP model) (Devetak, 2005) 

Svoja modela je predstavil tudi Taber (2013). Modela temeljita na podlagi dveh problemov na 

področju kemijskega izobraževanja, in sicer teoretiziranje kemijskih pojavov ter 

submikroskopski modeli. Prvi model (slika 8) prikazuje, kako učenci razumejo pojave na 

makroskopski ravni šele z razlago s pomočjo submikroskopskih teoretičnih modelov (ti 

pojasnjujejo na primer, zakaj iz elementov, ki so v kemijski reakciji na strani reaktantov in 

imajo neke določene lastnosti,  nastanejo produkti, ki imajo drugačne lastnosti kot reaktanti). 

Pri učenju kemije morajo učenci  razumeti snov na dveh različnih ravneh (opazovani pojav na 

makro ravni in teoretične modele, ki ta pojav razlagajo na submikro ravni) in zato je kemija 

zahtevna za razumevanje in učenje. 

 

Slika 8: Povezava dveh ravni konceptualizacije kemijskega znanja (Taber, 2013) 

Z drugim modelom (slika 9) pa želi Taber (2013) poudariti pomen simbolov, ki nam pomagajo 

pri prehodih z makroskopske na submikroskopsko raven in obratno.  
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Slika 9:  Prehodi med makroskopsko in submikroskopsko ravnjo s pomočjo simbolne ravni 

(Taber, 2013) 

2.3.2 Mezo ravni 

Razmišljanje na vseh treh ravneh kemijskega pojma na podlagi odnosov med strukturo in 

lastnostmi snovi velja za glavno pojmovno področje pri kemiji. To področje se ukvarja z 

razumevanjem lastnosti in s spremembami snovi, za katere kemiki postavljajo modele, s 

katerimi preučujejo že znane in nove snovi ter njihove transformacije (Justi in Gilbert, 2002). 

Ti modeli podajajo očitne odnose med makroskopskimi lastnostmi (vrelišče, topnost) in 

submikroskopskimi modeli, kot so molekule in atomi. Vseeno pa obstaja veliko primerov v 

moderni znanosti, ko se osnovni delci snovi pojavljajo na drugačni ravni, kot je 

submikroskopska. V teh primerih pridejo v poštev vmesne oz. mezo ravni (Meijer, Bulte in 

Pilot, 2009). 

Tudi v šoli imajo učenci pogosto težave pri povezavah med pojavi na makroskopski ravni in 

njihovo razlago na submikroskopski ravni, saj je razlika med tema dvema ravnema velika (Han 

in Roth, 2006). Vpeljava mezoravni ta prehod ublaži s postopnim prehajanjem na manjše merilo 

snovi na podlagi njihove strukture, lastnosti in medsebojnih povezav, dokler ne pridemo na 

raven molekul, atomov in ionov oz. tako imenovano submikro raven (Meijer idr., 2009). 

Meijer in sodelavci (2009) so ta pristop prikazali na treh različnih nalogah, med katerimi je bila 

tudi ta, da so morali dijaki zasnovati upogljiv neprebojni jopič (slika 10). S povečevanjem 

makroskopske strukture jopiča prehajamo na vedno manjše merilo, dokler se na koncu ne izolira 

posameznega vlakna umetne mase, iz katere je sestavljen jopič. Na tej točki predstavimo tudi 

strukturo molekule, ki vlakno sestavlja. Pri tem so nujne vmesne (mezo) strukture (in modeli 

teh struktur), ki so omogočale določanje lastnosti tudi na mezo ravni in ne samo na makro ravni, 

kot je to običajno v navadi pri pouku kemije.  



10 

 

 

Slika 10:  Predstavljene mezoravni strukture v povezavi z lastnostmi vlaken, iz katerih je stkan 

neprebojni jopič (prirejeno po Meijer idr., 2009) 

Tudi Talanquer (2011) v svojem delu predstavi model (slika 11), kjer kemijsko znanje opisuje 

kot multidimenzionalni prostor, ki ga karakterizirajo različni tipi, ravni, dimenzije in pristopi 

kemijskega znanja. Kemijsko znanje je mogoče opisati na tri načine: (1) z izkušnjami (gre za 

dejansko empirično znanje, ki ga imamo o kemijskih sistemih), (2) modeli (gre za teoretične 

osnove in temeljne predpostavke o kemijskih sistemih, ki jim dodelijo neko strukturo in/ali 

mehanizem, s katerim lahko napovedo različne lastnosti teh sistemov) in (3) z vizualizacijami 

(gre za kemijske simbole, formule, skice, matematične enačbe, grafe, animacije, fizične modele 

itn., s katerimi vizualno predstavimo osnovne dele teoretičnih modelov). Z ravnmi 

multidimenzionalnega prostora kemijskega znanja opisujemo lastnosti in obnašanje delcev na 

več ravneh: (1) makroskopska, (2) mezoskopska, (3) večdelčna, (4) supramolekularna, (5) 

molekularna in (6) subatomska raven. Podati je mogoče tri dimenzije kemijskega znanja: (1) 

struktura (prehajanje med izkušnjami, modeli in vizualizacijami na različnih ravneh), (2) 

energija (koliko energije je potrebno za induciranje vibracij molekul) in (3) čas (v kolikšnem 

času lahko pride do prekinitve kemijske vezi). Pri podajanju kemijskih informacij pa obstaja 

več pristopov: (1) matematični, (2) pojmovni, (3) kontekstualni in (4) zgodovinski. Model 

podpira idejo, da morajo učenci poleg prehajanja med različnimi tipi vizualizacije znati 

prehajati med in znotraj različnih tipov ravni, dimenzij ter pristopov kemijskega znanja, če 

hočemo seveda govoriti o učenju kemije z razumevanjem. V svojem modelu poudarja tudi 

pomen mezoravni, ki blažijo prehod med makro in submikro ravnjo. To pojasni na preprostem 

primeru gorenja metana, ki ga lahko na makroskopski ravni preučujemo s kalorimetrom, na 

molekularni ravni z lasersko spektroskopijo, na večdelčni ravni s pomočjo kinetične teorije 

delcev, z uporabo Lewisove teorije o kemijskih vezeh, ki podaja cepitev in tvorbo kemijskih 

vezi in prav tako poteka na molekularni ravni, pa lahko primer gorenja metana pojasnimo le na 

ravni enega delca. Vse ravni so v modelu podane, da bi se zavedali, na koliko različnih ravneh 

lahko podamo obrazložitev za določen sistem ali problem. Tradicionalna delitev na makro in 

submikro (ki združuje večdelčno, supramolekularno, molekularno in subatomsko raven v eno 

samo raven) povzroča učencem težave pri prehodih med tema dvema ravnema, ne upošteva pa 

se, da imajo učenci težave tudi med prehodi znotraj submikroskopske ravni, saj imajo strukture 
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sistema na različnih ravneh različne lastnosti. Molekule imajo drugačne lastnosti kot elektroni 

in jedra, ki jih sestavljajo.  

 

Slika 11: Multidimezionalni prostor kemijskega znanja (Talanquer, 2011) 

2.4 Aplikacija modela trojne narave kemijskega pojma v pouk 

Reprezentacije predstavljajo pomemben del pri pojasnjevanju kemijskih pojmov, zato je 

ključnega pomena, da učenci te reprezentacije razumejo. Enako pomembno je tudi, da se 

zavedajo pomembnosti vloge modelov in/ali reprezentacij pri naravoslovnih procesih ter da 

razumejo naravoslovne pojme, modele, dejstva in vse, kar se dogaja v realnosti. Raziskave 

kažejo, da večina učencev dobro razume pojave na makroskopski in simbolni ravni, medtem ko 

je njihovo razumevanje pojavov na submikroskopski ravni bistveno slabše. To se je kazalo 

predvsem pri študentih prvega letnika, ki so bili vključeni v predmet splošna kemija in so imeli 

malo ali nič predznanja kemije. Ti študenti dajejo snovem na subikroskopski ravni enake 

lastnosti, kot jih vidijo pri istih snoveh na makroskopski ravni. Študenti z boljšim predznanjem 

pa na podlagi primerov in izkušenj sčasoma dojamejo, da gre tako kot pri makroskopskih tudi 

pri sumikroskopskih predstavitvah za prikaz realnega stanja, le da je to na ravni atomov in 

molekul (Chittleborough, 2014). Učenje kemije zahteva sposobnost modeliranja in 

reprezentativne kompetence, ki omogočajo uporabo večpredstavnostnih modelov kot orodja za 

razlago (Gilbert, 2007). Johnstonov trikotnik (1991) skuša pojasniti, zakaj je za nekatere učenje 

kemije zahtevno. G. Chittleborough (2014) predstavlja dve interpretaciji tega modela, model 

rastočega trikotnika in model dvigajoče se ledene gore, ki temeljita na tem, kako in zakaj naj bi 

se Johnstonov model uporabljal. 

Model rastočega trikotnika govori o tem, da so učenci pogosto izpostavljeni vsem trem ravnem 

kemijskega pojma hkrati. To pomeni, da opazujejo pojav na makroskopski ravni, istočasno pa 

obravnavajo tudi, kaj se pri tem dogaja na delčni ravni in pišejo kemijsko enačbo. Po zgledu 

Johnstonovega trikotnika se učenci učijo kemijo na vseh treh ravneh hkrati, pri tem pa že 
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usvojeno znanje utrjujejo in ga vsako leto tudi nadgrajujejo z novim znanjem. Učenci usvajajo 

vedno več znanja na vseh treh ravneh, to pa povzroči tudi povečanje trikotnika, ki v tem modelu 

ponazarja učenčevo znanje kemije. Žal to ne pomeni, da znajo učenci znanje na vseh treh ravneh 

med seboj tudi povezovati (Chittleborough, 2014). 

 

Slika 12: Model rastočega trikotnika (Chittleborough, 2014) 

Model dvigajoče se ledene gore pa ne poudarja samo globine, ampak tudi zaporedje uporabe 

treh ravni kemijskega pojma, pri čemer je glavnina pozornosti namenjena makroskopski ravni, 

pozneje pa tudi simbolni in submikroskopski. V modelu predstavlja osenčen del trikotnika 

učenčevo razumevanje kemijskega pojma na vseh treh ravneh, ki sčasoma narašča. Podobno 

kot pri modelu rastočega trikotnika je tudi tukaj večji poudarek na makroskopski ravni, medtem 

ko se simbolna in submikroskopska raven vključujeta po potrebi. Osenčenost trikotnika je 

odvisna od učenčevih zmožnosti, od starosti in od stopnje razvoja kemijskega znanja. Za 

začetnike je najprimernejša makroskopska raven, zato je tudi trikotnik osenčen samo na 

zgornjem robu. Višja kot je stopnja razumevanja pri učenci, več se pri razlagi uporablja tudi 

simbolno in submikroskopsko raven in zato je osenčen tudi večji del trikotnika (Chittleborough, 

2014). 

 

Slika 13: Model dvigajoče se ledene gore (Chittleborough, 2014) 

2.5 Pedagoško vsebinsko znanje (PVZ) 

Prvi je idejo o pedagoško vsebinskem znanju predstavil Shulman (1986), ki je trdil, da se 

področji pedagoškega in vsebinskega znanja učitelja obravnavata kot medsebojno neodvisni. 

Pri pedagoškem znanju govorimo o poglobljenem znanju o procesu in praksah poučevanja in 

učenja ter raznih metodah, strategijah in pristopih, ki jih učitelji uporabljajo, da bi dosegli učne 

cilje. Gre za generično znanje, ki je uporabno v vseh situacijah, s katerimi se učitelj sreča med 

poučevanjem, od načrtovanja učnega procesa in njegove implementacije do evalvacije znanja 

učencev in svoje prakse. Pri vsebinskem znanju pa gre za znanje dejanske vsebine predmeta, ki 

se ga je potrebno naučiti. Ključno je, da učitelji dobro poznajo in razumejo vsebino s področja, 

ki ga poučujejo, npr. kemije, če imamo v mislih učitelje kemije. Tako morajo poglobljeno 
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poznati dejstva, pojme, teorijo in najnovejše raziskave področja, ki ga poučujejo. S konceptom 

pedagoško vsebinskega znanja je Shulman želel predstaviti in poudariti pomembnost odnosa 

ter povezave med vsebinskim in pedagoškim znanjem učiteljev. Svoj koncept je predstavil tudi 

v obliki modela (slika 14), kjer kot presek krogov pedagoškega in vsebinskega znanja dobimo 

pedagoško vsebinsko znanje. Pri področju PVZ je pomembno, da ne razmišljamo o pedagoškem 

in vsebinskem znanju kot o ločenih področjih, saj PVZ predstavlja mešanje vsebine področja 

in pedagoške stroke na tak način, da je razumljivo, kako so določeni pojmi vsebine organizirani, 

prilagojeni in predstavljeni učencem (Shulman, 1986; 1987).  

 

Slika 14: Presek krogov pedagoškega in vsebinskega znanja, ki predstavlja pedagoško 

vsebinsko znanje (povzeto po Shulman, 1986) 

2.6 Praktično delo 

Kadar govorimo o praktičnem delu, govorimo o dejavnostih, pri katerih učenci opazujejo ali 

upravljajo s predmeti in materiali (individualno ali v skupinah) ter opazujejo demonstracije 

učitelja. Praktično delo pokriva različne aktivnosti pri naravoslovnih predmetih (Hofstein, 

2015) in torej ne zajema samo dela v pravem kemijskem laboratoriju ali demonstracij poskusov, 

temveč vsako dejavnost, v kateri so prisotni oprijemljivi predmeti, učencem pa omogoča 

upravljanje in interakcijo s snovmi, na primer raztapljanje natrijevega klorida v vodi. Učence 

motivira, ker stimulira interes in užitek; uči laboratorijske spretnosti; izboljšuje učenje 

naravoslovja; daje vpogled v znanstvene metode in razvija uporabo teh metod; razvija 

»znanstveno obnašanje«, kot sta na primer objektivnost in odprtost do drugačnih stvari  

(Hodson, 1990). Praktično oziroma eksperimentalno delo poudarja učenčevo razumevanje 

narave znanosti, da pri tem ne gre samo za učenje dejstev na pamet, ampak je to dinamičen 

proces iskanja različnih načinov za pojasnjevanje naravnih pojavov (Hodson, 1993). 

Kemija je eksperimentalna veda, ker uporablja eksperiment kot eno glavnih orodij raziskovanja 

snovi. Laboratorijsko in praktično delo, s konkretnimi primeri snovi, z njihovimi reakcijami in 

ostalimi lastnostmi je esencialni del tudi pri poučevanju kemije (Tsaparlis, 2009). V novi učnih 

načrtih za kemijo tako izhajamo iz dejavnosti na makroskopski ravni, zato je na vseh stopnjah 

bistveni sestavni del poučevanja vezan na eksperimentalno delo (Wissiak Grm in Glažar, 2002). 

Pri eksperimentalnem delu je bistvenega pomena pravilna izbira načina izvedbe eksperimenta 

ter učiteljeva razlaga ob izvedbi, saj to učencem omogoči učenje z razumevanjem, od načina 

izvedbe pa je odvisno, ali bomo zastavljene cilje dosegli. S pomočjo eksperimentov poskušamo 

izbrane kemijske pojme učencem približati tako, da jih ne bodo samo usvojili, temveč tudi 

razumeli (Wissiak Grm in Glažar, 2002). V kolikšni meri bomo z eksperimentalnim oziroma s 

praktičnim delom dosegli zastavljene cilje in namen dela, je odvisno od več faktorjev: 

pričakovanj učitelja, pedagoško vsebinskega znanja, zmožnosti in interesov učencev, metod 

poučevanja praktičnega dela ter logističnih in ekonomskih vidikov, ki zajemajo prostore in 

opremo za izvajanje praktičnega dela (Hofstein, Kipnis in Abrahams, 2013). 

P V 

PVZ 
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2.7 Demonstracijski eksperimenti 

Demonstracijske eksperimente učitelji uporabljajo kot pedagoški pristop, ki lahko tako 

povečuje učenčev interes za kemijo, kot tudi motivira učence za učenje z razumevanjem. 

(Bodner, 2001; Beall, 1996; Zimrot in Ashkenazi, 2007; Buncick, Betts in Horgan, 2001). 

Čeprav po mnenju učencev demonstracijski eksperimenti niso tako učinkoviti kot aktivno, 

individualno eksperimentiranje, ne smemo zanemariti dejstva, da so učenci pri individualnem 

eksperimentiranju pogosto pozorni na stvari, ki so manj pomembne od tistih, na katere bi morali 

biti pozorni. Tu se pokaže prednost demonstracijskih eksperimentov, saj ima učitelj večjo 

kontrolo in lahko usmerja pozornost učencev na pomembne dele eksperimenta (Johnstone in 

Al-Shuaili, 2001). White (1996) je ugotovil, da so lahko demonstracijski eksperimenti enako 

učinkoviti kot samostojno eksperimentalno delo učencev, vendar morajo biti učenci aktivno 

vključeni v demonstracijo (opazovanje, zapisovanje rezultatov, reševanje nalog, povezanih z 

eksperimentom). A. Logar in V. Ferk Savec (2011) pa sta ugotovili, da so demonstracijski 

eksperimenti za učence učinkovitejši z vidika dolgoročnega znanja kot samostojno 

eksperimentalno delo učencev. 

2.7.1 Načrtovanje demonstracijskega eksperimenta 

Pri načrtovanju demonstracijskega eksperimenta imamo moč, da se odločimo, ali bo 

eksperiment trivialen in zabaven, ali pa bomo z njim dejansko hoteli prikazati in razložiti nek 

kemijski pojem (Meyer, Schmidt, Nozawa in Panee, 2003). Učitelj se mora odločiti, kateri 

eksperiment bo izbral za razlago določenega kemijskega pojma, pri tem pa mora upoštevati, da 

bo ta primeren za učence glede na njihovo starost in predznanje ter da bo relativno enostaven 

in ne predrag za izvedbo (Trowbridge, Bybee in Powell, 2000). Ko učitelj izbere primeren 

eksperiment, mora razmisliti, kako bo demonstracijo izvedel in jo prikazal učencem, da bo to 

pri njih spodbudila razmišljanje glede tega, kaj so pri tem videli in zaznali. To pa je povezano 

tudi s predznanjem in predhodnimi izkušnjami opazovanja demonstracijskih eksperimentov 

(Kelter, 1994). Pomembno je, da učitelj vsaj enkrat izvede eksperiment, preden ga demonstrira 

pred učenci. S tem utrdi svoje spretnosti, hkrati pa lahko razmisli o tem, kako bo razložil 

dogajanje ob ali po demonstraciji, da bo učencem učinkovito predstavil želeni kemijski pojem. 

Pri poskusni demonstraciji učitelj določi in optimizira čas trajanja demonstracije, da bo ta 

najučinkovitejša, opazi lahko tudi morebitne težave, do katerih lahko pride med izvajanjem, 

najpomembneje pa je to, da lahko razmisli, kako bo med demonstracijo čim bolj vključil 

učence, da bodo sodelovali (Moore, 2000). 

2.7.2 Izvedba demonstracijskega eksperimenta 

Temeljita priprava na demonstracijo eksperimenta omogoči učitelju, da se posveča učencem in 

vodi učni proces med demonstracijo. Pri izvedbi je treba paziti, da vsi učenci dobro vidijo in 

slišijo potek eksperimenta, učitelj pa mora tudi usmerjati njihovo pozornost in poskušati 

vključiti čim več učencev. S tem so lahko eksperimenti hkrati poučni in tudi zabavni, učenci pa 

si s tem, ko so aktivno vključeni v demonstracijo, bistveno več zapomnijo in posledično tudi 

naučijo (Waldman in Schechinger in Nowick, 1996). Po mnenju A. Logar in V. Ferk Savec 

(2011) je vloga učitelja, ki izvaja demonstracijski eksperiment, dvojna. Poleg  izvedbe 

demonstracijskega eksperimenta je zelo pomembno, da učitelj učence vodi in usmerja njihovo 

pozornost h ključnim delom demonstracije in jim pove, kaj naj si zapisujejo. 

Demonstracijski eksperimenti prinašajo pomembna doživetja, ki so tema za diskusije o preveč 

posplošenih in enostavnih kemijskih konceptih. Zasnova takšnih demonstracij se začne z 

ovrednotenjem predznanja učencev, učitelj mora raziskati specifične kontekste, v katere umesti 

določene demonstracijske eksperimente, ti konteksti, ki morajo biti učitelju znani, pa so nato 

smiselne teme za diskusijo med poukom kemije (Ashkenazi in Weaver, 2007). 
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Da ne bi demonstracije ostale zgolj opazovanja, so Chamely - Wiik, Haky, Louda in Romance 

(2014) predlagali model SQER3 (survey, question, eksperiment, recite, reflect, review), ki 

podaja smernice za razvoj kvalitetnih demonstracij. Ta model je sestavljen iz več korakov: (1) 

raziskava – osredotoča se na glavne pojme in temeljna vprašanja, ki se pojavljajo pri 

demonstraciji, učitelj izvede samo del demonstracije, da pritegne radovednost učencev, učenci 

zapisujejo svoja opažanja; (2) vprašanje – postavijo ga učenci glede na opažanja in svoje 

predznanje; (3) eksperiment – na podlagi raziskovalnega vprašanja učitelj skupaj z učenci 

razvije in izvede eksperiment, ki bo odgovoril na postavljeno vprašanje, pri tem učenci 

zapisujejo dodatna opažanja; (4) pregled – s pomočjo učitelja učenci uredijo podatke in 

opažanja ter jih povežejo z raziskovalnim vprašanjem; (5) refleksija – učenci pojasnijo opažanja 

in zbrane podatke, lahko se pojavijo dodatna vprašanja in ponovitev celotnega postopka od 

točke 2 do točke 5, dokler učenci ne razumejo osnovnih pojmov, ki so bili z določeno 

demonstracijo prikazani; (6) pregled – skupaj z učiteljem preletijo pojme, ki so jih usvojili, in 

jih na podlagi primerov povezujejo z novimi situacijami. Model SQER3 se lahko brez večjih 

težav uporabi v večini demonstracij, saj dovoljuje fleksibilnost pri zasnovi in izvajanju 

demonstracijskih eksperimentov. 

2.8 Raziskovalni problem in raziskovalna vprašanja 

Iz pregleda literature izhaja raziskovalni problem, ki se nanaša na to, kako učitelji kemije 

uporabljajo demonstracijske eksperimente pri pouku kemije v osnovnih in srednjih šolah. Pri 

tem je bilo še posebej raziskano, katere demonstracijske eksperimente učitelji najpogosteje 

uporabljajo in kako menijo, da demonstracijski eksperimenti učinkujejo na uspešnost in 

motiviranost učencev pri pouku kemije ter s tem na kakovost njihovega znanja kemije. 

Ugotavljalo se je tudi, kateri so najpogostejši razlogi, da se učitelji ne uporabljajo 

eksperimentiranja pri pouku kemije in kako na konkretnih primerih dveh eksperimentov učitelji 

razložijo opažanja na makroskopski ravni s submikroskopsko ravnjo. Tema je pomembna za 

raziskovanje, saj podobnih raziskav pri nas še ni bilo. Prav tako je na podlagi rezultatov 

Nacionalnega preverjanja znanja pri učencih mogoče ugotoviti, da opisovanje in sklepanje na 

osnovi eksperimentalnega dela spada med bolj problematično področje pri kemiji (Letno 

poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2017/18). Namen 

magistrskega dela je tudi, da bi učence z ustreznim eksperimentalnim delom in nalogami, 

povezanimi z eksperimentalnimi podatki, spodbujali, da te podatke, ustrezno s cilji učnega 

načrta, analizirajo in evalvirajo ter jih znajo pojasniti.  

Na osnovi raziskovalnega problema je mogoče zastaviti naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Katere demonstracijske eksperimente učitelji kemije najpogosteje izvajajo med poukom?  

2. Kateri so najpogostejši razlogi, zaradi katerih učitelji kemije ne izvedejo demonstracijskega 

eksperimenta, ki bi ga želeli?  

3. Ali se med učitelji z različno dolgo delovno dobo pojavljajo statistično pomembne razlike 

v tem, kako pogosto ne izvedejo demonstracijskega eksperimenta, ki bi ga želeli, ker 

ocenjujejo, da je prenevaren za izvedbo? 

4. Ali se med učitelji kemije, ki so bili v času svojega šolanja večkrat deležni demonstracijskih 

eksperimentov, pojavljajo statistično pomembne razlike v pogostosti izvajanja 

demonstracijskih eksperimentov pri pouku kemije? 

5. Na kakšne načine učitelji vključujejo učence v izvajanje demonstracijskih eksperimentov? 

6. Ali učitelji kemije statistično pomembno različno ocenjujejo učinke demonstracijskih 

eksperimentov na uspešnost učencev in na njihovo motiviranost pri pouku kemije?  

7. Ali se med učitelji kemije z različno delovno dobo pojavljajo statistično pomembne razlike 

v njihovem mnenju o učinkih izvajanja demonstracijskih eksperimentov na kakovost 

učenčevega kemijskega znanja?  
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8. Ali se med učitelji kemije, ki različno pogosto izvajajo demonstracijske eksperimente, 

pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovi oceni učinka demonstracijskih 

eksperimentov na uspešnost učencev in na njihovo motiviranost pri pouku kemije?  

9. Ali se med učitelji kemije, ki različno pogosto izvajajo demonstracijske eksperimente, 

pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovi oceni učinka demonstracijskih 

eksperimentov na kakovost učenčevega kemijskega znanja?  

10. Ali se med učitelji, ki so zaključili pedagoške študijske programe, in tistimi, ki so pedagoško 

izobrazbo pridobili s pedagoško-andragoškim izobraževanjem, pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede pogostosti izvajanja demonstracijskih eksperimentov? 

11. Ali se med učitelji, ki so zaključili pedagoške študijske programe, in tistimi, ki so pedagoško 

izobrazbo pridobili s pedagoško-andragoškim izobraževanjem, pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede njihovega mnenja o  učinkih izvajanja demonstracijskih 

eksperimentov na motiviranost učencev pri pouku kemije in na kakovost učenčevega 

kemijskega znanja? 

12. Kako pogosto učitelji kemije izvajajo specifični demonstracijski eksperiment prikaza 

endotermne reakcije, katera pomembna opažanja na makroskopski ravni pri tem 

eksperimentu navajajo, razumevanja katerih kemijskih pojmov pri učencih s tem 

eksperimentom razvijajo in katera napačna razumevanja kemijskih pojmov bi lahko razvili 

učenci pri opazovanju tega eksperimenta? 

13. Kako pogosto učitelji kemije izvajajo specifični demonstracijski eksperiment amonijakov 

vodomet, katera pomembna opažanja na makroskopski ravni pri tem eksperimentu navajajo, 

razumevanja katerih kemijskih pojmov pri učencih s tem eksperimentom razvijajo in katera 

napačna razumevanja kemijskih pojmov bi lahko razvili učenci pri opazovanju tega 

eksperimenta? 
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3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Raziskava temelji na kvantitativnem raziskovalnem pristopu, izvedena je bila pregledna 

raziskava. Uporabljeni sta bili deskriptivna in kavzalna-neeksperimentalna metoda 

pedagoškega raziskovanja (Sagadin, 1993). 

3.1 Vzorec  

Vzorčenje je sledilo značilnostim slučajnostnega vzorčenja, in sicer je bil uporabljen 

stratificiran sistem (Kalton in Vehovar, 2001). Izhodišče vzorčenja je bila razvrstitev osnovnih 

in srednjih šol v statistične regije Slovenije. Posamična statistična regija je bila obravnavana 

kot stratum, vzorec šol pa je bil oblikovan tako, da je bil v njem zajet enak delež šol iz 

posamezne regije, kot je zastopanost te regije v osnovni množici. V Sloveniji je 449 osnovnih 

in 182 srednjih šol, od tega je bilo kot vzorec izbranih 15 % oziroma 67 osnovnih šol in 16,5 % 

oziroma 30 srednjih šol. Šole znotraj posameznega stratuma so bile izbrane naključno. 

Anketirani so bili učitelji različnih starosti, ki so zaključili različne študijske programe in imajo 

različno dolgo delovno dobo na področju poučevanja kemije.  

 

Graf 1: Starost učiteljev 

Od 81 učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, jih je bilo največ starih od 46 do 55 let, nekaj manj 

(n = 27) jih je bilo starih od 36 do 45 let, dvanajst učiteljev je bilo starih od 26 do 35 let, enajst 

jih je bilo starih več kot 55 let, samo dva učitelja pa sta bila stara 25 let ali manj. 
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Graf 2: Število učiteljev, ki so sodelovali pri raziskavi po statističnih regijah Slovenije 

Od 81 učiteljev jih je največ sodelovalo iz osrednjeslovenske statistične regije, sledijo učitelji 

iz podravske in savinjske regije. Z od 5 do 10 % sodelujočih učiteljev so bile zastopane 

naslednje statistične regije: gorenjska, jugovzhodna Slovenija, goriška, primorsko-notranjska 

in pomurska statistična regija. Iz ostalih statističnih regij je v raziskavi sodelovalo glede na 

celoten vzorec manj kot 5 % učiteljev. Le iz koroške statistične regije ni sodeloval noben učitelj.  

 

Graf 3: Delovna doba učiteljev 
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Od 81 učiteljev jih ima največ več kot 15 let delovne dobe. Slabi dve desetini jih ima 11–15 let 

delovne dobe, skoraj desetina 6–10 let, šest učiteljev v šoli poučuje 2–5 let, samo trije pa v šoli 

poučujejo prvo leto. 

 

Graf 4: Leta izkušenj s poučevanjem kemije 

Od 81 učiteljev jih največ kemijo poučuje več kot 15 let. Slabi dve desetini je takšnih, ki kemijo 

poučujejo 11–15 let, nekaj več kot desetina 2–5 let, devet učiteljev kemijo poučuje 6–10 let, 

samo trije pa kemijo poučujejo prvo leto. 

 

Graf 5: Predmeti, ki jih poučujejo učitelji 
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Učitelji so lahko zapisali več predmetov, ki jih poučujejo, zato so odstotki izračunani glede na 

celoten vzorec (N = 81). Največ učiteljev poučuje kemijo v 8. razredu, sledijo učitelji, ki kemijo 

poučujejo v 9. razredu. Najmanj učiteljev kemijo poučuje v 4. letniku srednje šole. Učitelji, ki 

so izbrali odgovor ''drugo'', so dopisali predmete, ki jih poučujejo. Od teh jih štirinajst poučuje 

biologijo, osem gospodinjstvo, štirje fiziko, po en učitelj pa poučuje kemijo na srednji poklicni 

in strokovni šoli, strokovne teoretične module in praktični pouk v programu kemijski tehnik, 

tehniko in tehnologijo, poučuje na mednarodni šoli in ima podaljšano bivanje v 4. razredu. 

3.2 Inštrument 

Tehnika zbiranja podatkov je bila anketa, inštrument pa je bil spletni anketni vprašalnik, ki je 

bil zasnovan v sklopu mednarodnega projekta z naslovom Interaktivni demonstracijski 

eksperimenti, ki povezujejo makro opažanja s submikro predstavitvami – učiteljeva razlaga in 

aktivnost učencev. Zbiranje podatkov je potekalo elektronsko. Vprašalnik je sestavljen iz 

uvodnega dela, iz katerega je mogoče pridobili podatke o anketirancih (npr. delovna doba, 

zaključen študijski program), in iz štirih vsebinskih sklopov: mnenje o učinkih izvajanja 

demonstracijskih eksperimentov na motivacijo učencev pri pouku kemije (4 postavke) in na 

kakovost učenčevega kemijskega znanja (4 postavke), pogostost izvajanja demonstracijskih 

eksperimentov (6 vprašanj), mnenje o demonstracijskem eksperimentu prikaza endotermne 

reakcije (5 vprašanj), mnenje o demonstracijskem eksperimentu amonijakov vodomet (5 

vprašanj). V vprašalnik sta bila v delih o izvajanju demonstracijskega poskusa endotermna 

reakcija in amonijakov vodomet vključena tudi videoposnetka, ki sta prikazovala eno od izvedb 

teh demonstracijskih eksperimentov. Da bi učitelji lahko odgovorili na vprašanja, so si morali 

ogledati oba videoposnetka eksperimenta. 

Vprašalnik je sestavljen iz različnih tipov vprašanj: vprašanja zaprtega tipa z enim možnim 

odgovorom (10 vprašanj), vprašanja zaprtega tipa z več možnimi odgovori (2 vprašanji), 

petstopenjska lestvica Likertovega tipa (3 vprašanja) in vprašanja odprtega tipa (11 vprašanj). 

3.3 Potek raziskave 

Raziskava je bila izvedena v sklopu mednarodnega projekta, ki povezuje tri države, Avstralijo, 

Estonijo in Slovenijo. Projekt so vodili raziskovalci iz Avstralije, ki so tudi zasnovali osnutek 

spletnega vprašalnika v angleškem jeziku. V naslednji fazi snovanja vprašalnika so raziskovalci 

iz partnerskih držav podali mnenje in dopolnitve vprašalnika, na osnovi tega pa je bila 

oblikovana končna oblika spletnega vprašalnika. Vprašalnik je bil nato preveden v slovenski 

jezik ter slovenski prevod ponovno v angleški jezik. Ponovni prevod v angleški jezik je 

vsebinsko ovrednotil glavni avtor vprašalnika. Slovenski prevod so neodvisno eden od drugega 

pregledali trije strokovnjaki s področja kemijskega izobraževanja, s čimer se je zagotovila 

vsebinska veljavnost prevoda, saj so pri treh vprašanjih morali doseči strinjanje glede vsebine 

vprašanj ter vprašanja ustrezno vsebinsko korigirati. Vprašalnik je bil nato postavljen v 

spletnem okolju Qualtrics, računalniško podporo izvedbe slovenske verzije vprašalnika je 

nudila Univerza Deakin v Avstraliji in njeni raziskovalci, ki so vodje projekta. Učiteljem kemije 

je bila z elektronsko pošto poslana elektronska povezava do spletnega vprašalnika z ustreznim 

dopisom (priloga 1). Na šole, ki zaradi varstva osebnih podatkov elektronske pošte učiteljev 

niso imele javno dostopne, so bile elektronske povezave do vprašalnika poslane na elektronsko 

pošto tajništva šole. Zaprošeni so bili, da vsebino elektronskega sporočila posredujejo učitelju 

kemije. Pošiljanje elektronskih sporočil je bilo izvedeno v dveh fazah, saj po prvi fazi poslanih 

sporočil ni bilo mogoče v vseh regijah doseči dovolj velikega vzorca. Tudi po drugi fazi 

pošiljanja elektronskih sporočil z elektronsko povezavo do vprašalnika in dopisom za nekatere 

regije ni bilo mogoče dobiti dovolj velikega vzorca glede na zastopanost te regije v osnovni 
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množici. Na koncu smo vprašalnik poslali na skupno 130 šol, izpolnilo pa ga je 81 anketirancev, 

od  tega v celoti le 54 učiteljev, ostali so z izpolnjevanjem zaključili, preden so prišli do konca 

vprašalnika. Od 81 učiteljev jih je 57 bilo osnovnošolskih, 24 pa srednješolskih. 

Podatki vprašalnika so bili obdelani na ravni deskriptivne in inferenčne statistike. Pri tem je 

bila uporabljena frekvenčna distribucija atributivnih spremenljivk (f, f %), osnovna 

deskriptivna statistika numeričnih spremenljivk (mere srednje vrednosti, mere razpršenosti), 

2-preizkus hipoteze neodvisnosti, Kullbackov 2Î preizkus (kjer ni bil izpolnjen pogoj o 

teoretičnih frekvencah za hi-kvadrat preizkus) in Kolmogorov-Smirnov preizkus, s katerim je 

bila preverjena normalnost porazdelitve podatkov. Pri tem je bilo ugotovljeno, da podatki niso 

normalno razporejeni (Kolmogorov-Smirnov test je bil statistično pomemben), zato so bili 

uporabljeni neparametrični preizkusi (Mann-Whitney preizkus, Wilcoxonov preizkus, Kruskal-

Wallis preizkus).  

Odgovori na odprta vprašanja so bili vsebinsko analizirani, in sicer so bile najprej oblikovane 

vsebinsko smiselne kategorije, v katere so se vključevali odgovori anketirancev. Podatki so 

podani v frekvenčnih in strukturnih tabelah.  
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 

Rezultati so podani v treh vsebinsko sorodnih sklopih. Po vsakem sklopu rezultatov so v 

razpravi podani odgovori na raziskovalna vprašanja. 

4.1 Izvajanje demonstracijskih eksperimentov pri pouku kemije 

Prvi vsebinski sklop rezultatov se nanaša na izvajanje demonstracijskih eksperimentov pri 

pouku kemije. Ta sklop je razdeljen na pet podsklopov. 

4.1.1 Najpogosteje izvedeni demonstracijski eksperimenti pri pouku kemije 

Učitelji pri pouku kemije v osnovni in srednji šoli izvajajo različne demonstracijske poskuse. 

Tabela 1 tako prikazuje pogostost izvajanja določenih eksperimentov glede na odgovore 

anketiranih učiteljev. 

 

Tabela 1: Opis demonstracijskih eksperimentov, ki so jih navedli učitelji, in njihova 

pogostnost 

Demonstracijski eksperiment f 

Reakcija alkalijskih kovin z vodo 22 

Plamenske reakcije 20 

Razpad vodikovega peroksida z učinkom penjenja 14 

Gorenje magnezijevega traku 12 

Sublimacija joda, reakcija kovin s kislinami 9 

Določanje pH različnih snovi z različnimi indikatorji 7 

Elektroliza, gorenje metanola v plastenki, gorenje ogljikovodikov 6 

Pokalni plin, ionske reakcije, faraonova kača 5 

Pridobivanje in lastnosti vodika, endotermna reakcija, eksotermna reakcija, 

ločevanje zmesi, destilacija, reakcija med žveplovo(VI) kislino in sladkorjem 
4 

Pridobivanje in lastnosti kisika, sinteza estrov, reakcija med sodo bikarbono in 

kisom, kisline in baze ter njihove reakcije (nevtralizacija), lastnosti 

ogljikovodikov 

3 

Topnost snovi v različnih topilih, lastnosti ionskih in kovalentnih snovi, reakcije 

zemeljskoalkalijskih kovin z vodo, pridobivanje in lastnosti ogljikovega 

dioksida, spajanje železa in žvepla, galvanski člen, alkoholno vrenje, vplivi na 

kemijsko ravnotežje, ogenj brez vžigalic, segrevanje živosrebrovega oksida, 

zmes etanola in vode, določanje trdote vode, titracija, amonijakov vodomet, 

reakcije kovinskih in nekovinskih oksidov z vodo 

2 
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Nadaljevanje tabele 1. 

Kemijska sprememba, fizikalna sprememba, nastanek spojin, lastnosti trdnih 

snovi, kristalizacija natrijevega acetata iz prenasičene raztopine, kromatografija, 

določanje plinske konstante ravnotežne reakcije, dokaz aldehidov in ketonov, 

segrevanje prsti, izbruh vulkana, kresničke, primerjava reaktivnosti atomarnega 

in molekularnega vodika, dokaz nasičenosti ogljikovodikov z bromovico, dokaz 

dušikovih organskih spojin, lastnosti alkoholov, lastnosti maščob, vpliv 

povečanja tlaka na zaprt sistem, dokaz halogenih elementov, polarnost in 

nepolarnost snovi, prehodi agregatnih stanj, sinteza najlona, dokaz sladkorjev, 

dokaz ogljika, nastanek kislega dežja, dokaz škroba, sinteza modre galice, 

določanje dušika, žvepla in halogenih elementov v organskih spojinah, gašenje 

gorečega bencina z vodo, fizikalne lastnosti žvepla, fontana klorovodikove 

kisline, reakcija med bakrom in dušikovo(V) kislino, sinteza mila, brundajoči 

medvedki, dokaz ogljika in vodika v vzorcu organske spojine, samovžig belega 

fosforja, vplivi na hitrost kemijske reakcije, dokaz kisikovih organskih spojin 

1 

 

Rezultati v tabeli 1 so bili zbrani tako, da so učitelji opisali tri demonstracijske eksperimente, 

ki jih izvajajo vsako leto pri pouku kemije. Svoje odgovore je napisalo 72 učiteljev, ki so podali 

enega ali več odgovorov. Pogostnost posameznih eksperimentov, ki so jih navedli učitelji, je 

podana s frekvencami. Ugotovljeno je bilo, da je najpogosteje izvajani demonstracijski 

eksperiment reakcija alkalijskih kovin z vodo; pojavil se je v odgovorih skoraj tretjine učiteljev. 

Sledijo plamenske reakcije, ki so se pojavile pri dvajsetih učiteljih, nato pa se po pogostosti 

pojavljajo naslednji eksperimenti: razpad vodikovega peroksida z učinkom penjenja, gorenje 

magnezijevega traku, sublimacija joda in reakcija kovin s kislinami, ki se oba pojavita 

devetkrat, določanje pH različnih snovi z različnimi indikatorji, elektroliza, gorenje metanola v 

plastenki in gorenje ogljikovodikov se pojavijo šestkrat, pokalni plin, ionske reakcije in 

faraonova kača petkrat, pridobivanje in lastnosti vodika, endotermna reakcija, eksotermna 

reakcija, ločevanje zmesi, destilacija, reakcija med žveplovo(VI) kislino in sladkorjem se 

pojavijo štirikrat, pridobivanje in lastnosti kisika, sinteza estrov, reakcija med sodo bikarbono 

in kisom, kisline in baze ter njihove reakcije (nevtralizacija) ter lastnosti ogljikovodikov pa 

trikrat. Veliko je demonstracijskih eksperimentov, ki so se pojavili dvakrat, še več pa takih, ki 

so se pojavili samo enkrat, kar pomeni, da jih pogosto izvaja samo en učitelj.  

4.1.2 Najpogostejši razlogi, da učitelji ne izvajajo demonstracijskih eksperimentov 

Rezultati prikazujejo najpogostejše razloge, zaradi katerih učitelji ne izvajajo demonstracijskih 

eksperimentov. 

 

Tabela 2:  Najpogostejši razlogi, zaradi katerih učitelji kemije ne izvedejo demonstracijskih 

eksperimentov 

 

Nimam 

ustreznih 

kemikalij in 

pripomočkov 

za izvedbo. 

Prenevaren za 

izvedbo. 

Za pripravo in 

izvedbo bi 

porabil/-a 

preveč časa. 

Lažje je 

pokazati 

videoposnetek 

poskusa. 

Drugo 

N = 81 
f 47 40 19 11 7 

f % 58,0 % 49,4 % 23,5 % 13,6 % 8,6 % 
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Pri tem vprašanju so učitelji imeli možnost izbrati več pravilnih odgovorov, zato so odstotki 

izračunani pri vsakem odgovoru glede na celoten vzorec anketiranih učiteljev (N = 81). 

Najpogostejši odgovor, ki ga je izbrala več kot polovica učiteljev, je bil, da za izvedbo 

eksperimenta nimajo ustreznih kemikalij in/ali pripomočkov. Slaba polovica učiteljev meni, da 

so nekateri demonstracijski eksperimenti, ki jih ne izvajajo, prenevarni. Skoraj četrtina učiteljev 

specifičnega eksperimenta ne izvaja, ker je za to potrebno preveč časa, malo več kot desetina 

pa jih meni, da je lažje prikazati videoposnetek poskusa. Sedem učiteljev je napisalo dodatne 

razloge, kot na primer: (1) »Eksperiment, ki si ga želim demonstrirati, izvedem.«; (2) »Ker 

imamo na šoli laboratorij, poskuse učenci izvajajo samostojno, v parih ali skupinah.«; (3) 

»Neprimerna učilnica za demonstracije.«; (4) »Nimam laboranta za dodaten nadzor v učilnici.«; 

(5) »Pogosto je na videoposnetku lepše vidno dogajanje kot v živo (možnost upočasnitve ali 

pospešitve posnetka/poskusa).«; (6) »Še iščem načine, da bo poskus uspel (npr. vžig milnih 

mehurčkov na roki).« in (7) »Včasih enostavno zmanjka časa za pripravo kljub dobri ideji, 

nimam digestorija, preveč nemirni učenci (z vidika upoštevanja varnostnih pravil).« 

4.1.3 Vpliv delovne dobe na neizvajanje demonstracijskih eksperimentov 

Rezultati prikazujejo, kako leta izkušenj s poučevanjem kemije vplivajo na to, da učitelj ne 

izvede demonstracijskega eksperimenta, ker ocenjuje, da je prenevaren. 

Tabela 3:  Pogostost učiteljeve neizvedbe demonstracijskega eksperimenta, ki bi ga želeli 

izvesti, ker ocenjujejo, da je prenevaren za izvedbo glede na njihova leta izkušenj s 

poučevanjem kemije 

 
Drugi razlogi za 

neizvedbo 
Prenevaren za 

izvedbo 
Skupaj 

Leta izkušenj s 

poučevanjem 

kemije 

1 do 5 let 
f 7 5 12 

f % 58,3 % 41,7 % 100,0 % 

6 do 15 let 
f 12 11 23 

f % 52,2 % 47,8 % 100,0 % 

Več kot 15 

let 

f 22 24 46 

f % 47,8 % 52,2 % 100,0 % 

 Skupaj 
f 41 40 81 

f % 50,6 % 49,4 % 100,0 % 

 

Vrednost χ2-preizkusa ni statistično pomembna (χ2 = 0,451; g = 2; α = 0,798). Med učitelji, ki 

imajo različno število let izkušenj s poučevanjem kemije, se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike v tem, kako pogosto ne izvedejo demonstracijskega eksperimenta, ki bi ga želeli, ker 

ocenjujejo, da je prenevaren za izvedbo. Za vzorec je bilo ugotovljeno, da se največkrat ne 

odločijo za izvedbo eksperimenta, ker menijo, da je prenevaren za izvedbo, učitelji, ki 

poučujejo kemijo več kot 15 let, sledijo jim učitelji, ki poučujejo od šest do petnajst let, najmanj 

pogosto pa ta razlog za neizvedbo eksperimenta navajajo učitelji, ki kemijo poučujejo od enega 

leta do pet let. Z naraščanjem števila let izkušenj s poučevanjem kemije se torej povečuje delež 

učiteljev, ki eksperimenta, ki bi ga želeli izvesti, ne izvedejo, ker menijo, da je prenevaren za 

izvedbo.  
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4.1.4 Vpliv izkušenj z demonstracijskimi eksperimenti iz časa šolanja učiteljev na 

pogostost izvajanja demonstracijskih eksperimentov 

Zbrani podatki prikazujejo, kako pogosto učitelji kemije izvajajo demonstracijske eksperimente 

glede na to, kolikokrat so jih bili deležni, ko so bili sami v vlogi učenca/-ke.  

Tabela 4:  Pogostost izvajanja demonstracijskih eksperimentov glede na to, kolikokrat so bili 

učitelji deležni demonstracij, ko so bili v vlogi učenca/-ke 

 

Učiteljeva pogostnost izvajanja demonstracijskih 

eksperimentov 

 
Redko ali 

nikoli 

Dvakrat do 

trikrat na 

mesec 

Enkrat, dvakrat 

ali trikrat na 

teden Skupaj 
Pogostost izvajanja 

demonstracijskih 

eksperimentov, ko 

so bili učitelji v 

vlogi učenca-/ke 

Redko ali 

nikoli 

f 8 26 17 51 

f % 15,7 % 51,0 % 33,3 % 100,0 % 

Vsaj enkrat 

na mesec 

f 1 11 9 21 

f % 4,8 % 52,4 % 42,9 % 100,0 % 

 Skupaj 
f 9 37 26 72 

f % 12,5 % 51,4 % 36,1 % 100,0 % 

 

Vrednost χ2-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (χ2 = 1,799; g = 

2; α = 0,407). Med učitelji, ki so bili v vlogi učenca/-ke pogosteje deležni demonstracijskih 

eksperimentov, ki jih je izvajal njihov učitelj, in tistimi, ki demonstracijskih eksperimentov niso 

bili deležni, se niso pojavile statistično pomembne razlike glede na to, kako pogosto sedaj 

izvajajo demonstracijske eksperimente pri pouku kemije. Za vzorec je bilo ugotovljeno, da več 

kot polovica učiteljev, ki niso bili nikoli oziroma so bili redko deležni eksperimentiranja 

njihovih učiteljev, demonstracijske eksperimente izvaja dvakrat do trikrat mesečno. Med takimi 

učitelji jih tretjina izvaja demonstracijske eksperimente enkrat, dvakrat ali trikrat na teden, osem 

učiteljev pa je takšnih, da demonstracijske eksperimente izvajajo redko ali nikoli. Dvakrat do 

trikrat mesečno izvaja eksperimente tudi več kot polovica učiteljev, ki so bili v vlogi učenca 

deležni demonstracijskih eksperimentov vsaj enkrat na mesec. Med učitelji, ki so bili v vlogi 

učenca deležni demonstracijskih eksperimentov vsaj enkrat na mesec, pa jih dobre štiri desetine 

demonstracijske eksperimente izvaja enkrat, dvakrat ali trikrat na teden, samo en učitelj pa jih 

izvaja redko ali nikoli. 
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4.1.5 Načini vključevanja učencev v izvajanje demonstracijskih eksperimentov 

Zbrani podatki predstavljajo, na kakšne načine učitelji vključujejo učence v izvajanje 

demonstracijskih eksperimentov. 

Tabela 5: Načini vključevanja učencev pri demonstracijskem eksperimentiranju 

Načini vključevanja učencev pri demonstracijskem 

eksperimentiranju 
f 

Opazujejo potek eksperimenta. 61 

Komentirajo in pojasnjujejo opažanja. 31 

Zapisujejo opažanja. 22 

Na podlagi opažanj zapišejo sklepe./Opažanja povežejo s teorijo. 18 

Predvidevajo/napovedujejo, kaj se bo pri eksperimentu zgodilo. 12 

Postavljajo vprašanja. 12 

Odgovarjajo na vprašanja. 11 

Sodelujejo pri izvedbi eksperimenta. 10 

Izpolnjujejo opazovalni ali delovni list. 7 

Narišejo skico aparature ali eksperimenta. 7 

Zapišejo enačbo kemijske reakcije, ki je potekla. 5 

Drugo  37 

 

Podatki v tabeli 5 so bili zbrani tako, da smo učiteljem postavili vprašanje, kaj počnejo učenci, 

ko izvajajo demonstracijske eksperimente, in kaj želijo, da bi takrat počeli. Svoje odgovore je 

napisalo 73 učiteljev, ki so podali en odgovor ali več odgovorov. Podatke smo kategorizirali in 

predstavili v obliki frekvenc glede na to, kolikokrat se posamezna kategorija pojavi. Nekatere 

bolj specifične odgovore, ki se pojavijo samo enkrat ali dvakrat, smo pustili v enaki obliki, kot 

so jih zapisali učitelji. 

Odgovori učiteljev so bili razvrščeni v dvanajst kategorij, in sicer: (1) opazujejo potek 

eksperimenta, (2) komentirajo in pojasnjujejo opažanja, (3) zapisujejo opažanja (4) na podlagi 

opažanj zapišejo sklepe/opažanja povežejo s teorijo, (5) predvidevajo/napovedujejo, kaj se bo 

pri eksperimentu zgodilo, (6) postavljajo vprašanja, (7) odgovarjajo na vprašanja, (8) sodelujejo 

pri izvedbi eksperimenta, (9) izpolnjujejo opazovalni ali delovni list, (10) narišejo skico 

aparature ali eksperimenta, (11) zapišejo enačbo kemijske reakcije, ki je potekla. Odgovore, ki 

so se pojavili le enkrat ali dvakrat, smo uvrstili pod kategorijo (12) ˝Drugo˝. 

Ugotovljeno je bilo, da učitelji učence najpogosteje vključujejo tako, da jim naročijo, naj 

opazujejo potek eksperimenta (f = 61), sledi komentiranje in pojasnjevanje opažanj (f = 27) in 

zapisovanje opažanj (f = 22). Osemnajst učiteljev učence vključuje tako, da morajo na podlagi 

opažanj zapisati sklepe oziroma morajo opažanja povezati s teorijo. Dvanajst učiteljev od 

učencev želi, da predvidevajo/napovedujejo, kaj se bo pri eksperimentu zgodilo, prav tako jih 

dvanajst želi, da učenci med izvajanjem demonstracijskega eksperimenta postavljajo vprašanja. 

Enajst učiteljev učence vključuje tako, da odgovarjajo na učiteljeva vprašanja, ki jim jih 

postavlja med izvajanjem demonstracijskega eksperimenta, malo manj (f = 10) pa jih učence 
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vključuje tako, da neposredno sodelujejo (pomagajo) pri izvedbi. Sedem učiteljev učence 

vključuje tako, da izpolnjujejo opazovalni ali delovni list, prav tako pa jih sedem želi, da 

narišejo skico aparature ali eksperimenta. Sledijo jim še tisti učitelji, ki želijo, da učenci 

govorijo in opisujejo opažanja (f = 6), ter tisti, ki želijo, da zapišejo enačbo kemijske reakcije, 

ki je potekla (f = 5).  

Pod kategorijo ''Drugo'' so bili uvrščeni odgovori 37 učiteljev. Odgovori, ki so se pojavili 

dvakrat, so: napišejo si seznam kemikalij, ki so pri eksperimentu uporabljene; opišejo 

laboratorijski pribor; pogovorjajo se o varnem delu; razmišljajo, kaj se zgodi z reaktanti in 

produkti; pojasnijo opažanja na submikroskopski ravni; komentirajo rezultate; postavljajo 

hipoteze; poslušajo razlago učitelja. Odgovori, ki so se pojavili samo enkrat, pa so: učijo se 

kako varno ravnati s snovmi; učijo se kemijskih tehnik; učijo se kako pravilno odstranjevati 

odpadke; eksperiment izvajajo sami; izpostavijo konstante in spremenljivke; izpostavijo 

ključne pojme, ki jih s kemijsko reakcijo zajamemo; analizirajo izvedbo eksperimenta; 

predlagajo morebitne izboljšave za izvedbo eksperimenta; skušajo uvrstiti primernost izvedbe 

demonstracijskega eksperimenta v različne vsebinske sklope; iščejo rešitve; s svojimi idejami 

nadgradijo eksperiment; sodelujejo pri načrtovanju izvedbe; načrtujejo potrebno zaščito; rešijo 

naloge, povezane z eksperimentom; pridobljen znanje skušajo prenesti na nove primere; 

eksperiment posnamejo z mobilnim telefonom; zapisujejo vprašanja; preizkusijo, ali je prišlo 

do spremembe temperature. 

Na osnovi rezultatov prvega vsebinskega sklopa je mogoče odgovoriti na naslednja 

raziskovalna vprašanja.   

Prvo raziskovalno vprašanje se nanaša na to, katere demonstracijske eksperimente učitelji 

kemije najpogosteje izvajajo med poukom. Rezultati kažejo, da učitelji najpogosteje izvajajo 

demonstracijski eksperiment reakcija alkalijskih kovin z vodo in plamenske reakcije. 

Ugotovljeno je bilo, da učitelji najraje izvajajo demonstracijske eksperimente, ki so za učence 

zanimivi. To pomeni, da izvajajo reakcije, ki so zelo burne, pri katerih je prisotno gorenje, pride 

do poka ali pa pride do spremembe barve snovi. Ta ugotovitev se sklada z rezultati raziskave 

avtorjev Price in Brooks (2012), kjer so bili učitelji mnenja, da morajo biti demonstracijski 

eksperimenti, poleg tega da so poučni, tudi zabavni. Eksperimenti morajo zato vsebovati 

vonjave, dim, eksplozije in barve. 

Demonstracijski eksperimenti, ki jih izvajajo, so v večini tudi splošno znani in utečeni v šolski 

praksi. Veliko je tudi demonstracijskih eksperimentov, ki so se med odgovori učiteljev pojavili 

dvakrat, še več pa takih, ki so se pojavili samo enkrat, kar pomeni, da jih izvaja samo en učitelj. 

Razlogov, zakaj se veliko eksperimentov pojavi samo enkrat ali dvakrat, je lahko več: (1) 

eksperimenti so bolj specifični in ne ravno splošno znani, (2) so lahko zahtevni za izvedbo, (3) 

učitelji nimajo na voljo kemikalij in primernega prostora za izvedbo, (4) učenci eksperimente 

izvajajo sami itn. 

Drugo raziskovalno vprašanje obravnava najpogostejše razloge, zaradi katerih učitelji 

kemije ne izvedejo demonstracijskega eksperimenta, ki bi ga želeli. Rezultati kažejo, da 

učitelji najpogosteje ne izvedejo demonstracijskega eksperimenta, ker za izvedbo nimajo 

ustreznih kemikalij in pripomočkov in ker je demonstracijski eksperiment prenevaren za 

izvedbo. Po mnenju Waltona (2002) se moramo pred izvedbo demonstracijskega eksperimenta 

vprašati več stvari, najpomembnejšo vprašanje pa je vprašanje varnosti, kdaj je posamezen 

demonstracijski eksperiment prenevaren za izvedbo. 

Tretje raziskovalno vprašanje se nanaša na to, ali se med učitelji z različno dolgo delovno 

dobo pojavljajo statistično pomembne razlike v tem, kako pogosto ne izvedejo 

demonstracijskega eksperimenta, ki bi ga želeli, ker ocenjujejo, da je prenevaren za 

izvedbo. Rezultati kažejo, da se med učitelji z različno dolgo delovno dobo ne kažejo statistično 
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pomembne razlike v tem, kako pogosto ne izvedejo demonstracijskega eksperimenta, ki bi ga 

želeli, ker ocenjujejo, da je prenevaren za izvedbo. Ugotovljeno pa je bilo, da učitelji z daljšo 

delovno dobo pogosteje ne izvedejo demonstracijskega eksperimenta, ker ocenjujejo, da je 

prenevaren za izvedbo, kot tisti z nižjo delovno dobo.  

S četrtim raziskovalnim vprašanjem se je ugotavljalo, ali se med učitelji kemije, ki so bili v 

času svojega šolanja večkrat deležni demonstracijskih eksperimentov, pojavljajo 

statistično pomembne razlike v pogostosti izvajanja demonstracijskih eksperimentov pri 

pouku kemije. Rezultati kažejo, da se med učitelji kemije, ki so bili v času svojega šolanja 

večkrat deležni demonstracijskih eksperimentov, ne pojavljajo statistično pomembne razlike v 

pogostosti izvajanja demonstracijskih eksperimentov pri pouku kemije. Ugotovljeno je bilo, da 

je izmed učiteljev, ki so bili v času svojega šolanja večkrat deležni demonstracijskih 

eksperimentov, več takih, ki demonstracijske eksperimente izvajajo pogosto, kot izmed tistih, 

ki v času svojega šolanja niso bili deležni demonstracijskih eksperimentov pri pouku kemije. 

Price in Brooks (2012) sta v svoji raziskavi ugotovila, da ni korelacije med tem, ali so bili 

učitelji v času svojega šolanja deležni demonstracijskih eksperimentov ali ne, in med tem, kako 

pogosto sami izvajajo demonstracijske eksperimente pri pouku kemije.  

Peto raziskovalno vprašanje obravnava načine, kako učitelji vključujejo učence v izvajanje 

demonstracijskih eksperimentov. Rezultati kažejo, da učitelji največkrat vključujejo učence 

v izvajanje demonstracijskih eksperimentov tako, da jim podajo navodila za opazovanje poteka 

eksperimenta. Ugotovitev se sklada z rezultati raziskave avtorjev Price in Brooks (2012), kjer 

so učitelji podobno navedli, da učence vključujejo v eksperimentalne dejavnosti tako, da jim 

naročijo, naj aktivno opazujejo potek eksperimenta. Nekateri učitelji učence pozovejo, da 

napovedo rezultat eksperimenta, ali pa jim naročijo, da sodelujejo pri izvedbi, drugi pa jim med 

eksperimentiranjem postavljajo vprašanja, preko katerih skupaj pridejo do sklepov. Podobne 

odgovore so navajali tudi učitelji, ki so sodelovali v tej raziskavi. Walton (2002) je izvajal 

raziskavo s študenti prvega letnika kemije in navaja, da je dober način vključevanja študentov 

v izvajanje demonstracijskih eksperimentov ta, da imajo list, na katerega v tabele sproti 

zapisujejo opažanja, nato pa svoj list podajo sošolcu, da ta glede na opažanja, zapisana v tabeli, 

napiše sklepe. Tudi v tej raziskavi je bilo ugotovljeno, da 25 % učiteljev učence vključuje tako, 

da jim naroči, naj zapišejo opažanja, nato pa na podlagi opažanj sklepajo. V raziskavi avtorjev 

Ashkenazi in G. Weaver (2007) je bilo ugotovljeno, da se učenci največ naučijo, če učitelj med 

izvajanjem demonstracijskega eksperimenta zahteva, da vnaprej predvidijo rezultate 

eksperimenta, se o svojih predvidevanjih posvetujejo s sosedom in poročajo o njih. Roadruck 

(1993) pa je v svojem delu napisal, da je treba učence aktivno vključevati v demonstracijo tako, 

da se jim postavlja vprašanja, da vnaprej predvidijo rezultate, da opažanja pojasnijo in da 

sklepe, ki so jih povzeli na podlagi opažanj, tudi preverijo z novim eksperimentom, v kolikor 

je to potrebno. 

4.2 Dejavniki, ki vplivajo na učiteljevo oceno o učinkih demonstracijskih 

eksperimentov 

Drugi vsebinski sklop rezultatov se nanaša na dejavnike, ki vplivajo na učiteljevo oceno o 

učinkih demonstracijskih eksperimentov. Ta sklop je razdeljen na štiri podsklope. 

4.2.1 Razlike med učitelji 

Pri učinkih demonstracijskih eksperimentov na uspešnost učencev pri kemiji so bili sešteti 

odgovori štirih postavk iz vprašalnika: kakšen učinek imajo demonstracijski eksperimenti na 1) 

kvaliteto opravljenih domačih nalog, 2) kvaliteto učenčevega praktičnega dela, 3) rezultate 
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učenčevih preizkusov znanja in 4) razumevanje kemijskih pojmov. Učitelji so na te postavke 

odgovarjali z odgovori: negativen, nekoliko negativen, nimajo učinka, nekoliko pozitiven in 

pozitiven. Tako je bilo mogoče določiti od 4 do 20 točk na omenjenih postavkah. 

Pri učinkih demonstracijskih eksperimentov na motiviranost učencev pri kemiji so prav tako 

bili sešteti odgovori štirih postavk iz vprašalnika: kakšen učinek imajo demonstracijski 

eksperimenti na učenčevo motivacijo 1) za dobro opravljanje domačih nalog, 2) za dobro 

opravljeno praktično delo, 3) za dobro opravljanje preizkusov znanja in 4) željo po razumevanju 

kemijskih pojmov. Tudi tukaj so učitelji na postavke odgovarjali z odgovori: negativen, 

nekoliko negativen, nimajo učinka, nekoliko pozitiven in pozitiven. Tudi tukaj je bilo mogoče 

določiti od 4 do 20 točk na omenjenih postavkah. 

 

Tabela 6: Razlika v mnenju učiteljev na učinke demonstracijskih eksperimentov 

 N M SD Z α 

Učinki na uspešnost 78 17,33 1,80 
- 0,325 0,745 

Učinki na motiviranost 77 17,18 2,07 

 

V vzorcu zajeti učitelji so ocenili, da imajo demonstracijski eksperimenti nekoliko večji učinek 

na uspešnost učencev (M = 17,33) kot na njihovo motiviranost pri pouku kemije (M = 17,18), 

vendar Wilcoxon test ni pokazal statistično pomembnih razlik med ocenami učiteljev glede 

učinka demonstracijskih eksperimentov na učence pri pouku kemije (Z = - 0,325; α = 0,745).  

4.2.2 Delovna doba 

Rezultati prikazujejo strinjanje učiteljev z različnim številom let izkušenj s poučevanjem kemije 

z izjavo, da demonstracijski eksperimenti pomagajo učencem pri povezovanju med tremi 

ravnmi predstavitev kemijskih pojmov (makro, submikro in simbolna raven). 

Tabela 7:  Strinjanje učiteljev z različnim številom let izkušenj s poučevanjem kemije z izjavo, 

da demonstracijski eksperimenti pomagajo učencem pri povezovanju med tremi 

ravnmi predstavitev kemijskih pojmov (makro, submikro in simbolna raven) 

 

Strinjanje učiteljev z izjavo glede na izkušnje s poučevanjem 

kemije 

 
Se (sploh) 

ne strinjam 
Nisem 

prepričan 
Se (popolnoma) 

strinjam Skupaj 

Leta izkušenj s 

poučevanjem 

kemije 

Od 1 leta do 

5 let 

f 0 1 11 12 

f % 0,0 % 8,3 % 91,7 % 100,0 % 

Od 6 do 15 

let 

f 0 3 17 20 

f % 0,0 % 15,0 % 85,0 % 100,0 % 

Več kot 15 

let 

f 1 8 37 46 

f % 2,2 % 17,4 % 80,4 % 100,0 % 

 Skupaj 
f 1 12 65 78 

f % 1,3 % 15,4 % 83,3 % 100,0 % 
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Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 1,790; g = 4; α = 0,774). 

Med učitelji kemije, ki imajo različno število let izkušenj s poučevanjem kemije, se ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovem mnenju o učinkih izvajanja 

demonstracijskih eksperimentov na kakovost učenčevega kemijskega znanja. V vzorcu je 

večina učiteljev, ki kemijo poučujejo od enega leta do pet let, od šest do petnajst let in več kot 

15 let, odgovorila, da se strinja oziroma popolnoma strinja, da demonstracijski eksperimenti 

pomagajo učencem pri povezovanju med tremi ravnmi predstavitev kemijskih pojmov (makro, 

submikro in simbolna raven). Povzeti pa je mogoče, da se največ (več kot 90 %) anketiranih 

mlajših učiteljev s to izjavo strinja. Ta podatek je verjetno rezultat trenutnega izobraževanja 

učiteljev kemije, kjer se pri predmetih didaktike kemije ta vidik poučevanja kemije v osnovni 

in srednji šoli poudarja.   

Rezultati prikazujejo strinjanje učiteljev, ki imajo različno število let izkušenj s poučevanjem 

kemije, z izjavo, da demonstracijski eksperimenti povečujejo učenčevo nerazumevanje 

abstraktnih kemijskih pojmov. 

Tabela 8:  Strinjanje učiteljev, ki imajo različno število let izkušenj s poučevanjem kemije, z 

izjavo, da demonstracijski eksperimenti povečujejo učenčevo nerazumevanje 

abstraktnih kemijskih pojmov 

 

Strinjanje učiteljev z izjavo glede na izkušnje s poučevanjem 

kemije 

 
Se (sploh) 

ne strinjam 
Nisem 

prepričan 
Se (popolnoma) 

strinjam Skupaj 

Leta izkušenj s 

poučevanjem 

kemije 

Od 1 leta do 

5 let 

f 2 1 9 12 

f % 16,7 % 8,3 % 75,0 % 100,0 % 

Od 6 do 15 

let 

f 8 2 10 20 

f % 40,0 % 10,0 % 50,0 % 100,0 % 

Več kot 15 

let 

f 19 2 25 46 

f % 41,3 % 4,3 % 54,3 % 100,0 % 

 Skupaj 
f 29 5 44 78 

f % 37,2 % 6,4 % 56,4 % 100,0 % 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 3,561; g = 4; α = 0,469). 

Med učitelji, ki imajo različno število let izkušenj s poučevanjem kemije, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v njihovem strinjanju z izjavo, da demonstracijski eksperimenti 

povečujejo učenčevo nerazumevanje abstraktnih kemijskih pojmov. V vzorcu je večina 

učiteljev, ki kemijo poučujejo od enega leta do pet let, od šest do petnajst let in več kot 15 let, 

odgovorila, da se strinja oziroma popolnoma strinja, da demonstracijski eksperimenti 

povečujejo učenčevo nerazumevanje abstraktnih kemijskih pojmov. Z izjavo se v vzorcu ni 

strinjalo največ učiteljev, ki kemijo poučujejo več kot 15 let in od šest do petnajst let, najmanj 

pa tistih, ki kemijo poučujejo od enega leta do pet let.  
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Rezultati prikazujejo strinjanje učiteljev, ki imajo različno število let izkušenj s poučevanjem 

kemije, z izjavo, da demonstracijski eksperimenti pomagajo učencem povezati opažanja in 

njihovo razlago na ravni delcev. 

Tabela 9:  Strinjanje učiteljev, ki imajo različno število let izkušenj s poučevanjem kemije, z 

izjavo, da demonstracijski eksperimenti pomagajo učencem povezati opažanja in 

njihovo razlago na ravni delcev 

 

Strinjanje učiteljev z izjavo glede na izkušnje s poučevanjem 

kemije 

 
Se (sploh) 

ne strinjam 
Nisem 

prepričan 
Se (popolnoma) 

strinjam Skupaj 

Leta izkušenj s 

poučevanjem 

kemije 

Od 1 leta do 

5 let 

f 1 2 9 12 

f % 8,3 % 16,7 % 75,0 % 100,0 % 

Od 6 do 15 

let 

f 1 3 16 20 

f % 5,0 % 15,0 % 80,0 % 100,0 % 

Več kot 15 

let 

f 3 7 36 46 

f % 6,5 % 15,2 % 78,3 % 100,0 % 

 Skupaj 
f 5 12 61 78 

f % 6,4 % 15,4 % 78,2 % 100,0 % 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 0,171; g = 4; α = 0,997). 
Med učitelji, ki imajo različno število let izkušenj s poučevanjem kemije, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v strinjanju z izjavo, da demonstracijski eksperimenti pomagajo 

učencem povezati opažanja in njihovo razlago na ravni delcev. V vzorcu so tri četrtine učiteljev, 

ki kemijo poučujejo od enega leta do pet let, štiri petine učiteljev, ki poučujejo kemijo od šest 

do petnajst let, in skoraj štiri petine učiteljev, ki poučujejo kemijo več kot 15 let, odgovorile, da 

se strinjajo oziroma popolnoma strinjajo, da demonstracijski eksperimenti pomagajo učencem 

povezati opažanja in njihovo razlago na ravni delcev. Povzeti je mogoče, da skoraj vsi učitelji, 

ne glede na leta izkušenj s poučevanjem kemije, vedo, kaj je glavni namen demonstracijskega 

eksperimenta, kar pa ni popolnoma v skladu z rezultati prejšnjega vprašanja, kjer se je večina 

učiteljev strinjala z izjavo, da demonstracijski eksperimenti povečujejo učenčevo 

nerazumevanje abstraktnih kemijskih pojmov. Sklepati je mogoče, da učitelji ne razumejo 

popolnoma, da gre pri razlagi opažanj na ravni delcev dejansko za razlago abstraktnih pojmov.  
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Rezultati prikazujejo strinjanje učiteljev, ki imajo različno število let izkušenj s poučevanjem 

kemije, z izjavo, da demonstracijski eksperimenti povečajo učenčevo radovednost in željo po 

kemijskem znanju.  

Tabela 10: Strinjanje učiteljev, ki imajo različno število let izkušenj s poučevanjem kemije, z 

izjavo, da demonstracijski eksperimenti povečajo učenčevo radovednost in željo po 

kemijskem znanju 

 

Strinjanje učiteljev z izjavo glede na izkušnje s poučevanjem 

kemije 

 
Se (sploh) 

ne strinjam 
Nisem 

prepričan 
Se (popolnoma) 

strinjam Skupaj 

Leta izkušenj s 

poučevanjem 

kemije 

Od 1 leta do 

5 let 

f 0 1 11 12 

f % 0,0 % 8,3 % 91,7 % 100,0 % 

Od 6 do 15 

let 

f 0 2 18 20 

f % 0,0 % 10,0 % 90,0 % 100,0 % 

Več kot 15 

let 

f 0 2 44 46 

f % 0,0 % 4,3 % 95,7 % 100,0 % 

 Skupaj 
f 0 5 73 78 

f % 0,0 % 6,4 % 93,6 % 100,0 % 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 0,804; g = 2; α = 0,669). 
Med učitelji, ki imajo različno število let izkušenj s poučevanjem kemije, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v strinjanju z izjavo, da demonstracijski eksperimenti povečajo 

učenčevo radovednost in željo po kemijskem znanju. V vzorcu so skoraj vsi učitelji, ki kemijo 

poučujejo od enega leta do pet let, od šest do petnajst let in več kot 15 let, odgovorili, da se 

strinjajo oziroma popolnoma strinjajo, da demonstracijski eksperimenti povečajo učenčevo 

radovednost in željo po kemijskem znanju. Med anketiranimi učitelji ni nikogar, ki se s to izjavo 

ne bi strinjal. Povzeti je mogoče, da je po mnenju učiteljev še vedno demonstracijski poskus 

namenjen predvsem spodbujanju zanimanja za kemijo. Poudariti je potrebno, da 

demonstracijski eksperimenti nimajo le te vloge, temveč predvsem vlogo ilustracije kemijskih 

pojavov v procesu učenja kemijskih pojmov, kar je še premalo zaznana vloga v šolskem okolju. 
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4.2.3 Pogostost izvajanja demonstracijskih eksperimentov 

Rezultati prikazujejo oceno učinka demonstracijskih eksperimentov na uspešnost učencev in na 

njihovo motiviranost pri pouku kemije glede na pogostost izvajanja demonstracijskih 

eksperimentov. 

Tabela 11:  Ocena učinka demonstracijskih eksperimentov na uspešnost učencev in na njihovo 

motiviranost pri pouku kemije glede na pogostost izvajanja demonstracijskih 

eksperimentov 

 
Pogostost izvajanja 

demonstracijskih eksperimentov 
N             R̅    χ2    g       α 

Učinki na 

uspešnost 

Redko oz. približno enkrat na 

mesec 
9 32,67 

2,550 2 0,279 
Dvakrat do trikrat na mesec 37 34,36 

Enkrat, dvakrat ali trikrat na teden 27 42,06 

Skupaj 73  

Učinki na 

motiviranost 

Redko oz. približno enkrat na 

mesec 
9 38,78 

4,463 2 0,107 
Dvakrat do trikrat na mesec 37 31,62 

Enkrat, dvakrat ali trikrat na teden 26 42,65 

Skupaj 72  

 

Vrednost Kruskal-Wallis testa kaže, da se med učitelji, ki različno pogosto izvajajo 

demonstracijske eksperimente, ne pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovem mnenju 

o učinkih demonstracijskih eksperimentov na uspešnost učencev (χ2 = 2,550; g = 2; α = 0,279). 

V vzorcu so učitelji, ki demonstracijske eksperimente izvajajo pogosto, tj. enkrat, dvakrat ali 

trikrat na teden (R̅ = 42,06), ocenili, da ima izvajanje demonstracijskih eksperimentov večji 

učinek na uspešnost učencev, kot to menijo učitelji, ki demonstracijske eksperimente izvajajo 

dvakrat do trikrat na mesec (R̅ = 34,36), in učitelji, ki demonstracijske eksperimente izvajajo 

redko oziroma približno enkrat na mesec (R̅ = 32,67). 

Tudi pri oceni učinka demonstracijskih eksperimentov na motiviranost učencev pri pouku 

kemije vrednost Kruskal-Wallis testa med učitelji, ki različno pogosto izvajajo demonstracijske 

eksperimente, ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ2 = 4,463; g = 2; α = 0,107). V vzorcu 

so učitelji, ki demonstracijske eksperimente izvajajo pogosto, enkrat, dvakrat ali trikrat na teden 

(R̅ = 42,65), ocenili, da ima izvajanje demonstracijskih eksperimentov večji učinek na 

motiviranost učencev, kot to menijo učitelji, ki demonstracijske eksperimente izvajajo dvakrat 

do trikrat na mesec (R̅ = 31,62), in učitelji, ki demonstracijske eksperimente izvajajo redko 

oziroma približno enkrat na mesec (R̅ = 38,78). Povzeti je mogoče, da ne glede na to, kako 

pogosto učitelji izvajajo demonstracijske eksperimente, ni razlik v njihovem mnenju o tem, 

kako prispevajo demonstracijski eksperimenti k motiviranosti in uspehu učencev pri kemiji. To 

lahko pomeni, da ne glede na to, kako pogosto izvajajo demonstracijske eksperimente, je učinek 

isti. Povprečni rangi vseeno kažejo, da učitelji, ki pogosteje izvajajo demonstracijske 

eksperimente, pripisujejo demonstracijskim eksperimentom nekoliko večji učinek na uspešnost 

in motiviranost učencev.  
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Rezultati prikazujejo strinjanje učiteljev, ki različno pogosto izvajajo demonstracijske 

eksperimente, z izjavo, da demonstracijski eksperimenti pomagajo učencem pri povezovanju 

med tremi ravnmi predstavitev kemijskih pojmov (makro, submikro in simbolna raven). 

Tabela 12:  Strinjanje učiteljev, ki različno pogosto izvajajo demonstracijske eksperimente, z 

izjavo, da demonstracijski eksperimenti pomagajo učencem pri povezovanju med 

tremi ravnmi predstavitev kemijskih pojmov (makro, submikro in simbolna raven) 

 

Strinjanje učiteljev z izjavo glede pogostosti izvajanja 

demonstracijskih eksperimentov 

 
Se (sploh) 

ne strinjam 
Nisem 

prepričan 

Se 

(popolnoma) 

strinjam Skupaj 

Pogostost 

izvajanja 

demonstracijskih 

eksperimentov 

Redko oz. približno 

enkrat na mesec 

f 0 2 7 9 

f % 0,0 % 22,2 % 77,8 % 100,0 % 

Dvakrat do trikrat na 

mesec 

f 0 6 31 37 

f  % 0,0 % 16,2 % 83,8 % 100,0 % 

Enkrat, dvakrat ali 

trikrat na teden 

f 1 4 22 27 

f % 3,7 % 14,8 % 81,5 % 100,0 % 

 Skupaj 
f 1 12 60 73 

f % 1,4 % 16,4 % 82,2 % 100,0 % 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 2,235; g = 4; α = 0,693) kaže, da se med učitelji, ki 

različno pogosto izvajajo demonstracijske eksperimente, ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike v njihovem strinjanju z izjavo, da demonstracijski eksperimenti pomagajo učencem pri 

povezovanju med tremi ravnmi predstavitev kemijskih pojmov (makro, submikro in simbolna 

raven). V vzorcu je več kot štiri petine učiteljev, ki eksperimente izvajajo dvakrat do trikrat na 

mesec, prav tako več kot štiri petine učiteljev, ki eksperimente izvajajo približno enkrat, dvakrat 

ali trikrat na teden, in skoraj štiri petine učiteljev, ki eksperimente izvajajo približno enkrat na 

mesec oz. jih ne izvajajo, odgovorilo, da se strinjajo oziroma popolnoma strinjajo, da 

demonstracijski eksperimenti pomagajo učencem pri povezovanju med tremi ravnmi 

predstavitev kemijskih pojmov (makro, submikro in simbolna raven). Dobri dve desetini 

učiteljev, ki eksperimente izvajajo redko ali nikoli oziroma približno enkrat na mesec, šest 

učiteljev, ki eksperimente izvajajo dvakrat do trikrat na mesec, in štirje učitelji, ki eksperimente 

izvajajo približno enkrat, dvakrat ali trikrat na teden, ni bilo prepričanih, da demonstracijski 

eksperimenti pomagajo učencem pri povezovanju med tremi ravnmi predstavitev kemijskih 

pojmov (makro, submikro in simbolna raven). Le en učitelj, ki demonstracijske eksperimente 

izvaja približno enkrat, dvakrat ali trikrat na teden, pa se z izjavo, da demonstracijski 

eksperimenti pomagajo učencem pri povezovanju med tremi ravnmi predstavitev kemijskih 

pojmov (makro, submikro in simbolna raven), ni strinjal. Povzeti je mogoče, da se ne glede na 

pogostost izvajanja demonstracijskih eksperimentov večina učiteljev strinja, da demonstracijski 

eksperimenti pomagajo učencem pri povezovanju med tremi ravnmi predstavitev kemijskih 

pojmov (makro, submikro in simbolna raven), kar naj bi bil tudi eden izmed glavnih namenov 

izvajanja demonstracijskih eksperimentov. Zanimivo je, da tudi večina učiteljev, ki 

demonstracije izvajajo redko ali nikoli, ocenjuje, da demonstracijski eksperimenti pozitivno 

vplivajo povezovanje med tremi ravnmi kemijskega pojma, pa vendar še vseeno eksperimente 
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izvaja redko ali nikoli. Seveda je to lahko posledica več razlogov, nekateri izmed njih so 

navedeni tudi v tabeli 2. 

Rezultati prikazujejo strinjanje učiteljev, ki različno pogosto izvajajo demonstracijske 

eksperimente, z izjavo, da demonstracijski eksperimenti povečujejo učenčevo nerazumevanje 

abstraktnih kemijskih pojmov. 

Tabela 13: Strinjanje učiteljev, ki različno pogosto izvajajo demonstracijske eksperimente, z 

izjavo, da demonstracijski eksperimenti povečujejo učenčevo nerazumevanje 

abstraktnih kemijskih pojmov 

 

Strinjanje učiteljev z izjavo glede pogostosti izvajanja 

demonstracijskih eksperimentov 

 
Se (sploh) ne 

strinjam 
Nisem 

prepričan 

Se 

(popolnoma) 

strinjam Skupaj 

Pogostost 

izvajanja 

demonstracijskih 

eksperimentov 

Redko oz. približno 

enkrat na mesec 

f 3 1 5 9 

f % 33,3 % 11,1 % 55,6 % 100,0 % 

Dvakrat do trikrat na 

mesec 

f 15 2 20 37 

f % 40,5 % 5,4 % 54,1 % 100,0 % 

Enkrat, dvakrat ali 

trikrat na teden 

f 9 2 16 27 

f % 33,3 % 7,4 % 59,3 % 100,0 % 

 Skupaj 
f 27 5 41 73 

f % 37,0 % 6,8 % 56,2 % 100,0 % 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 0,666; g = 4; α = 0,955). 

Med učitelji, ki različno pogosto izvajajo demonstracijske eksperimente, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v strinjanju z izjavo, da demonstracijski eksperimenti povečujejo 

učenčevo nerazumevanje abstraktnih kemijskih pojmov. V vzorcu je več kot polovica učiteljev, 

ki eksperimente izvaja dvakrat do trikrat na mesec, približno enkrat,  dvakrat ali trikrat na teden 

in redko ali nikoli oziroma približno enkrat na mesec, odgovorila, da se strinja oziroma 

popolnoma strinja, da demonstracijski eksperimenti povečujejo učenčevo nerazumevanje 

abstraktnih kemijskih pojmov. Tretjina učiteljev, ki eksperimente izvaja redko oziroma 

približno enkrat na mesec ali nikoli, in učiteljev, ki eksperimente izvaja približno enkrat na 

teden oziroma dvakrat do trikrat na teden, ter štiri petine učiteljev (petnajst učiteljev oz. 40,5 

%), ki eksperimente izvajajo dvakrat do trikrat na mesec, se z izjavo, da demonstracijski 

eksperimenti povečujejo učenčevo nerazumevanje abstraktnih kemijskih pojmov, niso strinjali. 

Dva učitelja, ki demonstracijske eksperimente izvajata približno enkrat, dvakrat ali trikrat na 

teden, dva učitelja, ki eksperimente izvajata dvakrat do trikrat na mesec, in en učitelj, ki 

eksperimente izvaja redko oziroma približno enkrat na mesec ali nikoli, so odgovorili, da niso 

prepričani, ali demonstracijski eksperimenti povečujejo učenčevo nerazumevanje abstraktnih 

kemijskih pojmov. Povzeti je mogoče, da je ne glede na pogostost izvajanja demonstracijskih 

eksperimentov nekoliko več kot polovica učiteljev ocenila, da se strinja z izjavo, da 

demonstracijski eksperimenti povečujejo učenčevo nerazumevanje abstraktnih kemijskih 

pojmov. To je nekoliko v nasprotju z rezultati iz tabele 12 in tabele 14, kjer je večina učiteljev 

ocenila, da se strinja, da demonstracijski eksperimenti pozitivno vplivajo na povezovanje med 

tremi ravnmi kemijskega pojma, kar z drugimi besedami pomeni, da pozitivno vplivajo na 
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povezovanje med konkretno ravnijo in abstraktnima ravnema ter z izjavo, da demonstracijski 

eksperimenti pomagajo učencem povezati opažanja in njihovo razlago na ravni delcev, kjer gre 

tudi za razlago na abstraktni ravni. Sklepati je mogoče, da so nekateri učitelji bodisi napačno 

razumeli izjavo ali pa ne razumejo popolnoma, kdaj gre za razlago na abstraktni ravni. 

Rezultati prikazujejo strinjanje učiteljev, ki različno pogosto izvajajo demonstracijske 

eksperimente, z izjavo, da demonstracijski eksperimenti pomagajo učencem povezati opažanja 

in njihovo razlago na ravni delcev. 

Tabela 14:  Strinjanje učiteljev, ki različno pogosto izvajajo demonstracijske eksperimente, z 

izjavo, da demonstracijski eksperimenti pomagajo učencem povezati opažanja in 

njihovo razlago na ravni delcev 

 

Strinjanje učiteljev z izjavo glede pogostost izvajanja 

demonstracijskih eksperimentov 

 
Se (sploh) 

ne strinjam 
Nisem 

prepričan 

Se 

(popolnoma) 

strinjam Skupaj 

Pogostost 

izvajanja 

demonstracijskih 

eksperimentov 

Redko oz. približno 

enkrat na mesec 

f 1 1 7 9 

f % 11,1 % 11,1 % 77,8 % 100,0 % 

Dvakrat do trikrat na 

mesec 

f 1 4 32 37 

f % 2,7 % 10,8 % 86,5 % 100,0 % 

Enkrat, dvakrat ali 

trikrat na teden 

f 3 7 17 27 

f % 11,1 % 25,9 % 63,0 % 100,0 % 

  Skupaj 
f 5 12 56 73 

f % 6,8 % 16,4 % 76,7 % 100,0 % 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 5,406; g = 4; α = 0,248). 

Med učitelji, ki različno pogosto izvajajo demonstracijske eksperimente, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v strinjanju z izjavo, da demonstracijski eksperimenti pomagajo 

učencem povezati opažanja in njihovo razlago na ravni delcev. V vzorcu je večina učiteljev, ki 

eksperimente izvaja dvakrat do trikrat na mesec, približno enkrat, dvakrat ali trikrat na teden 

(63,0 %) in redko oziroma približno enkrat na mesec ali nikoli, odgovorila, da se strinja oziroma 

popolnoma strinja z izjavo, da demonstracijski eksperimenti pomagajo učencem povezati 

opažanja in njihovo razlago na ravni delcev. Sedem učiteljev, ki eksperimente izvajajo dvakrat 

do trikrat na mesec, štirje učitelji, ki eksperimente izvajajo približno enkrat, dvakrat ali trikrat 

na teden, in en učitelj, ki eksperimente izvaja redko oziroma približno enkrat na mesec ali 

nikoli, so odgovorili, da niso prepričani, da demonstracijski eksperimenti pomagajo učencem 

povezati opažanja in njihovo razlago na ravni delcev. Trije učitelji, ki eksperimente izvajajo 

približno enkrat, dvakrat ali trikrat na teden, en učitelj, ki eksperimente izvaja dvakrat do trikrat 

na mesec, in en učitelj, ki eksperimente izvaja redko oziroma enkrat na mesec ali nikoli, se z 

izjavo, da demonstracijski eksperimenti pomagajo učencem povezati opažanja in njihovo 

razlago na ravni delcev, niso strinjali. Povzeti je mogoče, da skoraj vsi učitelji, ne glede na 

pogostnost izvajanja demonstracijskih eksperimentov, vedo, kaj je glavni namen 

demonstracijskega eksperimenta, kar pa ni popolnoma v skladu z rezultati prejšnjega vprašanja, 

kjer se je več kot polovica učiteljev strinjala z izjavo, da demonstracijski eksperimenti 

povečujejo učenčevo nerazumevanje abstraktnih kemijskih pojmov. Sklepati je mogoče, da 
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učitelji ne razumejo popolnoma, da gre pri razlagi opažanj na ravni delcev v bistvu za razlago 

abstraktnih pojmov.  

Rezultati prikazujejo strinjanje učiteljev, ki različno pogosto izvajajo demonstracijske 

eksperimente, z izjavo, da demonstracijski eksperimenti povečajo učenčevo radovednost in 

željo po kemijskem znanju. 

Tabela 15:  Strinjanje učiteljev, ki različno pogosto izvajajo demonstracijske eksperimente, z 

izjavo, da demonstracijski eksperimenti povečajo učenčevo radovednost in željo po 

kemijskem znanju 

 

Strinjanje učiteljev z izjavo glede pogostost izvajanja 

demonstracijskih eksperimentov 

 
Se (sploh) 

ne strinjam 
Nisem 

prepričan 

Se 

(popolnoma) 

strinjam Skupaj 

Pogostost 

izvajanja 

demonstracijskih 

eksperimentov 

Redko oz. približno 

enkrat na mesec 

f 0 0 9 9 

f % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

Dvakrat do trikrat 

na mesec 

f 0 2 35 37 

f % 0,0 % 5,4 % 94,6 % 100,0 % 

Enkrat, dvakrat ali 

trikrat na teden 

f 0 3 24 27 

f % 0,0 % 11,1 % 88,9 % 100,0 % 

  Skupaj 
f 0 5 68 73 

f % 0,0 % 6,8 % 93,2 % 100,0 % 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 2,062; g = 2; α = 0,357). 

Med učitelji, ki različno pogosto izvajajo demonstracijske eksperimente, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v strinjanju z izjavo, da demonstracijski eksperimenti povečajo 

učenčevo radovednost in željo po kemijskem znanju. V vzorcu so se vsi učitelji, ki izvajajo 

eksperimente redko oziroma približno enkrat na mesec ali nikoli, odgovorili, da se strinjajo 

oziroma popolnoma strinjajo z izjavo, da demonstracijski eksperimenti povečajo učenčevo 

radovednost in željo po kemijskem znanju. Z izjavo se je strinjala tudi večina učiteljev, ki 

eksperimente izvaja dvakrat do trikrat na mesec in približno enkrat, dvakrat ali trikrat na teden. 

Dobra desetina učiteljev, ki eksperimente izvaja približno enkrat, dvakrat ali trikrat na teden, 

ter dva učitelja, ki eksperimente izvajata dvakrat do trikrat na mesec, glede izjave, da 

demonstracijski eksperimenti povečajo učenčevo radovednost in željo po kemijskem znanju, 

niso bili prepričani. Nihče od učiteljev, ne glede na to, kako pogosto izvaja demonstracijske 

eksperimente, pa se s to izjavo ne strinja. Povzeti je mogoče, da so tisti učitelji, ki manj pogosto 

izvajajo demonstracijske eksperimente, bolj prepričani, da demonstracijski eksperimenti 

povečajo učenčevo radovednost in željo po kemijskem znanju. Pri tem se postavi vprašanje, 

zakaj ne izvajajo demonstracijskih eksperimentov pogosteje. Razlogov je najverjetneje več, 

nekaj pa jih je predstavljenih v tabeli 2, kjer je razvidno, da skoraj 60 % učiteljev ne izvaja 

demonstracijskih eksperimentov, ker nimajo za to ustreznih kemikalij ali pripomočkov.  
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4.2.4 Izobrazba učiteljev 

4.2.4.1 Pogostost izvajanja demonstracijskih eksperimentov 

Rezultati prikazujejo, kako pogosto učitelji izvajajo demonstracijske eksperimente glede na 

njihovo izobrazbo. 

Tabela 16:  Pogostost izvajanja demonstracijskih eksperimentov glede na izobrazbo učiteljev 

 
Pogostost izvajanja demonstracijskih eksperimentov 

 
Redko ali 

nikoli 

Dvakrat do 

trikrat na 

mesec 

Enkrat, dvakrat 

ali trikrat na 

teden Skupaj 

Izobrazba učitelja 

1 
f 8 34 23 65 

f % 12,3 % 52,3 % 35,4 % 100,0 % 

2 
f 1 3 4 8 

f % 12,5 % 37,5 % 50,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 9 37 27 73 

f % 12,3 % 50,7 % 37,0 % 100,0 % 

Legenda: 1 – učitelji, ki so zaključili pedagoške študijske programe; 2 – učitelji, ki so pedagoško izobrazbo 

pridobili s pedagoško-andragoškim izobraževanjem 

V vzorcu je od 73 učiteljev, ki so odgovorili na ti dve vprašanji, samo 8 učiteljev, ki so 

pedagoško izobrazbo pridobili s pedagoško-andragoškim izobraževanjem. To je bistveno manj 

učiteljev kot tistih, ki so zaključili pedagoške študijske programe. Teh je bilo 65. 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 0,711; g = 2; α = 0,701) kaže, da se med učitelji, ki 

so zaključili pedagoške študijske programe, in tistimi, ki so pedagoško izobrazbo pridobili s 

pedagoško-andragoškim izobraževanjem, ne pojavijo statistično pomembne razlike o tem, kako 

pogosto izvajajo demonstracijske eksperimente pri pouku kemije. Za vzorec lahko ugotovimo, 

da je med učitelji s pedagoško izobrazbo največ takih, ki demonstracijske eksperimente izvajajo 

dvakrat do trikrat na mesec, sledijo jim tisti, ki jih izvajajo enkrat, dvakrat ali trikrat na teden 

(35,4 %), najmanj pa je takih, ki jih izvajajo redko ali nikoli. Pri učiteljih, ki so pedagoško 

izobrazbo pridobili s pedagoško-andragoškim izobraževanjem, je polovica takih, ki 

demonstracijske eksperimente izvaja enkrat, dvakrat ali trikrat na teden, nekaj manj takih, ki 

jih izvajajo dvakrat do trikrat na mesec, samo eden pa demonstracijske eksperimente izvaja 

redko ali nikoli. Zaključiti je mogoče, da učitelji, ki so pedagoško izobrazbo pridobili s 

pedagoško-andragoškim izobraževanjem, pogosteje izvajajo demonstracijske eksperimente kot 

učitelji, ki so zaključili pedagoške študijske programe. Ti rezultati niso v skladu s pričakovanji, 

saj se med pedagoškim študijem zelo pogosto izpostavlja pomembnost eksperimentalnega dela, 

med katero uvrščamo tudi demonstracijske eksperimente. Treba pa je upoštevati, da razlike niso 

statistično pomembne in bi bilo v prihodnje potrebno opraviti podobno raziskavo z večjim 

vzorcem, kjer bi sodelovalo približno enako število učiteljev, ki so zaključili pedagoške 

študijske programe, in učiteljev, ki so pedagoško izobrazbo pridobili s pedagoško-andragoškim 

izobraževanjem, da bi dobili veljavnejše rezultate. 
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4.2.4.2 Učinek demonstracijskih eksperimentov na uspešnost in motiviranost učencev 

Rezultati prikazujejo učiteljevo oceno učinkov demonstracijskih eksperimentov na uspešnost 

in motiviranost učencev glede na njegovo izobrazbo. 

Tabela 17:  Učiteljeva ocena učinkov demonstracijskih eksperimentov na uspešnost in 

motiviranost učencev glede na njegovo izobrazbo 

 Izobrazba učitelja N R̅ U α 

Učinki na uspešnost 

1 68 38,37 

263,0 0,243 2 10 47,20 

Skupaj  78  

Učinki na motiviranost 
 

1 67 38,25 

285,0 0,444 2 10 44,00 

Skupaj  77  

Legenda: 1 – učitelji, ki so zaključili pedagoške študijske programe; 2 – učitelji, ki so pedagoško izobrazbo 

pridobili s pedagoško-andragoškim izobraževanjem 

V vzorcu je od 78 učiteljev, ki so odgovorili na ti dve vprašanji, samo 10 učiteljev, ki so 

pedagoško izobrazbo pridobili s pedagoško-andragoškim izobraževanjem. To je bistveno manj 

učiteljev kot tistih, ki so zaključili pedagoške študijske programe. Teh je bilo 68 oz. 67. 

Vrednost Mann-Whitney testa ni statistično pomembna (U = 263,0; α = 0,243), kar pomeni, da 

med učitelji, ki so zaključili pedagoške študijske programe, in tistimi, ki so pedagoško 

izobrazbo pridobili s pedagoško-andragoškim izobraževanjem, ni statistično pomembnih razlik 

glede njihove ocene o tem, kakšen vpliv imajo demonstracijski eksperimenti na uspešnost 

oziroma kakovost učenčevega znanja. Za vzorec lahko ugotovimo, da so tisti učitelji, ki so 

pedagoško izobrazbo pridobili s pedagoško-andragoškim izobraževanjem (R̅ = 47,20), ocenili, 

da imajo demonstracijski eksperimenti večji vpliv na uspešnost učencev kot tisti, ki so zaključili 

pedagoške študijske programe (R̅ = 38,37). 

Vrednost Mann-Whitney testa tudi v tem primeru ni statistično pomembna (U = 285,0; α = 

0,444). Med učitelji, ki so zaključili pedagoške študijske programe, in tistimi, ki so pedagoško 

izobrazbo pridobili s pedagoško-andragoškim izobraževanjem, ni statistično pomembnih razlik 

glede njihove ocene o tem, kakšen vpliv imajo demonstracijski eksperimenti na motivacijo 

učencev. Za vzorec lahko ugotovimo, da so tisti učitelji, ki so pedagoško izobrazbo pridobili s 

pedagoško-andragoškim izobraževanjem (R̅ = 47,20), ocenili, da imajo demonstracijski 

eksperimenti večji vpliv na učenčevo motiviranost kot tisti, ki so zaključili pedagoške študijske 

programe (R̅ = 38,37). Povzeti je mogoče, da učitelji, ki so pedagoško izobrazbo dobili s 

pedagoško-andragoškim izobraževanjem, demonstracijskim eksperimentom pripisujejo večji 

učinek na motiviranost in uspešnost učencev pri kemiji. Ponovno se rezultati ne skladajo s 

pričakovanji, saj se pri pedagoškem izobraževanju celotno obdobje študija zelo pogosto 

poudarja pomen eksperimentalnega dela pri pouku kemije. Tudi tukaj je, podobno kot zgoraj, 

treba upoštevati, da razlike niso statistično pomembne in bi bilo v prihodnje potrebno opraviti 

podobno raziskavo z večjim vzorcem, kjer bi sodelovalo približno enako število učiteljev, ki so 

zaključili pedagoške študijske programe, in učiteljev, ki so pedagoško izobrazbo pridobili s 

pedagoško-andragoškim izobraževanjem, da bi dobili veljavnejše rezultate. 
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Na osnovi rezultatov drugega vsebinskega sklopa je mogoče odgovoriti na naslednja 

raziskovalna vprašanja.   

S šestim raziskovalnim vprašanjem se je ugotavljalo, ali učitelji kemije statistično pomembno 

različno ocenjujejo učinke demonstracijskih eksperimentov na uspešnost učencev in na 

njihovo motiviranost pri pouku kemije. Pri tem raziskovalnem vprašanju so morali učitelji 

podati svoje mnenje glede štirih postavk, ki se navezujejo na uspešnost učencev, in sicer, kakšen 

učinek imajo demonstracijski eksperimenti v smislu uspešnosti učencev pri kemiji na (1)  

kvaliteto opravljenih domačih nalog, (2) oceno učenčevega praktičnega dela, (3) rezultate 

učenčevih preizkusov znanja in (4) razumevanje kemijskih pojmov. Podati pa so morali tudi 

svoje mnenje glede štirih postavk, ki se navezujejo na motiviranost učencev, in sicer, kakšen 

učinek imajo demonstracijski eksperimenti na učenčevo motivacijo (1) za dobro opravljanje 

domačih nalog, (2) za dobro opravljeno praktično delo, (3) za dobro opravljanje preizkusov 

znanja, (4) in željo po razumevanju kemijskih pojmov. Rezultati kažejo, da med ocenami 

učiteljev glede učinka demonstracijskih eksperimentov na uspešnost oz. motiviranost učencev 

pri pouku kemije ni statistično pomembnih razlik. Učitelji so dali učinkom demonstracijskih 

eksperimentov na uspešnost učencev skoraj enako pomembnost kot na motiviranost. Rezultati 

so podobni kot tisti, ki sta jih objavila Price in Brooks (2012). Avtorja namreč navajata, da so 

bili učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, mnenja, da demonstracijski eksperimenti pozitivno 

vplivajo na učenčevo praktično delo, na njihove rezultate preizkusov znanja, na razumevanje 

kemijskih pojmov in na njihovo motivacijo za dobro opravljanje domačih nalog, laboratorijskih 

vaj in preizkusov znanja. Učinkom demonstracijskih eksperimentov na uspešnost učencev pa 

sta avtorja pripisala občutno večjo pomembnost kot učinkom na motivacijo, kar je v skladu tudi 

z rezultati te raziskave. Tudi Basheer, Hugerat, Kortam in Hofstein (2017) menijo, da so lahko 

demonstracijski eksperimenti, v kolikor so ustrezno načrtovani, pri učencih pomembna osnova 

za razumevanje nekaterih kemijskih pojmov, hkrati pa povečujejo njihovo motivacijo in interes 

za učenje kemije. 

Sedmo raziskovalno vprašanje se nanaša na to, ali se med učitelji kemije z različno delovno 

dobo pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovem mnenju o učinkih izvajanja 

demonstracijskih eksperimentov na kakovost učenčevega kemijskega znanja. Rezultati 

kažejo, da se med učitelji kemije z različno delovno dobo ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike v njihovem mnenju o učinkih izvajanja demonstracijskih eksperimentov na kakovost 

učenčevega znanja. Ugotovljeno je bilo, da se ne glede na delovno dobo večina učiteljev 

popolnoma strinja z izjavami, (1) da demonstracijski eksperimenti pomagajo učencem pri 

povezovanju med tremi ravnmi predstavitev kemijskih pojmov (makro, submikro in simbolna 

raven), (2) da demonstracijski eksperimenti povečujejo učenčevo nerazumevanje abstraktnih 

kemijskih pojmov, (3) da demonstracijski eksperimenti pomagajo učencem povezati opažanja 

in njihovo razlago na ravni delcev in (4) da demonstracijski eksperimenti povečajo učenčevo 

radovednost in željo po kemijskem znanju. Vseeno pa se iz rezultatov lahko povzame, da bi 

lahko večji delež učiteljev, predvsem starejših, menil, da imajo demonstracijski eksperimenti 

pozitivne učinke na kakovost učenčevega kemijskega znanja. S tega vidika je pomembno 

permanentno izobraževanje učiteljev, da se pogostost izvajanja demonstracijskih 

eksperimentov z leti ne zmanjša in da je izvajanje demonstracijskih eksperimentov kakovostno, 

skladno s trendi izobraževanja, ki temeljijo na najnovejših raziskavah. Le na ta način bodo 

učitelji z izvajanjem demonstracijskih eksperimentov lahko vplivali na kakovost učenčevega 

kemijskega znanja. 

Osmo raziskovalno vprašanje obravnava, ali se med učitelji kemije, ki različno pogosto 

izvajajo demonstracijske eksperimente, pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovi 

oceni učinka demonstracijskih eksperimentov na uspešnost učencev in na njihovo 

motiviranost pri pouku kemije. Rezultati kažejo, da se med učitelji, ki različno pogosto 
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izvajajo demonstracijske eksperimente, ne pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovem 

mnenju o učinkih demonstracijskih eksperimentov na uspešnost učencev. Ugotovljeno je bilo, 

da učitelji, ki demonstracijske eksperimente izvajajo pogosto, tj. enkrat, dvakrat ali trikrat na 

teden, ocenjujejo, da imajo demonstracijski eksperimenti večji učinek na uspešnost in 

motiviranost učencev pri pouku kemije. Povzeti je mogoče, da pogosteje kot učitelji izvajajo 

demonstracijske eksperimente, bolj so učenci motivirani in večja je njihova uspešnost pri pouku 

kemije. Logično je tudi, da učitelji, ki demonstracijske eksperimente izvajajo manj pogosto ali 

jih celo ne izvajajo, ocenjujejo, da demonstracijski eksperimenti nimajo vpliva na motiviranost 

in uspešnost učencev. Razlog za takšno oceno je lahko bodisi ta, da so v preteklosti 

demonstracijske eksperimente izvajali in videli, da dejansko ne vplivajo na motiviranost in 

uspešnost učencev, ali pa ne vedo, kakšen učinek bi demonstracijski eksperimenti imeli, če bi 

jih izvajali pogosto, predvsem pa didaktično kakovostno. 

Z devetim raziskovalnim vprašanjem se je ugotavljalo, ali se med učitelji kemije, ki različno 

pogosto izvajajo demonstracijske eksperimente, pojavljajo statistično pomembne razlike 

v njihovi oceni učinka demonstracijskih eksperimentov na kakovost učenčevega 

kemijskega znanja. Rezultati kažejo, da se med učitelji kemije, ki različno pogosto izvajajo 

demonstracijske eksperimente, ne pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovi oceni 

učinka demonstracijskih eksperimentov na kakovost učenčevega znanja. Ugotovljeno je bilo, 

da se ne glede pogostost izvajanja večina učiteljev popolnoma strinja z izjavami, (1) da 

demonstracijski eksperimenti pomagajo učencem pri povezovanju med tremi ravnmi 

predstavitev kemijskih pojmov (makro, submikro in simbolna raven), (2) da demonstracijski 

eksperimenti povečujejo učenčevo nerazumevanje abstraktnih kemijskih pojmov, (3) da 

demonstracijski eksperimenti pomagajo učencem povezati opažanja in njihovo razlago na ravni 

delcev in (4) da demonstracijski eksperimenti povečajo učenčevo radovednost in željo po 

kemijskem znanju. Na podlagi rezultatov je mogoče povzeti, da učitelji, ki demonstracijske 

eksperimente izvajajo dvakrat do trikrat na mesec, najbolje ocenjujejo njihov učinek na 

kakovost učenčevega znanja. Rezultati niso popolnoma v skladu s pričakovanji, saj je bilo 

pričakovati, da bodo največji učinek demonstracijskih eksperimentov na kakovost učenčevega 

kemijskega znanja ocenili tisti učitelji, ki demonstracijske eksperimente izvajajo pogosto, tj. 

enkrat, dvakrat ali trikrat na teden. 

Deseto raziskovalno vprašanje obravnava, ali se med učitelji, ki so zaključili pedagoške 

študijske programe, in tistimi, ki so pedagoško izobrazbo pridobili s pedagoško-

andragoškim izobraževanjem, pojavljajo statistično pomembne razlike glede pogostosti 

izvajanja demonstracijskih eksperimentov. Rezultati kažejo, da se med učitelji, ki so 

zaključili pedagoške študijske programe, in tistimi, ki so pedagoško izobrazbo pridobili s 

pedagoško-andragoškim izobraževanjem, ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, 

kako pogosto izvajajo demonstracijske eksperimente pri pouku kemije. Ugotovljeno je bilo, da 

je med učitelji, ki so pedagoško izobrazbo pridobili s pedagoško-andragoškim izobraževanjem, 

več takih, ki demonstracijske eksperimente izvajajo pogosto, tj. enkrat, dvakrat ali trikrat na 

teden, kot med učitelji, ki so zaključili pedagoške študijske programe. 

Enajsto raziskovalno vprašanje se nanaša na to, ali se med učitelji, ki so zaključili pedagoške 

študijske programe, in tistimi, ki so pedagoško izobrazbo pridobili s pedagoško-

andragoškim izobraževanjem, pojavljajo statistično pomembne razlike glede njihovega 

mnenja o  učinkih izvajanja demonstracijskih eksperimentov na motiviranost učencev pri 

pouku kemije in na kakovost učenčevega kemijskega znanja. Rezultati kažejo, da se med 

učitelji, ki so zaključili pedagoške študijske programe, in tistimi, ki so pedagoško izobrazbo 

pridobili s pedagoško-andragoškim izobraževanjem, ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike glede njihovega mnenja o  učinkih izvajanja demonstracijskih eksperimentov na 
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motivacijo učencev pri pouku kemije in na kakovost učenčevega kemijskega znanja. 

Ugotovljeno je bilo, da učitelji, ki so pedagoško izobrazbo pridobili s pedagoško-andragoškim 

izobraževanjem, ocenjujejo, da imajo demonstracijski eksperimenti večji učinek na uspešnost 

in motiviranost učencev pri pouku kemije.  

4.3 Vključenost eksperimentov endotermna reakcija in amonijakov vodomet v 

pouk kemije 

Tretji vsebinski sklop rezultatov se nanaša na vključenost eksperimentov endotermna reakcija 

in amonijakov vodomet v pouk kemije. 

4.3.1 Endotermna kemijska reakcija med amonijevim kloridom in barijevim 

hidroksidom 

Učni načrt za kemijo v osnovni šoli ne podaja specifičnih napotkov, kateri eksperiment je za 

prikaz energijskih sprememb pri kemijski reakciji, tudi endotermne kemijske reakcije, 

najprimernejši. Prav tako ne da napotkov, ali naj se prikaže poskus demonstracijsko ali ne. Učni 

načrt tako podaja dva operativna cilja, povezana s to vsebino: (1) »Učenci  razumejo kemijske 

spremembe kot kemijske reakcije oziroma kot snovne in energijske spremembe, (2) učenci 

uporabljajo eksperimentalnoraziskovalni pristop oziroma laboratorijske spretnosti pri 

proučevanju kemijskih reakcij in poglabljajo znanja s področja kemijske varnosti (varnega dela 

s kemikalijami).« Predlagana vsebina je: »Eksotermne in endotermne reakcije«. Predlagan 

standard znanja je: »Učenec razlikuje med eksotermnimi in endotermnimi reakcijami.« 

Opredeljen je v vsebinskem sklopu »Kemijska reakcija«. 

Izbor in izvedba poskusa za prikaz endotermne kemijske reakcije sta tako odvisna od 

posameznega učitelja kemije, možno pa je, da ta izbor temelji na predlogih potrjenih učbenikov, 

ki jih učitelji uporabljajo pri poučevanju. Iz analize učbenikov je tako mogoče povzeti, da se v 

videu prikazan poskus pojavlja kot predlog prikaza endotermne kemijske reakcije v določenih 

učbenikih. 

Podobno je mogoče ugotoviti z analizo učnega načrta za kemijo v gimnaziji. V vsebinskem 

sklopu »Kemijska reakcija kot snovna in energijska sprememba« je z vsebino poskusa, 

prikazanega na videoposnetku, več ciljev, in sicer, da dijaki: (1) »kemijsko reakcijo prepoznajo 

kot snovno in energijsko spremembo«, (2) »razumejo energijske spremembe, povezane s 

prekinitvijo in nastankom vezi«, (3) »razlikujejo med pojmoma eksotermna in endotermna 

reakcija« in (4) »razvijajo eksperimentalni pristop oziroma laboratorijske spretnosti pri 

preučevanju energijskih sprememb pri izbranih kemijskih reakcijah«. Učni načrt predlaga 

vsebini: »Kemijska reakcija kot snovna in energijska sprememba«, »Energijske spremembe pri 

kemijskih reakcijah: eksotermna, endotermna reakcija«. Učni načrt tako predlaga pričakovane 

dosežke/rezultate, povezane z uporabljenim poskusom. Najprej so to procesna znanja: »Dijaki 

potek in rezultate oziroma opažanja samostojnega eksperimentalnega dela ali demonstracijskih 

poskusov argumentirano predstavijo.« Nato so navedena še vsebinska znanja: »Dijaki za 

izbrane primere kemijskih reakcij znajo narisati energijski diagram in jih opredeliti kot ekso-

termne oziroma endotermne«, ki vodijo učitelje kemije pri vrednotenju znanja dijakov.«  
Na posnetku so si učitelji ogledali demonstracijski eksperiment prikaza endotermne reakcije. 

Na začetku je demonstrator stekleno čašo položil na leseno deščico, na katerega je predhodno 

nakapal nekaj kapljic vode. V čašo je nato stresel barijev hidroksid oktahidrat in amonijev 

klorid in zmes začel mešati s stekleno palčko. Med mešanjem je zmes postajala vedno bolj 

kašasta. Ko je demonstrator dvignil čašo z zmesjo z mize, je bilo opaziti, da se je »prilepila« na 

leseno deščico, kar pomeni, da je voda med čašo in leseno deščico zamrznila. Na koncu 

eksperimenta je demonstrator še s termometrom izmeril temperaturo zmesi, ki se je ustalila na 

–10 °C. 
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Slika 15: Prikaz končnega stanja pri demonstracijskem eksperimentu endotermna reakcija 

4.3.1.1 Pogostost izvajanja 

Rezultati prikazujejo pogostost izvajanja demonstracijskega eksperimenta prikaza endotermne 

reakcije.  

Tabela 18: Pogostost izvajanja specifičnega demonstracijskega eksperimenta prikaza 

endotermne reakcije pri učiteljih kemije 

 f f % 

Da. 19 32,2 

Ne. 31 52,5 

Ne, ampak nekaj zelo podobnega (na kratko 

obrazložite). 
9 15,3 

Skupaj  59 100,0 

 

Pri tem vprašanju so učitelji bili vprašani, kako pogosto izvajajo specifični demonstracijski 

eksperiment prikaza endotermne reakcije, ki je bil prikazan na priloženem posnetku. Odgovor 

je podalo 59 učiteljev, od tega jih je nekoliko več kot polovica odgovorila, da tega eksperimenta 

še ni izvajala, skoraj tretjina jih je odgovorila, da eksperiment izvaja, devet učiteljev pa je 

odgovorilo, da tega eksperimenta ne izvajajo, izvajajo pa nekaj zelo podobnega. Od teh devetih, 

jih je samo šest podalo tudi obrazložitev. Njihove obrazložitve so zbrane v tabeli 19. 
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Tabela 19:  Obrazložitve učiteljev, ki izvajajo demonstracijski eksperiment, podoben prikazu 

endotermne reakcije 

Kategorija pojasnil Prepis pojasnila posameznega učitelja 

Drugačna izvedba demonstracijskega 

poskusa 

»Merili smo spreminjanje temperature s 

termometrom.« 

»Z istimi snovmi, vendar brez lesene ploščice 

in vode. Pokažem pa led, ki zaradi zračne 

vlage nabere na zunanji strani čaše (dijaki ga 

praskajo z nohti). Hvala za idejo.«  

»Uporabljam oba reagenta in podobno 

izvedbo, le da: (1) zmes mešamo še s kovinsko 

konico elektronskega termometra, učenci 

opazujejo znižanje temperature, (2) nad čašo 

postavimo še vlažen rdeč lakmusov papir, ki 

pomodri.« 

Samostojno delo učencev, pri tem pa izvedba 

poskusa ni pojasnjena 

»Učenci delajo tak poskus sami, merijo 

znižanje temperature, pri tem uporabljajo 

snovi iz kuhinje in spoznajo pojem 

endotermna reakcija.« 

Izvajanje demonstracijskega poskusa, ki ni 

kategoriziran kot endotermna kemijska 

reakcija 

»Raztapljanje amonijevega klorida v vodi, 

pri čemer smo merili spremembo 

temperature.« 

»1. Pridobivanje amonijaka. 2. Raztapljanje 

amonijevega klorida v vodi.« 

 

Dodatna pojasnila nekaj učiteljev kažejo, da izvajajo prikazan poskus na drugačen način, kjer 

se meri temperatura reakcijske zmesi, poleg tega pa nekateri učitelji zamenjujejo endotermno 

kemijsko reakcijo z endotermnim procesom raztapljanja amonijevega klorida v vodi (slika 16). 

Vzrok za to zamenjavo je nedvomno v nekaterih učbenikih, kjer je ta poskus predstavljen kot 

primer endotermne kemijske reakcije, hkrati pa učni načrt ne podaja konkretnih informacij, 

kateri poskus naj bi učitelji prikazali pri obravnavi energijskih sprememb pri kemijski reakciji, 

in učitelj mora poskus izbrati sam, kar pa lahko vodi v napačno izbiro in izvedbo. 
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Slika 16:  Napačen primer za endotermno kemijsko reakcijo v enem izmed potrjenih učbenikov 

za kemijo v osnovni šoli 

V določenih potrjenih učbenikih ali delovnih zvezkih za kemijo pa se kot predlog endotermne 

kemijske reakcije pojavlja prav poskus, ki je bil prikazan na videoposnetku in so ga morali 

učitelji pojasniti (slika 17). 

(a)      
 

(b)  

Slika 17:  Skop opis iz enega od potrjenih učbenikov: (a) podan delovni list iz enega od 

delovnih zvezkov, (b) za poskus endotermna reakcija pri kemiji v 8. razredu osnovne 

šole 
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4.3.1.2 Najpomembnejša opažanja 

Rezultati prikazujejo, katera so po mnenju učiteljev najpomembnejša opažanja pri 

eksperimentu prikaza endotermne reakcije na makroskopski ravni. 

Tabela 20:  Po mnenju učiteljev najpomembnejša opažanja eksperimenta prikaza endotermne 

reakcije na makroskopski ravni 

Glavna kategorija Podkategorija  f Skupaj  

Opažanja, povezana 

s snovnimi 

spremembami pri 

kemijski reakciji 

Sprememba agregatnih stanj snovi 8 

24 

Zaznati je mogoče vonj po amonijaku. 6 

Barva reakcijske zmesi ostane 

nespremenjena. 
4 

Reakcijska zmes postane bolj tekoča. 3 

Spremeni se videz snovi. 2 

Spremeni se prostornina reakcijske zmesi. 1 

Opažanja, povezana 

z reagenti 
Trdno agregatno stanje reagentov. 3 3 

Opažanja, povezana 

z energijskimi 

spremembami pri 

kemijski reakciji 

Spremeni se temperatura reakcijske zmesi. 33 

68 
Spremeni se agregatno stanje vode pod 

čašo/voda pod čašo zamrzne. 
23 

Čaša se "prilepi" na podlago oz. čaša 

primrzne na podlago. 
12 

 

Rezultati v tabeli 20 so bili zbrani tako, da je bilo učiteljem postavljeno vprašanje, katera so 

pomembna opažanja (na makroskopski ravni) pri demonstracijskem eksperimentu prikaz 

endotermne reakcije, ki so si ga anketiranci ogledali na posnetku. Svoje odgovore je napisalo 

57 učiteljev, ki so podali en odgovor ali več odgovorov. Podatke so bili kategorizirani v tri 

glavne kategorije in deset podkategorij, ki temeljijo na odgovorih učiteljev, ter so predstavljeni 

v obliki frekvenc glede na to, kolikokrat se posamezna kategorija pojavi.  

Glavne kategorije so: (1) opažanja, povezana s snovnimi spremembami pri kemijski reakciji, 

(2) opažanja, povezana z reagenti, in (3) opažanja, povezana z energijskimi spremembami pri 

kemijski reakciji.  

V prvo kategorijo je bilo uvrščenih sedem podkategorij: (1) sprememba agregatnih stanj snovi, 

(2) zaznati je mogoče vonj po amonijaku, (3) barva reakcijske zmesi ostane nespremenjena, (4) 

reakcijska zmes postane bolj tekoča, (5) spremeni se videz snovi in (6) spremeni se prostornina 

reakcijske zmesi. V drugo kategorijo je bila uvrščena ena podkategorija: (1) trdno agregatno 

stanje reagentov. V tretjo kategorijo pa so bile uvrščene tri podkategorije: (1) spremeni se 

temperatura reakcijske zmesi, (2) spremeni se agregatno stanje vode pod čašo oz. voda pod čašo 

zamrzne in (3) čaša se ''prilepi'' na podlago oz. čaša primrzne na podlago. 

Največ odgovorov je bilo uvrščenih v kategorijo opažanja, povezana z energijskimi 

spremembami, skupno kar 68. Med podkategorijami te kategorije je največ učiteljev (f = 33) 

podalo odgovor, da se spremeni temperatura reakcijske zmesi. Nekaj manj učiteljev (f = 23) je 

podalo opažanje, da pride do spremembe agregatnega stanja vode pod čašo oz. voda pod čašo 

zamrzne, najmanj (f = 12) pa jih je odgovorilo, da se čaša ''prilepi'' na podlago oz. čaša primrzne 

na podlago. V kategorijo opažanja, povezana s snovnimi spremembami, je bilo uvrščenih 



47 

 

skupno 24 odgovorov. Med podkategorijami te kategorije je največ učiteljev podalo odgovor, 

ki se nanaša na spremembe agregatnega stanja (f = 8), nekaj manj jih je kot opažanje napisalo 

vonj po amonijaku (f = 6), še manj pa, da barva po reakciji ostane nespremenjena (f = 4). Trije 

učitelji so napisali, da so bili reagenti v trdnem agregatnem stanju, dva učitelja sta podala 

opažanje, da pride do spremembe snovi, samo eden pa je napisal, da pride do spremembe 

prostornine reakcijske zmesi. V kategorijo opažanja, ki niso povezana s snovnimi 

spremembami pri kemijski reakciji, pa so bili skupno uvrščeni trije odgovori. Vsi trije so se 

navezovali na podkategorijo trdno agregatno stanje reagentov. 

Žal je bilo na to vprašanje tudi kar nekaj odgovorov, ki niso mogli biti razvrščeni v nobeno 

izmed kategorij zgoraj, saj glede na eksperiment niso smiselna ali pa niso opažanja, temveč že 

sklepi. Ti odgovori so zbrani v tabeli 21. 

Tabela 21:  Nerazvrščeni odgovori 

Odgovor  f 

Gre za endotermno reakcijo 5 

Sprememba energije 5 

Nastanek nove snovi 4 

Poteče kemijska reakcija 3 

Mešanje snovi 2 

Drugo  5 

 

Pet učiteljev je napisalo, da gre za endotermno reakcijo, kar pa je v bistvu že sklepanje na 

podlagi znižanja temperature reakcijske zmesi. Pet učiteljev je napisalo opažanje v zvezi s 

spremembo energije, kar je enako kot prej, sklepanje na podlagi spremembe temperature in ne 

opažanje. Štirje učitelji so zapisali, da nastane nova snov, kar je sklep na podlagi opažanj. Enako 

je pri treh učiteljih, ki so napisali, da poteče kemijska reakcija. Dva učitelja sta napisala 

opažanje »mešanje snovi«, kar pa je v bistvu dejavnost, ki jo izvaja demonstrator, in ne 

opažanje, ki bi nam dalo informacije o tem, kaj se dogaja pri predstavljenem eksperimentu. 

Ostale odgovori posameznih učiteljev so bili zbrani v kategoriji »Drugo«. Ti odgovori so: (1) 

»Steklo je dober prevodnik toplote, les pa slab«; (2) »Je reakcija kemijska ali fizikalna?«; (3) 

»Kaj se zgodi z zmesjo kristalohidrata in soli?«; (4) »Ohlajanje okolice« in (5) »Snov zmrzne«. 

Rezultati kažejo, da učitelji opišejo glavna opažanja pri poskusu, so pa velikokrat pri tem 

nenatančni in nejasni. Iz tega je mogoče sklepati, da velikokrat pri vodenju demonstracijskega 

eksperimenta podajo učencem nepopolne in lahko nebistvene informacije oz. vodijo 

opazovanje poskusa nenatančno, kar lahko prispeva k razvoju napačnih razumevanj energijskih 

sprememb pri kemijski reakciji. 
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4.3.1.3 Razumevanje kemijskih pojmov 

Rezultati kažejo, razumevanje katerih kemijskih pojmov bi po mnenju učiteljev morali učenci 

razviti ob opazovanju in na osnovi opažanj sklepati pri izvajanju demonstracijskega 

eksperimenta prikaza endotermne reakcije. 

Tabela 22:  Kemijski pojmi, katerih razumevanje naj bi po mnenju učiteljev učenci razvili ob 

implementaciji demonstracijskega eksperimenta prikaza endotermne reakcije 

Kemijski pojem f 

Kemijska reakcija (snovna in energijska sprememba) 38 

Endotermna reakcija 33 

Eksotermna reakcija* 8 

Sprememba temperature 7 

Agregatna stanja snovi* 6 

Ionske reakcije*  5 

Reaktanti in produkti 5 

Fizikalna sprememba* 4 

Tališče* 3 

Entalpija kemijske reakcije 2 

Drugo (kemijski pojem se je pojavil le enkrat) 16 

Z zvezdico so označeni pojmi, ki vsebinsko ne ustrezajo popolnoma poskusu, prikazanem na videoposnetku v 

vprašalniku. 

Podatki v tabeli 22 so bili zbrani tako, da je bilo učiteljem postavljeno vprašanje, do katerih 

kemijskih pojmov bi morali učenci razviti razumevanje ob opazovanju demonstracijskega 

eksperimenta prikaza endotermne reakcije, ki so si ga anketiranci ogledali na priloženem 

posnetku. Svoje odgovore je napisalo 56 učiteljev, ki so podali en odgovor ali več odgovorov. 

Podatki so bili kategorizirani in predstavljeni v obliki frekvenc glede na to, kolikokrat se 

posamezna kategorija pojavi. Nekateri bolj specifični odgovori, ki se pojavijo samo enkrat, so 

ostali zapisani v enaki obliki, kot so jih zapisali učitelji. 

Odgovori učiteljev so bili razvrščeni v enajst kategorij: (1) kemijska reakcija (snovna in 

energijska sprememba), (2) endotermna reakcija, (3) eksotermna reakcija, (4) sprememba 

temperature, (5) agregatna stanja snovi, (6) ionske reakcije, (7) reaktanti in produkti, (8) 

fizikalna sprememba, (9) tališče, (10) entalpija kemijske reakcije. Odgovori, ki so se pojavili le 

enkrat so bili uvrščeni v kategorijo (11) ˝Drugo˝. 

Največ učiteljev (f = 38) je mnenja, da je pojem, do katerega bi učenci razvili razumevanje pri 

opazovanju tega demonstracijskega eksperimenta, kemijska reakcija (snovna in energijska 

sprememba). Nekoliko manj učiteljev (f =33) je mnenja, da je ta pojem endotermna reakcija. 

Osem jih je navedlo pojem eksotermna reakcija, sedem sprememba temperature, šest agregatna 

stanja snovi, pet jih je navedlo ionske reakcije, prav tako pet jih je navedlo reaktante in 

produkte, štirje fizikalno spremembo in dva entalpijo kemijske reakcije. 

V kategorijo ''Drugo'' so bili uvrščeni odgovori 16 učiteljev, ki menijo, da so kemijski pojmi, 

do katerih bi ob ogledu demonstracijskega eksperimenta prikaza endotermne reakcije učenci 
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morali razviti razumevanje, naslednji: enačba kemijske reakcije*, lastnosti raztopin*, lastnosti 

plinov*, razcep kemijskih vezi*, šibka baza*, dokaz amonijaka, hidroskopnost snovi*, zgradba 

vode*, kemijske lastnosti amonijevega klorida*, energijske sprememba pri raztapljanju*, 

zgradba kristalohidrata*, nastajanje plina, sol/ionska spojina*, lastnosti amonijaka, fazne 

spremembe in varno eksperimentiranje. Prav tako so nekateri pojmi, ki so se pojavili manj kot 

enkrat, označeni z zvezdico, kar pomeni, da vsebinsko ne ustrezajo popolnoma pojmom, katerih 

razumevanje bi lahko razvili z demonstracijo poskusa, prikazanega na videoposnetku. 

Iz rezultatov je mogoče povzeti, da nekateri učitelji nimajo jasnega vpogleda v to, katere pojme 

lahko z določenim kemijskim poskusom razvijajo pri učencih ali dijakih, kar lahko vodi v 

napačne izbore poskusov, in s tem prispevajo k razvoju napačnih razumevanj kemijskih 

pojmov. 

4.3.1.4 Napačna razumevanja 

Rezultati prikazujejo, katera napačna razumevanja bi po mnenju učiteljev učenci lahko razvili 

pri opazovanju demonstracijskega eksperimenta prikaza endotermne reakcije. 

Tabela 23:  Napačna razumevanja, ki bi jih učenci lahko razvili pri opazovanju 

demonstracijskega eksperimenta prikaza endotermne reakcije 

Napačna razumevanja f 

Napačna razumevanja, povezana s snovnimi spremembami 29 

Napačna razumevanja, povezana z energijskimi spremembami 16 

 

Podatki v tabeli 23 so bili zbrani tako, da je bilo učiteljem postavljeno vprašanje, katera napačna 

razumevanja bi lahko učenci razvili pri eksperimentu prikaz endotermne reakcije, ki so si ga 

anketiranci ogledali na posnetku. Svoje odgovore je napisalo 45 učiteljev, ki so podali en 

odgovor ali več odgovorov. Podatki so bili kategorizirani v dve kategoriji: (1) napačna 

razumevanja, povezana s snovnimi spremembami, in (2) napačna razumevanja, povezana z 

energijskimi spremembami. Predstavljeni so bili v obliki frekvenc glede na to, kolikokrat se 

posamezna kategorija pojavi. 

Iz tabele je razvidno, da je največ odgovorov učiteljev (f = 29) bilo razvrščenih v prvo 

kategorijo, in sicer napačna razumevanja povezana s snovnimi spremembami. Na tem mestu so 

navedeni primeri odgovorov učiteljev, ki so bili uvrščeni v to kategorijo. Štirje učitelji so 

navedli odgovor: (1) »Čaša se zlepi z lesom.« Po trije učitelji so navedli odgovora: (2) »Pri 

mešanju dveh snovi nastane zmes, zato gre za fizikalno spremembo.« in (3) »Potekla je 

fizikalna sprememba.« Po dva učitelja sta navedla odgovora: (4) »Amonijak ni strupen.« in (5) 

»Ne ločijo med kemijsko in fizikalno spremembo.« Odgovori, ki so se pojavili samo enkrat, so: 

(6) »Reagenti vežejo vodo iz zraka in zato postanejo vlažni.«; (7) »Ker plinastega amonijaka 

ne vidijo, temveč zaznajo le vonj, sklepajo, da je to vonj barijevega klorida.«; (8) »Voda ima 

pomembno vlogo pri reakciji.«; (9) »Nastala brezbarvna tekočina je voda.«; (10) Ni prišlo do 

sprememb, ker se ni spremenila barva.«; (11) »Reakcija med reaktanti v trdnem agregatnem 

stanju vedno poteče.«; (12) »Vse trdne snovi so ionske.«; (13) »Problemi z določitvijo 

agregatnih stanj.«; (14) »Dve praškasti snovi se vedno spremenita v led, če ju močno mešamo.«; 

(15) »Reaktanta sta se raztopila.«; (16) »Reaktanta sta zamrznila.«; (17) »Taliti-topiti.«; (18) 

»Voda pod čašo je izhlapela.«; (19) »Nastal je samo en produkt, v tekočem agregatnem stanju.« 

in (20) »Če ne uporabljamo lakmusovega papirja, ne vedo da nastaja amonijak.« 
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V drugo kategorijo, napačna razumevanja povezana z energijskimi spremembami, pa je bilo 

razvrščenih šestnajst odgovorov učiteljev. Na tem mestu so navedeni primeri odgovorov 

učiteljev, ki so bili uvrščeni v to kategorijo. Trije učitelji so navedli odgovor: (1) »Ne ločijo 

med endotermno in eksotermno reakcijo.« Po dva učitelja sta navedla odgovora: (2) 

»Nerazumevanje endotermne reakcije (učenci pogosto zamenjujejo spremembo energije v 

okolici in energije v reaktantih/produktih).« in (3) »Energija se je sprostila.« Odgovori, ki so se 

pojavili samo enkrat, so: (4) »Pretok energije.«; (5) »Energijske spremembe snovi.«; (6) 

»Pomen aktivacijske energije«; (7) »Če zmešamo dve beli snovi, se zniža temperatura.«; (8) 

Produkti imajo nižjo energijo.«; (9) »Energija je snovem padla.«; (10) »Problemi z določitvijo 

sistema in okolice.«; (11) »Pri kemijski reakciji se temperatura reakcijske zmesi vedno zniža.«; 

(12) »Pri vsaki kemijski reakciji se temperatura zniža.« in (13) »Zaznavanje temperature.« 

4.3.2 Amonijakov vodomet 

Učni načrt za kemijo v osnovni šoli ne podaja specifičnih napotkov, kateri eksperiment je za 

prikaz uporabe indikatorjev za dokaz kislin, baz in nevtralnih snovi najprimernejši, kakšna je 

topnost amonijaka v vodi ter kako amonijak v vodi reagira. Prav tako ne podaja napotkov, ali 

naj se prikaže poskus demonstracijsko ali ne. Učni načrt tako podaja štiri operativne cilje, 

povezane s to vsebino: (1) »Učenci  z uporabo indikatorjev razlikujejo med kislimi, bazičnimi 

in nevtralnimi snovmi iz svojega okolja; (2) učenci razumejo, da so v vodnih raztopinah 

oksonijevi ioni nosilci kislih lastnosti in hidroksidni ioni nosilci bazičnih lastnosti; (3) 

opredelijo pojme raztopine, topnost snovi, koncentracija; (4) učenci uporabljajo 

eksperimentalnoraziskovalni pristop oziroma laboratorijske spretnosti.« Predlagane vsebine so: 

(1) »Indikatorji«, (2) »Opredelitev kislin, baz: kemijske formule osnovnih kislin in baz« in (3) 

»Raztopine (koncentrirane, razredčene; nasičene) in topnost)«. Standard znanja je določen v 

vsebinskem sklopu »Kisline, baze in soli«. 

Izbor in izvedba poskusa za prikaz amonijakovega vodometa sta tako odvisna od posameznega 

učitelja kemije. Iz analize učbenikov je mogoče povzeti, da se v videu prikazan poskus ne 

pojavlja kot predlog prikaza uporabe indikatorjev za dokaz baz oz. topnosti in reaktivnosti 

amonijaka z vodo. 

 

Podobno je mogoče ugotoviti z analizo učnega načrta za kemijo v gimnaziji. V vsebinskem 

sklopu »Potek kemijskih reakcij – ravnotežja v vodnih raztopinah« je z vsebino poskusa, 

prikazanega na videoposnetku, več ciljev, in sicer, da dijaki: (1) »opredelijo kisline in baze v 

vodnih raztopinah po Brønsted-Lowryjevi teoriji«, (2) »spoznajo indikatorje in izmerijo pH 

raztopine« in (3) »razvijajo eksperimentalni pristop oziroma laboratorijske spretnosti pri 

preučevanju protolitskih reakcij«. Učni načrt predlaga vsebini »Kisline in baze v vodnih 

raztopinah po Brønsted-Lowryjevi teoriji« in »pH, indikatorji«. Učni načrt tako predlaga 

pričakovane dosežke/rezultate, povezane z uporabljenim poskusom: (1) procesna znanja; 

»dijaki potek in rezultate oziroma opažanja samostojnega eksperimentalnega dela ali 

demonstracijskih poskusov argumentirano predstavijo« in (2) vsebinska znanja; »dijaki znajo 

razlikovati med kislinami in bazami z uporabo Brønsted-Lowryjeve teorije«, ki vodijo učitelje 

kemije pri vrednotenju znanja dijakov.  

Na posnetku so si učitelji ogledali prikaz demonstracijskega eksperimenta amonijakov 

vodomet. Na začetku demonstrator v bučko nalije raztopino amonijaka in jo segreva. Bučko 

nato narobe obrnjeno vpne v stojalo, odprtino pa zapre z zamaškom, skozi katerega gre steklena 

cevka. Zunanji del steklene cevke nato potopi posodo z vodo in s fenolftaleinom. Zaradi 

podtlaka, ki je nastal v bučki zaradi raztapljanja amonijaka v vodi, saj je zelo dobro topen v 

vodi, prične voda s fenolftaleinom vdirati v bučko, pri čemer pride do spremembe barve 
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fenolftaleina iz brezbarvne v rožnato, ker je nastala raztopina bazična, ker je fenolftalein 

indikator za baze in se v raztopini amonijaka obarva rožnato. 

 

Slika 18: Prikaz demonstracijskega eksperimenta amonijakov vodomet 

4.3.2.1 Pogostost izvajanja 

Podatki prikazujejo pogostost izvajanja demonstracijskega eksperimenta amonijakov vodomet. 

Tabela 24:  Pogostost izvajanja demonstracijskega eksperimenta amonijakov vodomet pri 

učiteljih kemije 

 f f % 

Da.  12 21,4 

Ne.  35 62,5 

Ne, ampak nekaj zelo podobnega (na kratko 

obrazložite). 
9 16,1 

Skupaj  56 100,0 

 

Pri tem vprašanju so učitelji bili vprašani, kako pogosto izvajajo specifični demonstracijski 

eksperiment amonijakov vodomet, ki je bil prikazan na priloženem posnetku. Svoj odgovor je 

podalo 56 učiteljev, od tega jih je nekoliko več kot polovica odgovorila, da tega eksperimenta 

še ni izvajala, nekaj več kot dve desetini jih je odgovorilo, da eksperiment izvajajo, devet 

učiteljev pa je odgovorilo, da tega eksperimenta ne izvajajo, izvajajo pa nekaj zelo podobnega. 

Od teh devetih jih je sedem podalo tudi obrazložitev. Njihove obrazložitve so zbrane v tabeli 

25. 
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Tabela 25:  Obrazložitve učiteljev, ki izvajajo demonstracijski eksperiment, podoben 

eksperimentu amonijakov vodomet 

Kategorija pojasnil Prepis pojasnila posameznega učitelja 

Drugačna izvedba demonstracijskega 

eksperimenta 

»V bučko smo ulovili pri reakciji nastali 

amonijak in potem nadaljevali enako kot tu 

po segrevanju.« 

 

»Reakcijsko zmes jelenove soli (amonijev 

hidrogenkarbonat) in  gašenega apna 

(kalcijev hidroksid) dobro premešamo v 

ziplock vrečki: NH4HCO3 → NH3 + CO2 + 

H2O;  Ca(OH)2+ CO2 → CaCO3+ H2O. V 

vrečko vstavimo cevko in vrečko z reakcijsko 

zmesjo postavimo v vročo vodo. Nad cevko 

poveznemo bučko in vanjo lovimo amonijak 

(približno 3 minute). Nato v bučko (ki je ne 

obračamo, da nam amonijak, ki je lažji od 

zraka, ne uide) vstavimo zamašek s cevko in 

cevko potopimo v čašo z vodno raztopino 

ekstrakta barvila rdečega zelja.  Ker se 

amonijak dobro topi v vodi, v bučki nastane 

podtlak, zaradi katerega v bučko kot pri 

vodometu priteče (vdre) vodna raztopina 

ekstrakta barvila rdečega zelja. Ker je 

barvilo rdečega zelja naravni indikator, 

spremeni barvo iz vijolične (nevtralno okolje) 

v zeleno (bazično okolje).« 

 

Enaka izvedba demonstracijskega 

eksperimenta, z drugimi reagenti 

 

»Izvedla sem tudi s HCl in metiloranž.« 

 

Samostojno delo učencev, pri tem pa 

izvedba eksperimenta ni pojasnjena 

»Pri rednem pouku ne, smo pa pri izbirnem 

predmetu kemija v okolju (9. r., pred nekaj 

leti s podobno izpeljanko nastopili pred 

učenci 2. razreda).« 

 

Izvajanje drugega demonstracijskega 

eksperimenta 

»Raztapljanje plinastega HCl in NO2 v vodi. 

Oba plina razvijem in ju vodim v narobe 

obrnjen, z vodo napolnjen, merilni valj.« 

  

»Magnezijev oksid dam v vodo.«  

 

»Namesto amonijaka sem dala raztopino 

natrijevega hidroksida.« 

 

Iz opisanega je razvidno, da nekateri učitelji ne razumejo pomena poskusa amonijakov 

vodomet, ki je bil prikazan na videoposnetku. Kot ustrezno zamenjavo podajo poskuse, ki niso 

primerljivi s prikazanim poskusom. 
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Poleg tega je mogoče povzeti, da manjši odstotek učiteljev demonstracijski poskus amonijakov 

vodomet uporablja pri pouku. Vzrok za to je lahko tudi ta, da poskus ni predlagan v učnih 

načrtih za osnovno in srednjo šolo ter da se ne pojavlja kot predlagan poskus v učbenikih za 

obe ravni šolanja. Poleg tega pa je izvedba tega poskusa zahtevnejša in terja od učiteljev 

ustrezne eksperimentalne spretnosti, pomembno pa je poudariti, da se učitelji z eksperimentom 

srečajo pri svojem dodiplomskem izobraževanju v okviru demonstracijskih predavaj pri 

predmetu Eksperimentalno delo 1 in ga lahko umestijo v vsebine učnega načrta tako v osnovni 

kot srednji šoli. 

4.3.2.2 Najpomembnejša opažanja 

Rezultati prikazujejo, katera so po mnenju učiteljev najpomembnejša opažanja pri 

demonstracijskem eksperimentu amonijakov vodomet na makroskopski ravni. 

Tabela 26: Po mnenju učiteljev najpomembnejša opažanja demonstracijskega eksperimenta 

amonijakov vodomet na makroskopski ravni 

Glavna kategorija Podkategorija  f Skupaj 

Opažanja, povezana 

z amonijakom 

Sprememba barve indikatorja fenolftaleina. 39 

63 

Plin amonijak je v vodi dobro topen. 12 

Prehajanje amonijaka iz raztopine v plinasto 

agregatno stanje. 
9 

Vonj po amonijaku. 2 

Amonijak je plin brez barve. 1 

Opažanja, povezana 

s spremembo tlaka 

Tekočina iz posode začne prehajati v bučko. 11 

22 Nastane podtlak v bučki. 10 

Izenačenje tlaka v bučki z zračnim tlakom. 1 

 

Podatki v tabeli 26 so bili zbrani tako, da je bilo učiteljem postavljeno vprašanje, katera so 

pomembna opažanja (na makroskopski ravni) pri demonstracijskem eksperimentu amonijakov 

vodomet, ki so si ga anketiranci ogledali na posnetku. Svoje odgovore je napisalo 50 učiteljev, 

ki so podali en odgovor ali več odgovorov. Podatki so bili kategorizirani v dve glavni kategoriji 

in deset podkategorij, ki temeljijo na odgovorih učiteljev, ter predstavljeni v obliki frekvenc 

glede na to, kolikokrat se posamezna kategorija pojavi.  

Glavni kategoriji sta: (1) opažanja, povezana z amonijakom, in (2) opažanja, povezana s 

spremembo tlaka. 

V prvo kategorijo je bilo uvrščenih pet podkategorij: (1) sprememba barve indikatorja 

fenolftaleina, (2) plin amonijak je v vodi dobro topen, (3) prehajanje amonijaka iz raztopine v 

plinasto agregatno stanje, (4) vonj po amonijaku in (5) amonijak je plin brez barve. V drugo 

kategorijo pa so bile uvrščene tri podkategorije: (1) tekočina iz posode začne prehajati v bučko, 

(2) nastane podtlak in (3) izenačenje tlaka. 

Največ odgovorov je bilo uvrščenih v kategorijo opažanja, povezana z amonijakom, skupno kar 

63. Med podkategorijami te kategorije je največ učiteljev (f = 39) podalo odgovor, da se 

spremeni barva indikatorja fenolftaleina. Druga najpogostejša kategorija je bila, da je plin 

amonijak v vodi dobro topen (f = 12). Devet učiteljev je napisalo, da amonijak prehaja iz 
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raztopine v plinasto agregatno stanje, dva učitelja sta napisala, da bi opazili vonj po amonijaku, 

en učitelj pa je zapisal, da je amonijak plin brez barve. V kategorijo opažanja, povezana s 

spremembo tlaka, je bilo uvrščenih skupno 22 odgovorov. Med podkategorijami te kategorije 

je največ učiteljev napisalo, da tekočina iz posode začne prehajati v bučko (f = 11), nekaj manj 

jih je odgovorilo, da nastane podtlak (f = 10), samo eden je odgovoril, da pride do izenačenja 

tlaka. 

 

Žal je bilo na to vprašanje podanih tudi kar nekaj odgovorov, ki niso mogli biti razvrščeni v 

nobeno izmed kategorij zgoraj, saj glede na eksperiment niso smiselna, so napačna ali pa niso 

opažanja, temveč že sklepi. Ti odgovori so zbrani v tabeli 27. 

Tabela 27: Neuvrščeni odgovori 

Odgovor  f 

Amonijak je baza 7 

Nastanek baze 5 

Drugo  9 

 

Sedem učiteljev je napisalo, da je amonijak baza, kar pa ni popolnoma pravilno, saj amonijak 

kot plin ni bazičen, bazična je njegova vodna raztopina. Pet učiteljev je napisalo, da nastane 

baza, kar pa je že sklep, ki ga lahko določimo na podlagi tega, da se vodna raztopina amonijaka, 

v katero dodamo indikator fenolftalein, obarva vijolično. Ostali odgovori posameznih učiteljev 

so bili zbrani v kategorijo »Drugo«. Ti odgovori so: amonijak ima manjšo gostoto kot voda, 

nastanek nove snovi, nastanek kisline, pH amonijaka, kaj smo naredili z raztopino amonijaka, 

kaj se zgodi, ko povežemo bučo z vodo, plinski zakoni, prostornina segretega plina je večja, 

amonijak ima nizko vrelišče.  

Tudi tukaj rezultati kažejo, da učitelji opišejo glavna opažanja pri poskusu, so pa velikokrat pri 

tem nenatančni in nejasni. Iz tega je mogoče sklepati, da velikokrat pri vodenju 

demonstracijskega eksperimenta podajo učencem nepopolne in lahko nebistvene informacije 

oz. vodijo opazovanje poskusa nenatančno, kar lahko prispeva k razvoju napačnih razumevanj 

kislin, baz in indikatorjev pri kemijski reakciji. 
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4.3.2.3 Razumevanje kemijskih pojmov 

Rezultati kažejo, razumevanje katerih kemijskih pojmov bi po mnenju učiteljev morali učenci 

razviti ob opazovanju in na osnovi opažanj sklepati pri izvajanju demonstracijskega 

eksperimenta amonijakova fontana. 

Tabela 28:  Kemijski pojmi, ki naj bi jih po mnenju učiteljev učenci razumeli ob ogledu 

demonstracijskega eksperimenta amonijakova fontana 

Kemijski pojem f 

Indikatorji 37 

Kisline in baze 31 

Topnost plinov v vodi (topilu) 19 

Polarnost in nepolarnost 6 

Raztopina/raztapljanje 5 

Izparevanje  5 

Plini  4 

Hidroksidni ioni 3 

Agregatna stanja 3 

pH lestvica 3 

Podtlak  3 

Protoliza  3 

Plinski zakoni 2 

Drugo (kemijski pojem se pojavi le enkrat) 12 

 

Podatki v tabeli 28 so bili zbrani tako, da je bilo učiteljem postavljeno vprašanje, do katerih 

kemijskih pojmov bi morali učenci razviti razumevanje ob opazovanju demonstracijskega 

eksperimenta amonijakova fontana, ki so si ga anketiranci ogledali na priloženem posnetku. 

Svoje odgovore je napisalo 52 učiteljev, ki so podali enega ali več odgovorov. Podatki so bili 

kategorizirani in predstavljeni v obliki frekvenc glede na to, kolikokrat se posamezna kategorija 

pojavi. Nekateri bolj specifični odgovori, ki se pojavijo samo enkrat, so ostali zapisani v enaki 

obliki, kot so jih zapisali učitelji. 

Odgovori učiteljev so bili razvrščeni v štirinajst kategorij, in sicer: (1) indikatorji, (2) kisline in 

baze, (3) topnost plinov v vodi (topilu), (4) polarnost in nepolarnost, (5) raztopina/raztapljanje, 

(6) izparevanje, (7) plini, (8) hidroksidni ioni, (9) agregatna stanja, (10) pH lestvica, (11) 

podtlak, (12) protoliza, (13) plinski zakoni. Odgovori, ki so se pojavili le enkrat, so bili uvrščeni 

pod kategorijo (14) ˝Drugo˝. 

Največ učiteljev (f  = 37) je mnenja, da je pojem, do katerega bi učenci razvili razumevanje pri 

opazovanju tega demonstracijskega eksperimenta, indikatorji. Nekoliko manj (f = 31) jih je 

navedlo pojem kisline in baze, še manj (f =19) pa topnost plinov v vodi. Šest učiteljev je 

napisalo pojem polarnost in nepolarnost, pet pa raztopina/raztapljanje. Prav tako jih je pet 

napisalo pojem izparevanje, štirje so napisali plini, po trije učitelji pa so zapisali hidroksidni 
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ioni, agregatna stanja, pH lestvica, podtlak in protoliza. Najmanj učiteljev (f = 2) je navedlo 

pojem plinski zakoni. 

Pod kategorijo ''Drugo'' so bili uvrščeni odgovori 12 učiteljev, ki so se pojavili le enkrat in 

menijo, da so kemijski pojmi, do katerih bi ob ogledu demonstracijskega eksperimenta 

amonijakova fontana učenci morali razviti razumevanje, naslednji: sprememba barve 

raztopine*, fizikalne lastnosti snovi, razlika med kemijsko in fizikalno spremembo*, vodikova 

vez, fizikalne spremembe, lastnosti amonijaka, gostota zraka*, izenačenje tlakov, polarna 

kovalentna vez, dovajanje energije*, tlak in oksonijevi ioni*. Prav tako so nekateri pojmi, ki so 

se pojavili manj kot enkrat, označeni z zvezdico, kar pomeni, da vsebinsko ne ustrezajo 

popolnoma pojmom, katerih razumevanje bi lahko razvili z demonstracijo poskusa prikazanega 

na videoposnetku. 

Iz rezultatov je mogoče povzeti, da nekateri učitelji nimajo jasnega vpogleda v to, katere pojme 

lahko z določenim kemijskim poskusom razvijajo pri učencih ali dijakih, kar lahko vodi v 

napačne izbore poskusov, in s tem prispevajo k razvoju napačnih razumevanj kemijskih 

pojmov. 

4.3.2.4 Napačna razumevanja 

Rezultati prikazujejo, katera napačna razumevanja bi po mnenju učiteljev učenci lahko razvili 

pri opazovanju demonstracijskega eksperimenta amonijakov vodomet. 

Tabela 29:  Napačna razumevanja, ki bi jih učenci lahko razvili pri opazovanju 

demonstracijskega eksperimenta amonijakov vodomet 

Napačna razumevanja f 

Napačna razumevanja, povezana s snovnimi spremembami 16 

Napačna razumevanja, povezana z lastnostmi amonijaka 8 

Napačna razumevanja, povezana z varnostjo pri delu 4 

 

Podatki v tabeli 29 so bili zbrani tako, da je bilo učiteljem postavljeno vprašanje, katera napačna 

razumevanja bi učenci lahko razvili pri eksperimentu amonijakov vodomet, ki so si ga 

anketiranci ogledali na posnetku. Svoje odgovore je napisalo 19 učiteljev, ki so podali en 

odgovor ali več odgovorov. Podatki so bili kategorizirani v tri kategorije: (1) napačna 

razumevanja, povezana s snovnimi spremembami, (2) napačna razumevanja, povezana z 

lastnostmi amonijaka, in (3) napačna razumevanja, povezana z varnostjo pri delu. Predstavljeni 

so bili v obliki frekvenc glede na to, kolikokrat se posamezna kategorija pojavi. 

Največ odgovorov učiteljev (f = 16) je bilo razvrščenih v prvo kategorijo »napačna 

razumevanja, povezana s snovnimi spremembami«. Na tem mestu so navedeni odgovori 

učiteljev, ki so bili uvrščeni v to kategorijo: (1) »Pri poskusu poteče kemijska reakcija.«; (2) 

»Snov se uniči in ne spremeni v drugo pri kemijski reakciji.«; (3) »Druge baze delujejo 

podobno.«; (4) »Zrak v buči se pri segrevanju širi, ko se ohladi se skrči in potegne raztopino v 

bučko.«; (5) »Pri raztapljanju plinov v vodi nastajajo baze.«; (6) »Sprememba temperature 

vpliva na množino plina.«; (7) »Segrevanje bučke vpliva na spremembo barve.«; (8) »Barvne 

spremembe indikatorjev.«; (9) »Bučka je prazna, ker je vsa tekočina izparela.«; (10) »Na novo 

nastala snov v bučki je rožnate barve.«; (11) »Na novo nastala snov v bučki je v tekočem 

agregatnem stanju.«, (12) »Voda vdre v bučko, ker je bučka vroča.«; (13) »Tekočina v bučki je 

povsem različna snov od začetne snovi.«; (14) »S fenolftaleinom lahko določamo tudi kisline.«; 
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(15) »Ne ločijo med kemijsko in fizikalno spremembo.« in (16) »Amonijak ni v vodni 

raztopini.« 

V drugo kategorijo »napačna razumevanja, povezana z lastnostmi amonijaka«, so bili uvrščeni 

odgovori šestih učiteljev. Na tem mestu so navedeni primeri odgovorov učiteljev, ki so bili 

uvrščeni v to kategorijo. Trije učitelji so napisali: (1) »Amonijak se obarva.« Odgovori, ki so 

se pojavili samo enkrat, so: (2) »Amonijak ni hlapen.«; (3) »Topnost amonijaka v vodi je 

odvisna od količine in koncentracije baze.«; (4) »Amonijak je plin, ki je težji od zraka.«; (5) 

»Amonijak izgine.« in (6) »Amonijak se je oprijel steklovine.« 

V tretjo kategorijo »napačna razumevanja, povezana z varnostjo pri delu«, so bili uvrščeni 

odgovori treh učiteljev. Na tem mestu so navedeni primeri odgovorov učiteljev, ki so bili 

uvrščeni v to kategorijo. Dva učitelja sta napisala: (1) »Pri delu z gorilnikom lahko uporabljamo 

rokavice.« Samo enkrat sta se pojavila odgovora: (2) »Baze niso nevarne.« in (3) »Amonijak ni 

zdravju škodljiv.« 

Na osnovi rezultatov tretjega vsebinskega sklopa je mogoče odgovoriti na naslednji 

raziskovalni vprašanji.   

Dvanajsto raziskovalno vprašanje obravnava, kako pogosto učitelji kemije izvajajo specifični 

demonstracijski eksperiment prikaza endotermne reakcije, katera pomembna opažanja 

na makroskopski ravni pri tem eksperimentu navajajo, razumevanja katerih kemijskih 

pojmov pri učencih s tem eksperimentom razvijajo in katera napačna razumevanja 

kemijskih pojmov bi lahko razvili učenci pri opazovanju tega eksperimenta. Rezultati 

kažejo, da specifični demonstracijski eksperiment prikaza endotermne reakcije izvaja le 32,2 % 

učiteljev. Ugotovljeno je bilo, da so po mnenju učiteljev najpomembnejša opažanja povezana z 

energijskimi spremembami pri kemijski reakciji, in sicer: (1) spremeni se temperatura 

reakcijske zmesi, (2) spremeni se agregatno stanje vode pod čašo/voda pod čašo zamrzne in (3) 

čaša se ''prilepi'' na podlago/čaša primrzne na podlago. Ugotovljeno je bilo tudi, da po mnenju 

učiteljev učenci najbolj razvijajo razumevanje pojmov (1) kemijska reakcija (snovna in 

energijska sprememba) in (2) endotermna reakcija. Po mnenju učiteljev so najpogostejša 

napačna razumevanja, ki bi jih učenci lahko razvili pri opazovanju tega demonstracijskega 

eksperimenta, povezana s snovnimi spremembami. Povzeti je mogoče, da čeprav je vsebina o 

energijskih spremembah predpisana v učnih načrtih za kemijo v osnovni in srednji šoli, učitelji 

premalokrat izvajajo ta poskus. Vzroki za to so lahko, da učitelji tega poskusa ne poznajo oz. 

ne prikažejo učencem pri pouku kemije energijskih sprememb pri kemijskih reakcijah z 

demonstracijskimi poskusi. 

 

Trinajsto raziskovalno vprašanje se je nanašalo na to, kako pogosto učitelji kemije izvajajo 

specifični demonstracijski eksperiment amonijakov vodomet, katera pomembna 

opažanja na makroskopski ravni pri tem eksperimentu navajajo, razumevanja katerih 

kemijskih pojmov pri učencih s tem eksperimentom razvijajo in katera napačna 

razumevanja kemijskih pojmov bi lahko razvili učenci pri opazovanju tega eksperimenta. 
Rezultati kažejo, da specifični demonstracijski eksperiment amonijakov vodomet izvaja 21,4 

% učiteljev. Ugotovljeno je bilo, da so po mnenju učiteljev najpomembnejša opažanja povezana 

z amonijakom, in sicer s spremembo barve indikatorja fenolftaleina. Ugotovljeno je bilo tudi, 

da po mnenju učiteljev učenci najbolj razvijajo razumevanje pojmov (1) indikatorji ter (2) 

kisline in baze. Po mnenju učiteljev so najpogostejša napačna razumevanja, ki bi jih učenci 

lahko razvili pri opazovanju tega demonstracijskega eksperimenta, povezana s snovnimi 

spremembami. Demonstracijski eksperiment amonijakov vodomet pa izvaja še manj učiteljev 

kot eksperiment med amonijevim kloridom in barijevim hidroksidom. Vzroki za to so lahko 

nepoznavanje poskusa med učitelji, saj ni prikazan v večini učbenikov, oz. zahtevnost izvedbe 
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eksperimenta, saj zahteva malo več eksperimentalnih veščin kot eksperiment endotermne 

kemijske reakcije. 
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5 ZAKLJUČKI 

Namen magistrskega dela je bil raziskati, kako učitelji kemije uporabljajo demonstracijske 

eksperimente pri pouku kemije v osnovnih in srednjih šolah. Še posebej je bilo raziskano, katere 

demonstracijse eksperimente učitelji najpogosteje uporabljajo in kako menijo, da 

demonstracijski eksperimenti učinkujejo na uspešnost in motiviranost učencev pri pouku 

kemije ter s tem na kakovost njihovega znanja kemije. Ugotavljalo pa se je tudi, kateri so 

najpogostejši razlogi, da učitelji ne uporabljajo eksperimentiranja pri pouku kemije, in kako na 

konkretnih primerih dveh eksperimentov učitelji razložijo opažanja na makroskopski ravni s 

submikroskopsko ravnjo. Pri tem je sodelovalo 81 osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev 

različnih starosti in z različno delovno dobo. Na podlagi rezultatov je mogoče povzeti, da sta 

najpogosteje izvajana demonstracijska eksperimenta reakcija alkalijskih kovin z vodo in 

plamenske reakcije. Najpogostejši razlog, zakaj učitelji ne izvajajo določenega 

demonstracijskega eksperimenta je, da nimajo ustreznih kemikalij za izvedbo, ugotovljeno pa 

je bilo tudi, da je največ učiteljev, z daljšo delovno dobo odgovorilo, da demonstracijskih 

eksperimentov ne izvajajo, ker so določeni prenevarni za izvedbo. Izmed učiteljev, ki so bili 

sami v času svojega šolanja, večkrat deležni demonstracijskih eksperimentov, je več takih, ki 

demonstracijske eksperimente izvajajo pogosto, kot izmed tistih, ki v času svojega šolanja niso 

bili deležni demonstracijskih eksperimentov pri pouku kemije. Učitelji med izvedbo 

demonstracijskih eksperimentov učence najpogosteje vključujejo tako, da jim podajo navodila 

za opazovanje poteka eksperimenta. Ugotovljeno je bilo tudi, da učitelji ne glede na delovno 

dobo, izobrazbo in pogostost izvajanja demonstracijskih eksperimentov ocenjujejo, da 

demonstracijski eksperimenti pozitivno vplivajo na učenčevo motiviranost, uspešnost pri pouku 

in kakovost kemijskega znanja. Na konkretnih primerih dveh eksperimentov je bilo 

ugotovljeno, da učitelji opišejo glavna opažanja pri poskusu, a so pri tem velikokrat nenatančni 

in nejasni. Iz tega je mogoče sklepati, da velikokrat pri vodenju demonstracijskega 

eksperimenta podajo učencem nepopolne in lahko nebistvene informacije oz. vodijo 

opazovanje poskusa nenatančno, kar lahko prispeva k razvoju napačnih razumevanj. 

5.1 Implementacija rezultatov v izobraževalni proces 

Na podlagi rezultatov magistrskega dela je mogoče vpeljati nekaj smernic, za implementacijo 

ugotovitev v izobraževalni proces. Pomembno je, da se na fakulteti v času študija poudarja 

pomen eksperimentalnega dela in s tem tudi demonstracijskih eksperimentov pri pouku kemije. 

Pri tem bi bila potrebna priprava gradiv in e-enot, ki bodo zdajšnjim in bodočim učiteljem v 

pomoč za pripravo in izvedbo demonstracijskih eksperimentov. Pomembno je tudi vključevanje 

učiteljev v projekte, kjer bi se raziskovali novi principi in potek demonstracijskih 

eksperimentov v šoli, kot je na primer model SQER3, ki so ga v svoji raziskavi predlagali 

Chamely-Wiik in sodelavci, (2014). Pomembni so tudi programi stalnega strokovnega 

izobraževanja za tiste, ki so zaposleni v šoli in tega znanja niso mogli usvojiti v času študija, 

saj se trendi v procesu izobraževanja spreminjajo in nadgrajujejo. S takimi programi bi se 

učiteljem predstavil pomen demonstracijskih eksperimentov za razvijanje kakovostnega znanja 

kemije in za spodbujanje motivacije učencev, predstavljeni pa bi bili tudi načini za izvajanje, 

kjer bi poseben poudarek dali na učenje z raziskovanjem. Večina učiteljev je napisala kot 

razlog, da eksperimentov ne izvajajo zato, ker nimajo ustrezne opreme in kemikalij za izvedbo 

eksperimentov. Prav zaradi tega bi bilo pomembno, da bi učitelji pomen eksperimentiranja 

predstavili ravnateljem in jih prosili, za dodatna sredstva, s katerimi bi opremili učilnico in 

kupili kemikalije za izvedbo. Še en razlog, da učitelji ne izvajajo demonstracijskih 

eksperimentov je ta, da se za to porabi preveč časa in bi potrebovali laboranta, ki bi jim pomagal 

pri pripravi in izvedbi demonstracijskih eksperimentov, zato je pomembno tudi, da šole 

zaposlujejo laborante z ustrezno izobrazbo, ki bi razbremenili delo učitelja kemije in poskrbeli, 
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da bi lahko pouk kemije potekal na tak način, kot je v osnovi predviden, torej iz dejavnosti na 

makroskopski ravni. 

5.2 Slabosti raziskave 

Na osnovi poteka raziskave je mogoče ugotoviti naslednje slabosti: (1) majhen vzorec 

sodelujočih učiteljev, saj je težko pridobiti učitelje, ki bi sodelovali v raziskavah, (2) veliko 

učiteljev, ki se odloči za sodelovanje v raziskavi, ne izpolni vprašalnika do konca, (3) s pomočjo 

vprašalnika, ki ga izpolnijo učitelji ni mogoče pridobiti podatkov o dejanski uspešnosti učencev 

pri pouku kemije, kakšna je njihova motiviranost za učenje kemije in kako izvajanje 

demonstracijskih eksperimentov na to vpliva ter (4) na osnovi vprašalnika težko sodimo o 

dejanskem poteku pouka kemije pri anketiranih učiteljih, saj njihov pouk načrtno ni bil 

spremljan. Te slabosti bi se lahko odpravile tako, da bi bil vprašalnik za učitelje krajši in bi 

vseboval manj vprašanj odprtega tipa, da bi izvedli podobno raziskavo na učencih, ki so deležni 

oziroma niso deležni demonstracijskih eksperimentov, in tako da bi se udeležili učnih ur, kjer 

bi učitelji izvajali demonstracijske eksperimente pred učenci. Kljub slabostim in 

pomanjkljivostim nam je uspelo pridobiti kar nekaj pomembnih informacij o tem, kako učitelji 

uporabljajo demonstracijske eksperimente pri pouku kemije.  

5.3 Smernice nadaljnjih raziskav 

Pri nadaljnjih raziskavah bi bilo v prvi vrsti zelo priporočljivo pridobiti nekoliko večji vzorec 

učiteljev, ki bi nam prikazal še nekoliko realnejše stanje o uporabi demonstracijskih 

eksperimentov na slovenskih osnovnih in srednjih šolah. Mogoče bi lahko v vprašalnik vključili 

tudi vprašanja oziroma postavke, ki bi poleg makroskopske in submikroskopske ravni 

vsebovale še simbolno raven, s čimer bi zajeli vse tri ravni razlage kemijskih pojmov. Podoben 

vprašalnik bi dali tudi učencem učiteljev, ki bi sodelovali v raziskavi, da bi ugotovili, kako se 

razlikujejo njihovi pogledi in mnenja o demonstracijskih eksperimentih pri pouku kemije. Poleg 

tega bi bilo potrebno opazovati učitelje, kako izvajajo pouk ter kolikokrat, katere in kako 

izvajajo demonstracijske eksperimente. Prav tako bi kazalo v pouk implementirati različne 

pristope eksperimentalnega dela in ugotoviti, kateri imajo večji učinek na učenčevo 

motiviranost za učenje kemije ter njihove dosežke. 
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