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PREDGOVOR 
Znanstvena monografija z naslovom “Učitelj raziskovalec 2 -  za prenos 

raziskovalnih spoznanj v pouk kemije” je pregled ugotovitev izbranih 
raziskav, ki so potekale na Oddelku za biologijo, kemijo in gospodinjstvo 
Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani ter na Pedagoški fakulteti 
Univerze v Mariboru. Znanstvena monografija je nadaljevanje predstavitve 
raziskovalnih dosežkov študentov dodiplomskega in podiplomskega študija 
in njihovih mentorjev, ki so bili prvič v tej obliki predstavljeni v  znanstveni 
monografiji izdani leta 2017. V znanstveni monografiji je zbranih šest 
prispevkov. Prvi prispevek obravnava pomen povezovanja med šolo, 
univerzo in gospodarstvom za   naravoslovno izobraževanje. Sledita 
prispevka s področja kemijske didaktike. Prvi prispevek obravnava 
uspešnost branja submikropredstavitev kemijski reakcij devetošolcev, 
drugi pa kriterije za pripravo strukture preizkusov znanja iz kemije. 
Eksperimentalno delo pri pouku kemije obravnavajo trije prispevki. Prvi 
prispevek obravnava učno diferenciacijo in individualizacijo 
eksperimentalnega dela, drugi prispevek uporabo mobilnih telefonov pri 
eksperimentalnem delu, tretji pa vpliv obiska Centra eksperimentov na 
motivacijo učencev za naravoslovje.   

Prispevek avtoric Špele Hrast in Vesne Ferk Savec z naslovom 
“Percepcija relevantnosti povezovanja šole, univerze in gospodarstva z 
vidika bodočih učiteljev kemijskih vsebin” obravnava zaznavanje 
pomembnosti tega povezovanja predvsem za pridobivanje novih izkušenj 
in znanj na kognitivnem področju. Prispevek je pripravljen na osnovi 
vsebinske analize odgovorov pridobljenih z vprašalnikom. Uporabljena je 
bila deskriptivna metoda pedagoškega raziskovanja na vzorcu 189 bodočih 
učiteljev kemijskih vsebin. Rezultati kažejo, da bodoči učitelji kemije 
prepoznajo pomen in vrednost povezovanja med učitelji, šolami in 
gospodarstvom z vidika razvoja kompetenc potrebnih za vključevanje v 
družbo kar vpliva na njihovo poklicno in karierno izbiro. V bodoče je 
potrebno v večji meri podpreti razvijanje tovrstnega povezovanja na ravni 
sistemskih rešitev.  

Prispevek avtorjev Barbare Zaman in Iztoka Devetaka z naslovom 
“Branje submikropredstavitev kemijskih reakcij pri devetošolcih” 
obravnava razumevanje kemijskih pojmov o kemijski reakciji na osnovi 
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trojne narave kemijskih pojmov. Pogoj za razumevanje kemijskih pojmov 
ni procesov je njihova obravnava in povezovanje na makroskopski, 
submikroskopski in simbolni ravni. Za ponazoritev kemijskih pojmov in 
procesov na ravni delcev se pri pouku kemije uporabljajo 
submikroreprezentacije (SMR), ki predstavljajo slikovne prikaze 
porazdelitve delcev snovi. Pomembno je, da so SMR ustrezno strokovno 
zasnovane, sicer se lahko razvijejo napačna in nepopolna razumevanja 
predstavljenih kemijskih pojmov in pojavov. Poleg tega pa se lahko SMR 
uporabljajo za V raziskavi je sodelovalo 250 devetošolcev in šest njihovih 
učiteljev v šestih osnovnih šolah. Uporabljen je bil preizkus znanja in 
vprašalnik. Rezultati raziskave so pokazali, da imajo učenci težave pri 
branju SMR, ki podajajo potek kemijskih reakcij pri reševanju nalog, ki jih 
vključujejo. Ugotovitve raziskave so pomembna za razvijanje didaktike 
poučevanja kemije, saj kažejo na napačna razumevanja učencev pri branju 
SMR kemijskih reakcij.  

Namen prispevka “Struktura preizkusov znanja iz kemije v osnovni šoli” 
avtorjev Vesne Hribar, Mihe Slapničarja in Iztoka Devetaka je predstaviti 
kriterije analize preizkusov znanja ter podati primer analize vzorca pisnih 
preizkusov znanja kemije po teh kriterijih. V prvem delu prispevka so 
podana teoretična izhodišča za preverjanja in ocenjevanja znanja ter 
predstavljene značilnosti instrumenta za pisno preverjanje. Predstavljeni 
so tudi karakteristike različnih tipov nalog. V drugem delu prispevka so 
predstavljeni rezultati analize desetih pisnih preizkusov po izdelanih 
kriterjiih. Izdelane kriterije lahko učitelji kemije uporabijo za analizo svojih 
pisnih preizkusov znanja. Pri tem lahko ugotovijo nedoslednosti v pisnih 
preizkusih. Predstavljene kriterije lahko učitelji uporabijo pri sestavljanju 
novih preizkusov znanja, ki bodo usklajeni z obravnavano učno vsebino, 
učnim načrtom in stopnjo kognitivnega razvoja učenca. 

V prispevku “Učna diferenciacija in individualizacija eksperimentalnega 
dela pri pouku kemije v osnovni šoli” avtoric Alenke Stražar, Vesne Ferk 
Savec in Marije Kavkler je predstavljen pomen eksperimentalnega dela za 
učno diferenciacijo in individualizacijo pouka kemije. V drugem delu 
prispevka avtorice predstavljajo metodologijo za spremljanje napredka 
učencev med kemijskim eksperimentalnim delom upoštevajoč učno 
diferenciacijo in individualizacijo. V raziskavo je bilo vključenih 45 učencev 
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osmega razreda. Učenci so izpolnjevali anketni vprašalnik UDKED za 
ugotavljanje učne diferenciacije in individualizacije pri kemijskem 
eksperimentalnem delu. Vzorec je bil slučajen in priložnosten, v katerega 
so bili vključeni nadarjeni učenci, učenci z učnim primanjkljajem, učenci s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja in  tudi učenci tujci. Učna 
enota s kemijsko vsebino je bila razvita v sodelovanju učiteljice kemije in 
specialno pedagoginjo in je bila izvedena v okviru naravoslovnega dneva. 
Po izvedeni učni uri so bili analizirani delovni listi in odgovori 
strukturiranega intervjuja z učiteljico. Rezultati kažejo na raznolikost med 
učenci pri usvajanju znanja na osnovi eksperimentalnega pristopa. 
Ugotovljeno je, da uporabljena učna enota omogoča najbolj učinkovito 
usvajanje znanj učencem, ki so na UDKED vprašalniku dosegli najvišje 
število točk.  

Prispevek “Uporaba mobilnih telefonov pri eksperimentalnem delu 
pouka kemije” avtorjev Martina Melanšeka in Nikolaje Golob obravnava 
uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije – IKT pri pouku in 
eksperimentalnem delu. Predstavljena je uporaba ustreznih aplikacij 
pametnega mobilnega telefona, ki omogočajo predvajanje 
videoposnetkov, ima možnost snemanja in podajanje povratnih informacij. 
V prvem delu prispevka je bila s spletnim vprašalnikom izpeljana študija, ki 
je odgovorila, v kolikšni meri učitelji vključujejo pametne mobilne telefone 
v pouk, katere mobilne aplikacije pri tem uporabljajo, kakšno je njihovo 
mnenje o tem pristopu in kako ga učenci sprejemajo pri 
eksperimentalnem delu. Iz rezultatov je razvidno, da je 51 sodelujočih 
učiteljev seznanjenih z možnostmi uporabe pametnega mobilnega 
telefona pri pouku. Večina med njimi ima tudi nekaj izkušenj s tem 
pristopom. Poudarili so, da ta pristop zahteva samoiniciativnost in da pri 
tem prihranijo čas. Iz rezultatov ankete je razvidno, da ta pristop pozitivno 
ocenjujejo in ga spodbujajo. V drugem delu prispevka je predstavljena 
učna ura z eksperimentalnim delom podprtim z uporabo mobilnega 
telefona. Učenci (13 učencev, 8. razred) so merili pH vrednosti raztopin s 
pomočjo pH lističev univerzalnega indikatorja in aplikacije pH detektor na 
pametnem mobilnem telefonu. Učenci so bili motivirani za ta pristop pri 
izvajanju eksperimentalnega dela. 
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Prispevek “Zadovoljstvo uporabnikov z naravoslovnimi aktivnostmi v 
Centru eksperimentov Maribor ” avtoric Sabine Gaberšek in Nikolaje Golob 
obravnava ugotavljanje vpliva vključevanja učencev in dijakov v aktivnosti 
Centra eksperimentov  na motivacijo za spoznavanje naravoslovnih vsebin. 
Učenci in dijaki so skupaj z učitelji obiskali center v okviru naravoslovnega 
dneva. Vzorec je zajemal 304 učencev/dijakov, 19 učiteljev in 3 vzgojitelje, 
ki so po obisku centra izpolnili anketo o vtisih. Največ učencev/dijakov je 
izbralo delavnico pH indikatorji ter delavnico Zabavno merjenje, učitelji pa 
delavnico Izdelava bioplastike. Iz rezultatov ankete je razvidno, da učitelji 
najpogosteje sodelujejo z zunanjimi institucijami kot je Center 
eksperimentov  v sklopu naravoslovnih dni  predvsem z učenci zadnjih 
razredov osnovne šole in dijaki prvih in drugih letnikov srednje šole. 
Rezultati ankete kažejo, da predvsem tiste aktivnosti motivirajo učence za 
naravoslovje, ki so zasnovane na učenju z raziskovanjem na osnovi 
eksperimentalnega dela. V anketi so učitelji opozorili na pomanjkljivo 
predstavljene namene in cilje posameznih delavnic. Rezultati ankete tudi 
kažejo, da učitelji motivirajo učence in dijake za naravoslovje ter dokaj 
pogosto vključujejo eksperimentalno delo in učenje z raziskovanjem v 
pouk. Priporočeno je, da naj učitelji pogosteje obiščejo centre 
naravoslovnih dejavnosti, kar pozitivno vpliva na motivacijo učencev in 
dijakov za spoznavanje naravoslovnih vsebin 

Znanstvena monografija je namenjena učiteljem praktikom pri 
posodabljanju pouka, študentom kemijskega izobraževanja ter širši 
strokovni javnosti.  
 
 

dr. Saša A. Glažar, urednik 
  



Učitelj raziskovalec-za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije 
 

9 

 

PERCEPCIJA RELEVANTNOSTI POVEZOVANJA ŠOLE, UNIVERZE IN 
GOSPODARSTVA Z VIDKA BODOČIH UČITELJEV KEMIJSKIH VSEBIN 

 

PERCEPTION OF RELEVANCE OF SCHOOL, UNIVERSITY AND INDUSTRY 
COLLABORATION FROM THE PERSPECTIVE OF FUTURE TEACHERS OF 

CHEMISTRY CONTENTS 
 

Špela Hrast in Vesna Ferk Savec 
 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 
 

Povzetek 
Percepcija relevantnosti poučevanja in učenja kemijskih vsebin prispeva h kognitivnemu 
razvoju učencev in dijakov, spodbuja razvoj kompetenc, potrebnih za vključevanje v 
družbo, ter izboljša poklicno in karierno izbiro. Zato sta nujno potrebna tako 
implementacija relevantnega kemijskega izobraževanja kot tudi spodbujanje percepcije 
učencev oz. dijakov o relevantnosti obravnavanih kemijskih vsebin z vidika individualne, 
družbene in poklicne dimenzije. Cilji prispevka je na osnovi vsebinske analize preučiti 
percepcijo bodočih učiteljev kemijskih vsebin na razredni in predmetni stopnji o 
relevantnosti povezovanja šole, univerze in gospodarstva. Za dosego cilja raziskave je bila 
uporabljena deskriptivna metoda pedagoškega raziskovanja, pri čemer je bilo v raziskavo 
vključenih 189 bodočih učiteljev kemijskih vsebin Univerze v Ljubljani. Podatki so bili zbrani 
z vprašalnikom o percepciji relevantnosti povezovanja šole, univerze in gospodarstva ter 
analizirani z vsebinsko analizo odgovorov odprtih vprašanj. Rezultati kažejo, da bodoči 
učitelji kemijskih vsebin prepoznavajo raznolike dodane vrednosti povezovanja tako z 
vidika učencev in šol, (bodočih) učiteljev kemijskih vsebin in univerze ter gospodarstva. Pri 
tem prepoznane dodane vrednosti spodbujajo vse tri dimenzije relevantnosti kemijskega 
izobraževanja (individualno, družbeno in poklicno dimenzijo), vendar izpostavljajo 
predvsem pomen povezovanja v povezavi s pridobivanjem novih izkušenj in znanj na 
kognitivnem področju. Iz rezultatov je prav tako razbrati, da je v bodoče potrebno podpreti 
razvijanje razumevanja relevantnosti povezovanja šole, univerze in gospodarstva z vidika 
bodočih učiteljev kemijskih vsebin, in vzpostaviti sistemsko podporo učiteljem na tem 
področju.  
 

Ključne besede: relevantnost kemijskega izobraževanja; relevantnost povezovanja šole, 
univerze in gospodarstva; bodoči učitelji kemijskih vsebin 
 

Abstract 
The perception of the relevance of teaching and learning of various chemical contents 
contributes to the cognitive development of students, encourages the development of 
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their competences needed for social inclusion, and improves their professional and career 
choice. Therefore, the implementation of the relevant chemistry education, as well as the 
promotion of students' perceptions about the relevance of the discussed chemical 
contents from the individual, societal and vocational dimension are important factors of 
students’ development. The purpose of this paper is to analyze the perception of the 
relevance of school, university and industry collaboration from the perspective of future 
teachers of chemistry contents at the primary and lower secondary levels. To achieve the 
aim of this investigation, a descriptive method of research was used. The sample consists 
of 189 future teachers of chemistry contents from the University of Ljubljana. The data was 
collected with a questionnaire about the perception of the relevance of school, university 
and industry collaboration, and analyzed using content analysis of the answers from the 
open questions. The results revealed that future teachers of chemistry contents were able 
to recognize various benefits for students, schools, teachers of chemistry contents, 
university and industry. Recognized added values promote all three dimensions of 
chemistry education, i.p the individual, societal and vocational dimension. Thereby, 
students mainly emphasize the importance of collaboration in connection with the 
acquisition of new knowledge and experiences on the cognitive level. The results also 
indicate that in the future, it is necessary to support the development of understanding of 
the relevance of school, university and industry collaboration from the perspective of 
future teachers of chemistry contents and to provide systematic support for teachers in 
this field. 
 

Key words: relevance of chemistry education; relevance of school, university and industry 

collaboration; future teachers of chemistry content 
 

Uvod 
Zaradi velikega pomena znanja naravoslovja za trajnostni gospodarski in 

družbeni razvoj (Jegstad in Sinnes, 2015) predstavlja relevantnost v 
povezavi z naravoslovnim izobraževanjem pogosto uporabljen pojem s 
strani različnih ključnih deležnikov, kot so oblikovalci izobraževalnih politik, 
akademski znanstveniki z naravoslovnega in izobraževalnega področja, 
predstavniki s področja gospodarstva ipd. (Fensham, 2000; Hofstein, Eilks 
in Bybee, 2011).  

Poročila na ravni Evropske unije (Gazo idr., 2005; Hazelkorn idr., 2015) 
opozarjajo, da učenci percipirajo naravoslovje in vsebino naravoslovnega 
izobraževanja kot »irelevantno« za njihovo osebno življenje in družbo, v 
kateri živijo, ter spodbujajo k izboljšanju relevantnosti izobraževalnih 
sistemov. Omenjene smernice podpirajo izsledki znanstvenih raziskovanj 
naravoslovnega izobraževanja (Dillon, 2009; Gilbert, 2006), in sicer 
predvsem na področju fizike in kemije, kjer nepriljubljenost ostaja eden 
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glavnih izzivov izobraževanja na omenjenih specifično predmetnih 
področjih (Krapp in Prenzel, 2011; Osborne in Dillon, 2008). Za preseganje 
te problematike raziskave (Eilks in Hofstein, 2014; Holbrook, 2005; 
Newton 1998a) predlagajo, naj učitelji naredijo naravoslovno 
izobraževanje relevantnejše in tako vplivajo na povečanje interesa in 
motivacije učencev za učenje naravoslovnih predmetov. Pri tem je treba 
poudariti, da je pojem relevantnosti v literaturi naravoslovnega 
izobraževanja velikokrat različno razumljen in interpretiran (Stuckey, 
Hofstein, Mamlok Naaman in Eilks, 2013). Relevantnost v povezavi z 
naravoslovnim izobraževanjem različni avtorji opredeljujejo predvsem: 

(1) kot sinonim za interes učencev (npr. Schreiner in Sjøberg, 2004);  
(2) kot učenčevo percepcijo smiselnosti za razumevanje kontekstov, 

povezanih z njihovim življenjem (npr. King, 2012).; 
(3) v povezavi s potrebami učencev, kjer relevantnost predstavlja 

sinonim za pomembnost ali uporabnost (npr. Simon in Amos, 
2009);  

(4) z vidika učinkov za posameznika in družbo v smislu večje blaginje in 
trajnostnega razvoja, doseženega prek uporabe znanosti in 
tehnologije za reševanje družbenih, ekonomskih, okoljskih in 
političnih problemov (npr. De Haan, 2006).  

(5) Relevantnost je lahko opredeljena tudi izrazito večdimenzionalno, 
pri čemer vsebuje kombinacijo izbranih segmentov iz prej opisanih 
opredelitev (npr. Rannikmäe, Teppo in Holbrook, 2010).  

Relevantnost naravoslovnega izobraževanja je povezana tudi z 
vprašanji, kaj dojemamo kot relevantno, kdo in kdaj nekaj dojema kot 
relevantno ter kdo odloča o relevantnosti (de Jong in Talanquer, 2015). 
Teoretični odgovor na vprašanje, kaj dojemamo kot relevantno 
naravoslovno izobraževanje, lahko izhaja iz različnih splošnih teorij na 
področju izobraževanja ali naravoslovne pismenosti (Holbrook in 
Rannikmäe, 2009), pri čemer je poudarek na tem, da mora relevantno 
naravoslovno izobraževanje vključevati družbeno dimenzijo (Stuckey idr., 
2013). Na podlagi omenjenih teorij so bili oblikovani različni modeli, ki 
poskušajo opisati relevantnost naravoslovnega izobraževanja s pomočjo 
različnih dimenzij, npr. Van Aalsvoort (2004), v svojem modelu opisuje 



Učitelj raziskovalec-za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije 
 

12 

 

relevantnost naravoslovnega z vidika osebne, profesionalne in družbene 
dimenzijo. 
 Na podlagi teh in sinteze literature s področja relevantnosti zadnjih 
petdeset let ter upoštevajoč interese in stališča različnih deležnikov je 
 Stuckey s sodelavci (2013) predlagal večdimenzionalno opredelitev 
relevantnosti naravoslovnega izobraževanja oz. večdimenzionalni model 
relevantnosti naravoslovnega izobraževanja (Slika 1). Eliks in Hofstein 
(2015) sta opredelitev prilagodila za kemijsko izobraževanje in vsebuje 
naslednje vidike: 
(1) Poučevanje in učenje kemijskih vsebin sta opredeljena kot relevantna, 

kadar imata (pozitivne) posledice za učenčevo sedanje ali bodoče 
življenje, pri čemer so pozitivne posledice opredeljene širše od 
preprostega izpolnjevanja osebnih interesov ali zaznanih želja učenca, 
saj zajemajo tudi sposobnost posameznika, da živi v sodobni družbi in 
v njej odgovorno sodeluje ter tudi prispeva h gospodarstvu in 
njegovemu razvoju na področju naravoslovja in tehnologije.  

(2) Pozitivne posledice se časovno nanašajo na potrebe v sedanjosti, ki se 
jih učenci zavedajo, kot tudi njihove bodoče potrebe, ki se jih morda 
še niti ne zavedajo. 

(3) Relevantnost kemijskega izobraževanja vključuje tako notranje kot 
tudi zunanje komponente, pri čemer notranje komponente 
predstavljajo učenčeve interese in namere, zunanje komponente pa 
se osredinjajo na s strani bližnjega okolja ali družbe etično upravičena 
pričakovanja do učenca.  

(4) Relevantnost kemijskega izobraževanja je sestavljena iz treh različnih 
dimenzij: (1) Individualna dimenzija relevantnosti kemijskega 
izobraževanja se nanaša na odzivanje na vedoželjnost in interes 
učencev za učenje kemijskih vsebin ter spodbujanje usvajanja 
kemijskega znanja, predvsem v povezavi z izkušnjami učencev iz 
njihovega življenja. (2) Družbena dimenzija relevantnosti kemijskega 
izobraževanja se izraža prek spodbujanja razumevanja vloge kemije v 
družbi ter razvijanja spretnosti učencev za družbeno odgovorno 
ravnanje ter se osredotoča na pripravljanje učencev za odgovorno 
udejstvovanje v družbi. (3) Poklicna dimenzija relevantnosti 
kemijskega izobraževanja poudarja spoznavanje različnih 
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zaposlitvenih možnosti ter nadaljnje izobraževanje na področju 
kemije (Eliks in Hofstein, 2015; Stuckey idr., 2013). 

 Opisane dimenzije relevantnosti kemijskega izobraževanja pokrivajo 
notranje in zunanje komponente, vidike sedanjega in prihodnjega 
pomena, so medsebojno povezane in se lahko prekrivajo. Na primer 
odločitev za poklic kemika lahko izhaja iz osebnega interesa in/ali zaznane 
potrebe po poklicih na področju naravoslovja v prihodnosti. Omenjeni 
razlog je lahko neposredno povezan z idejo razvijanja uspešne in 
trajnostne družbe (Eilks in Hofstein, 2015). 

 
Slika 1: Prikaz večdimenzionalnega modela relevantnosti naravoslovnega 

izobraževanja (Stuckey idr., 2013). 
 

Uporaba večdimenzionalnega modela relevantnosti kemijskega 
izobraževanja (Hofstein in Kesner, 2015; Stuckey idr. 2013) je v literaturi 
opisana na področju izobraževanja bodočih učiteljev z namenom 
ozaveščanja o pomenu in večdimenzionalnosti relevantnosti v kemijskem 
izobraževanju (Hugerat, Mamlok Naaman, Eilks in Hofstein, 2015) in kot 
kriterij oz. utemeljitev pri izboru vsebine učnih gradiv za poučevanje in 
učenje kemije (Zowada, Gulacar in Eilks, 2008). Prek vsebinske analize 
odgovorov učencev je bilo proučevano, na kakšno dimenzijo relevantnosti 
vplivajo programi neformalnega izobraževanja, kot so spletni program s 
področja trajnostnega razvoja (Aksela, M., Wu, X. in Halonen, 2016) in 
naravoslovni tabori (Halonen in Aksela, 2018). Hugerat in sodelavci (2018) 
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so proučevali, kako domnevno relevantnejši pristop poučevanja na 
področju vsebinskega sklopa kislin in baz vpliva na motivacijo in odnos do 
naravoslovja v primerjavi z domnevno manj relevantnim pristopom. 
Rezultati so pokazali, da je domnevna višja/nižja relevantnost pristopa 
statistično pomembno povezana z doseženimi rezultati. Stuckey in Eliks 
(2014) sta prav tako proučevala, kako vsebina, izbrana na podlagi modela 
relevantnosti kemijskega izobraževanja, vpliva na motivacijo učencev. Pri 
tem sta zaključila, da je bila višja motivacija učencev po izvedbi posledica 
percepcije učencev glede relevantnosti vsebine. Kljub temu da uporabljeni 
vprašalnik motivacijskega učnega okolja MoLE (Motivational Learning 
Environment) (Bolte, 2006) vsebuje tudi vidik relevantnosti kot enega od 
vidikov motivacije v povezavi z učnim okoljem, zaradi izostanka postavke, 
povezane s poklicno dimenzijo, ne moremo sklepati, ali je prišlo do 
spremembe percepcije relevantnosti na vseh dimenzijah relevantnosti 
kemijskega izobraževanja 

Percepcijo relevantnosti naravoslovnega izobraževanja v določenem 
okolju, ki je velikokrat odvisna od družbeno-ekonomskih okoliščin in 
kulture (Knamiller 1984; Mamlok Naaman, Abels  in Markic, 2015), zrcalijo 
tako (I) učni načrti naravoslovnih predmetov, ki so rezultat usklajevanja 
med različnimi deležniki, kot (II) njihova implementacija v izobraževalni 
vertikali (Eliks in Hofstein, 2017; King, 2012). Na osnovi poudarkov in 
usmeritev učnih načrtov ter učbenikov lahko sklepamo o prispevanju 
učenja in poučevanja naravoslovja k posamezni dimenziji in poddimenziji 
relevantnosti naravoslovnega oz. kemijskega izobraževanja (Khaddoor, Al 
Amoush in Eilks, 2017). Različni poudarki in usmeritve s svojimi lastnostmi 
v različni meri pripomorejo k relevantnosti učenja in poučevanja kemijskih 
vsebin (Eilks in Hofstein, 2017). Roberts (1982) je poudarek učnega načrta 
opredelil kot niz skritih sporočil o znanosti, ki se zdi oblikovalcem učnega 
načrta pomemben za posredovanje učencem. Njegovih sedem 
identificiranih poudarkov učnega načrta je za področje kemijskega 
izobraževanja nadgradil Van Berkel (2005), pri čemer je opredelil tri glavne 
poudarke učnega načrta – osnove kemije, razvoj kemijskega znanja in 
povezavo med kemijo, tehnologijo in družbo. V povezavi z usmeritvijo 
učnih načrtov je Eilks s sodelavci (2013), temelječ na delu raziskovalca De 
Jong (2006), opisal šest osnovnih usmeritev kemijskega učnega načrta – 
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usmerjenost v strukturo discipline, zgodovino kemije, vsakdanje življenje, 
okolje, tehnologijo in industrijo ter socio-naravoslovni kontekst.  

Opredeljene usmeritve lahko predstavljajo vodilna načela za 
strukturiranje celotnega učnega načrta in/ali pristope, s katerimi se prične 
ali na katerih temelji obravnavanje posamezne kemijske vsebine (Eilks idr., 
2013). Pri tem je kemijsko izobraževanje, temelječe na socio-naravoslovnih 
kontekstih, v literaturi izpostavljeno kot eden najbolj potencialnih 
pristopov za spodbujanje relevantnosti kemijskega izobraževanja na vseh 
treh dimenzijah (Parchmann, Blonder in Broman, 2017; Hofstein idr., 
2011; Newton, 1988b). Pristop, temelječ na socio-naravoslovnih 
kontekstih, se osredinja na avtentične družbene probleme (Tal, Kali, Magid 
in Madhok, 2011), pri čemer ti ne predstavljajo zgolj izhodišča poučevanja 
in učenja, temveč tudi osrednjo vsebino (Burmeister, Rauch in Eilks, 2012). 
V slovenskem prostoru se je pričel pristop uveljavljati leta 2007 s 
projektom  Akcijsko raziskovanje za dvig kvalitete pouka naravoslovnih 
predmetov (Ferk Savec idr., 2007; Vidic, Sajovec in Ferk Savec, 2007), kar 
se je nadaljevalo med letoma 2010 in 2014 s projektom PROFILES 
(Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and 
Education through Science), katerega cilj je bil povečati usposobljenost 
učiteljev za razvoj ustvarjalnega, problemsko zasnovanega in s socio-
naravoslovnimi konteksti prepletenega okolja (Devetak, 2014). Prispevek 
uporabljenega pristopa poučevanja k določeni dimenziji relevantnosti je 
odvisen od izbranega konteksta (Gilbert, 2006) in učenčevega interesa za 
učenje kemijskih vsebin (Stuckey idr., 2013). Zavedati se je treba, da 
učenci nimajo enakega individualnega oz. osebnega interesa za učenje, ki 
predstavlja pomembno sestavino učne motivacije, saj začenja oziroma 
spodbuja motivirano vedenje (Juriševič 2006; 2012). Veliko učencev ni 
notranje motiviranih za učenje kemijskih vsebin (Hofstein idr., 2011), zato 
lahko takšni učenci največ pridobijo s poučevanjem, usmerjenim v 
družbeno dimenzijo relevantnosti. Na drugi strani bi lahko učenci, ki so že 
od začetka notranje motivirani za učenje kemije, pridobili primerljiv učni 
rezultat tudi prek poučevanja, usmerjenega v individualno ali poklicno 
dimenzijo relevantnosti. Prav tako je družbena dimenzija relevantnosti 
pomembna tudi zanje (Stuckey idr., 2013). Prispevek uporabljenega 
pristopa poučevanja k določeni dimenziji relevantnosti je odvisen tudi od 
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umeščenosti glede na starost učencev. Na primer individualna dimenzija 
naj bi bila najpomembnejša dimenzija pri mlajših učencih, medtem ko naj 
bi družbena dimenzija prevladovala pri starejših učencih (Newton, 1988b; 
Tolppanen, Vartiainen, Ikävalko in Aksela, 2015).  

Kemijsko izobraževanje, temelječe na socio-naravoslovnih kontekstih, s 
katerim spodbujamo vse tri dimenzije relevantnosti kemijskega 
izobraževanja, lahko vključuje povezovanje šol z gospodarstvom (Eilks idr., 
2013; Hofstein in Kesner, 2006; 2015). Hofstein in Kesner (2006, 2015) 
izpostavljata, da poučevanje in učenje kemije, ki izključuje gospodarstvo, 
izključuje pomembno značilnost sodobnega življenja. S tem je 
onemogočeno, da z uporabo avtentičnih in včasih tudi spornih situacij, 
razvijamo razumevanje kemije v vsakdanjem življenju in omogočamo 
učencem spoznavanje povezav med kemijo, gospodarstvom in družbo 
(Hofstein in Kesner, 2006, 2015). Povezovanje z gospodarstvom poudarja 
družbeno-ekonomske in okoljske posledice kemije, kar lahko omogoča 
tudi doseganje ciljev s področja trajnostnega razvoja  (Burmeister idr., 
2012; Jegstad in Sinnes, 2015). Učenci so pri tem spodbujeni, da poleg 
razvijanja svojega družbeno relevantnega kemijskega znanja,  razvijajo tudi 
svoje sposobnosti za vrednotenje vprašanj povezanih s kemijo, npr. 
vprašanj v povezavi z možnim prispevanjem kemije k trajnostnim 
skupnostim ali vprašanj v povezavi z ustreznim upravljanjem naravnih 
virov v prihodnosti (Burmeister in Eilks, 2012).  

V nekaterih državah, kot sta Finska (Chemistrylab Gadolin, 2018) in Izrael 
(Weizmann Institute of Science, b.d.), je tovrstno povezovanje že uspešno 
in sistematično vpeljano na vse ravni izobraževanja. Na Finskem takšno 
povezovanje predstavlja del njihovega učnega načrta, pri čemer imajo vsi 
sodelujoči (strokovnjaki iz gospodarstva, bodoči učitelji, učitelji v praksi in 
strokovnjaki iz univerze) tudi priložnost izmenjave svojega strokovnega 
znanj in izkušenj v skupnem raziskovalnem ter učnem okolju LUMA Center 
Finland. Najpomembnejši del centra za kemijsko izobraževanje predstavlja 
kemijski laboratorij ChemistryLab Gadolin, ki deluje v okviru LUMA Center 
University of Helsinki.  V njem dejavnosti razvite v okviru povezovanja šole, 
univerze in gospodarstva poleg učencev vključujejo tudi aktivne in bodoče 
učitelje kemije (Aksela, 2008; Ikävalko, 2016; Juntunen & Aksela, 2014; 
Vihma & Aksela, 2014). Primer dobro uveljavljenega povezovanja šole, 
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univerze in gospodarstva na področju kemijskega izobraževanja 
predstavlja tudi izobraževanje v Izraelu, V Izraelu so več kot dve desetletji 
sistematično razvijali in implementirali učna gradiva, katerih glavi cilj je 
predstavljalo učenje kemijskih konceptov v kontekstu gospodarstva z 
namenom predstavitve relevantnosti kemije za osebno življenje učencev in 
za družbo, v kateri živijo. Hofstein in Kesner (2006, 2015) izpostavljata 
pomembnost tesnega sodelovanja različnih partnerjev (strokovnjakov iz 
gospodarstva, bodočih učiteljev kemije, učiteljev v praksi, predstavnikov 
ministrstva pristojnega za izobraževanje in strokovnjakov iz univerze), ki je 
za razvoj in izvajanje takšnega pristopa bistveno (Hofstein in Kesner, 2006; 
2015). Tudi v okviru Evropske mreže šol (European Schoolnet) potekajo 
različne pobude dobrih praks povezovanja šol in industrije, kot je npr. v 
Belgiji, Veliki Britaniji, Nemčiji in Franciji (Beernaert idr., 2017). 

Več dejavnikov lahko ovira učinkovito implementacijo relevantnega 
poučevanja kemijskih vsebin. Poleg šibko izpostavljenih družbenih 
dimenzij v številnih učnih načrtih (Hughes, 2000) in neustreznih metod 
ocenjevanja učencev (Holbrook, 2005), predstavlja učiteljevo osebno 
prepričanje enega najpomembnejših dejavnikov, ki zavira učinkovito 
implementacijo relevantnega poučevanja kemijskih vsebin. Učiteljeva 
prepričanja veljajo za najpomembnejši dejavnik, ki odloča, zakaj in kako se 
učitelji obnašajo in sprejemajo odločitve v razredu (Bandura, 1986). 
Osebna prepričanja učiteljev lahko postanejo ovire za učinkovito izvajanje 
različnih vsebin, učnih tehnik in pedagoških intervencij, kar se lahko 
rezultira tudi v ohranjanju tradicionalnih praks poučevanja (Lumpe, Honey 
in Czerniak, 2000). 

 
Namen in cilji 

Poučevanje in učenje kemijskih vsebin morata biti pri učencih 
prepoznana kot relevantna (Hofstein idr. 2011). Pri tem lahko s kemijskim 
izobraževanjem, ki vključuje povezovanje šole, univerze in gospodarstva, 
spodbujamo tako individualno kot družbeno in poklicno dimenzijo 
relevantnosti kemijskega izobraževanja (Eilks idr., 2013; Hofstein in 
Kesner, 2006; 2015). V slovenskem prostoru je bila raziskana percepcija 
relevantnosti povezovanja šole, univerze in gospodarstva bodočih učiteljev 
kemije, ki so sodelovali pri dogodku Kemija z mislijo na jutri, s katerim smo 
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želeli spodbuditi, da bi v prihodnje učenje in poučevanje kemije tudi v 
slovenskem prostoru v večji meri potekalo glede na potrebe in vsebine iz 
lokalnega okolja in tako postalo za učence bolj relevantno v vseh treh 
dimenzijah relevantnosti kemijskega izobraževanja (Ferk Savec in Hrast, 
2017; Hrast in Ferk Savec, 2017; Kousa, Aksela in Ferk Savec, 2018). Zaradi 
pomembnosti učiteljevih osebnih prepričanj, ki lahko predstavljajo enega 
najpomembnejših dejavnikov za zaviranje učinkovite implementacije 
relevantnega kemijskega izobraževanja (Lumpe idr., 2000), je namen 
prispevka preučiti percepcijo bodočih učiteljev, ki bodo poučevali kemijske 
vsebine po celotni izobraževalni vertikali.  

Pri tem je bil za namen raziskave oblikovan naslednji cilj: »Proučiti 
percepcijo bodočih učiteljev kemijskih vsebin o relevantnosti povezovanja 
šole, univerze in gospodarstva.« 

      Za dosego cilja raziskave so bila postavljena naslednja raziskovalna 
vprašanja, ki se nanašajo na posamezne komponente povezovanja šole, 
univerze in gospodarstva: (1) Kakšna je percepcija bodočih učiteljev 
kemijskih vsebin o relevantnosti povezovanja šole in gospodarstva?, (2) 
Kakšna je percepcija bodočih učiteljev kemijskih vsebin o relevantnosti 
povezovanja šole in univerze z bodočimi učitelji? In (3) Kakšna je percepcija 
bodočih učiteljev kemijskih vsebin o relevantnosti povezovanja 
gospodarstva in univerze z bodočimi učitelji? 

 
Metoda 

Raziskava je bila izvedena z uporabo kvantitativnega raziskovalnega 
pristopa. Pri tem je bila uporabljena deskriptivna metoda pedagoškega 
raziskovanja. 

 
Vzorec 

Za dosego cilja raziskave je bil izbran namenski neslučajnostni vzorec 
bodočih učiteljev kemijskih vsebin sestavljen 189 študentov Univerze v 
Ljubljani. Od tega je sodelovalo 127 bodočih učiteljev kemijskih vsebin na 
razredni stopnji (učitelji RP; 6 študentov in 127 študentk prvega in tretjega 
letnika študijskega program Razredni pouk Univerze v Ljubljani, Pedagoške 
fakultete) in 62 bodočih učiteljev kemijskih vsebin na predmetni stopnji v 
osnovni šoli ali v srednji šoli (učitelji KEM; 13 študentov in 40 študentk od 
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prvega do četrtega letnika študijskega programa Dvopredmetni učitelj 
Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete; 2 študenta in 7 študentk 
tretjega letnika študijskega programa Kemijsko izobraževanje Univerze v 
Ljubljani, Fakultete za kemijo in kemijsko izobraževanje). 

 
Inštrument – Vprašalnik o percepciji relevantnosti povezovanja šole, 
univerze in gospodarstva  

V raziskavi je bil uporabljen Vprašalnik o percepciji relevantnosti 
povezovanja šole, univerze in gospodarstva, ki je bil razvit za potrebe 
raziskave. Vprašalnik so sestavljala vprašanja odprtega tipa, ki so se 
nanašala na povezave med posameznimi kategorijami. Vprašalnik je v 
polnem besedilu možno pridobiti od avtoric prispevka.  

 
Načrt izvedbe raziskave in postopek obdelave podatkov 

Podatki so bili pridobljeni v študijskih letih 2016/17 in 2017/18, pri čemer 
je bil Vprašalnik o percepciji relevantnosti povezovanja šole, univerze in 
gospodarstva udeležencem raziskave vročen v elektronski obliki ali 
osebno. Pri obdelavi zbranih podatkov je bila izvedena vsebinska analiza 
(Vogrinc, 2008) odgovorov odprtih vprašanj, pri čemer so bili na osnovi 
posameznih vsebinskih sklopov 10 % vprašalnikov (n=19) oblikovani trije 
kodirniki s kategorijami, ki prestavljajo prepoznane tematske enote. 
Zanesljivost kodiranja je bila 95 % in je bila dosežena z usklajevanjem 
neodvisnega kodiranja dveh raziskovalcev, avtoric prispevka. 

 
Kodirnik za preučevanje percepcije relevantnosti povezovanja med šolo 

in gospodarstvom je v končni obliki zajemal 15 kategorij s podkategorijami, 
to so bile:  

1. Seznanitev učencev s pomenom znanja kemije v družbi in za 
življenje posameznika;  
1.1 Seznanitev učencev s pomenom znanja kemije v splošnem;   
1.2 Seznanitev učencev s pomenom znanja kemije za življenje 
posameznika;  
1.3 Seznanitev učencev s pomenom znanja kemije v družbi;  

2. Usmerjanje učencev v izbiro poklicev povezanih s področjem 
kemije;  
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2.1 Usmerjanje učencev v izbiro poklicev povezanih s področjem 
kemije s spodbujanjem interesa za delo poklicev povezanih s 
področjem kemije; 
2.2 Usmerjanje učencev v izbiro poklicev povezanih s področjem 

kemije izhajajoč iz drugih prednosti povezovanja; 
2.3 Usmerjanje učencev v izbiro nadaljnjega izobraževanja 

povezanega s področjem kemije; 
3 Učenci pridobijo nove izkušnje oz. znanja (v splošnem);  

3.2 Učenci pridobijo novo znanje; 
3.3 Učenci pridobijo nove izkušnje; 

4 Učenci pridobijo specifične izkušnje oz. znanja na področju 
kognitivne domene;  
4.2 Učenci pridobijo specifične izkušnje oz. znanja na področju 

kognitivne domene v povezavi z dejavnostjo posameznih 
podjetij; 

4.3 Učenci pridobijo specifične izkušnje oz. znanja z delovanjem 
podjetij; 

4.4 Učenci pridobijo specifične izkušnje oz. znanja s poklicnimi 
možnostmi povezanimi s področjem kemije; 

4.5 Učenci pridobijo specifične izkušnje oz. znanja z razvijanjem 
razumevanja vloge kemije v družbi; 

5 Učenci pridobijo specifične izkušnje na področju afektivne 
domene;  
5.2 Učenci pridobijo specifične izkušnje na področju afektivne 

domene v povezavi s spodbujanjem spremembe odnosa do 
kemije; 

5.3 Učenci pridobijo specifične izkušnje s spodbujanjem zanimanja 
za kemijo; 

6 Učenci pridobijo specifične izkušnje na področju spretnosti;  
6.2 Učenci pridobijo specifične izkušnje v povezavi z razvijanjem 
sodelovalnih spretnosti 

7 Šole oz. učitelji pridobijo nova znanja (v splošnem);  
8 Šole oz. učitelji pridobijo specifične izkušnje oz. znanja na področju 

kognitivne domene; 
9 Šole pridobijo sponzorstvo oz. donacije;  
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10 Šole pridobijo možnost izvajanja pouka izven šole;  
11 Druge dodane vrednosti za učni proces;  
12 Promocija gospodarstva oz. podjetij;  
13 Gospodarstvo oz. predstavniki gospodarstva pridobijo nova znanja 

v splošnem;  
14 Gospodarstvo oz. predstavniki gospodarstva pridobijo specifične 

izkušnje oz. znanja na področju kognitivne domene;  
15 Gospodarstvo pridobi kvalitetni bodoči kader. 

 
Kodirnik za preučevanje percepcije relevantnosti povezovanja med šolo 

in univerzo z bodočimi učitelji je zajemal 17 kategorij, in sicer:  
1. Bodoči učitelji pridobijo kontakte in veze; 
2. Bodoči učitelji pridobijo nove izkušnje oz. znanja (v splošnem);  
3. Bodoči učitelji pridobijo specifične izkušnje oz. znanja na področju 

kognitivne domene, ki so posredno vezana na bodoče pedagoško 
delo;  

4. Bodoči učitelji pridobijo specifične izkušnje na področju spretnosti, 
ki so posredno vezana na bodoče pedagoško delo na področju 
kognitivne domene; 

5. Bodoči učitelji pridobijo specifične izkušnje na področju spretnosti, 
ki so posredno vezana na bodoče pedagoško delo na področju 
spretnosti; 

6. Bodoči učitelji pridobijo specifične izkušnje oz. znanja neposredno 
vezana na bodoče pedagoško delo na področju kognitivne 
domene;  

7. Bodoči učitelji pridobijo specifične izkušnje oz. znanja neposredno 
vezana na bodoče pedagoško delo na področju afektivne domene;  

8. Bodoči učitelji pridobijo izkušnje oz. znanja, ki jih bodo lahko 
vključili v učni proces na področju kognitivne domene;  

9. Bodoči učitelji, univerza in gospodarstvo si izmenjajo izkušnje oz. 
znanja na področju kognitivne domene;  

10. Gospodarstvo oz. predstavniki gospodarstva pridobijo nove 
izkušnje oz. znanja v splošnem;  

11. Gospodarstvo oz. predstavniki gospodarstva pridobijo nove 
izkušnje oz. znanja na področju kognitivne domene; 
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12. Gospodarstvo oz. predstavniki gospodarstva pridobijo nove 
izkušnje na področju afektivne domene;  

13. Gospodarstvo pridobi kvalitetni bodoči kader;  
14. Promocija gospodarstva;  
15. Univerza pridobi možnost izvajanja pedagoškega in raziskovalnega 

procesa izven univerze, ki vključuje bodoče učitelje;  
16. Promocija univerze;  
17. Univerza pridobi sponzorstvo oz. donacije. 

 
Kodirnik za preučevanje percepcije relevantnosti povezovanja med 

gospodarstvom in univerzo z bodočimi učitelji je zajemal 17 kategorij, to so 
bile:  

1. Bodoči učitelji izvajajo praktično pedagoško usposabljanje;  
2. Bodoči učitelji imajo v šoli možnost preizkušanja svojih idej in 

naučenega na fakulteti; 
3. Bodoči učitelji se predstavijo potencialnim bodočim delodajalcem;  
4. Bodoči učitelji pridobijo povratne informacije od učiteljev 

mentorjev;  
5. Bodoči učitelji pridobijo nove izkušnje oz. znanja v povezavi s 

poučevanjem (v splošnem);  
6. Bodoči učitelji pridobijo specifične izkušnje oz. znanja neposredno 

vezana na bodoči pedagoški proces na področju kognitivne 
domene;  

7. Bodoči učitelji pridobijo specifične izkušnje na področju spretnosti, 
ki so posredno vezana na bodoče pedagoško delo na področju 
spretnosti;  

8. Učitelji, bodoči učitelji in univerza si izmenjajo izkušnje oz. znanja v 
povezavi s poučevanjem;  

9. Šole oz. učitelji pridobijo izkušnje oz. znanja v povezavi s 
poučevanjem od bodočih učiteljev kemije ali univerze (v 
splošnem);  

10. Šole oz. učitelji pridobijo specifične izkušnje oz. znanja v povezavi s 
poučevanjem od bodočih učiteljev kemije ali univerze na področju 
kognitivne domene;  

11. Šole pridobijo možnost izvajanja pouka izven šole;  
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12. Učenci pridobijo specifične izkušnje oz. znanja od bodočih učiteljev 
na področju kognitivne domene; 

13. Učenci pridobijo specifične izkušnje oz. znanja od bodočih učiteljev 
na področju afektivne domene; 

14. Univerza pridobi povratne informacije od šol;  
15. Univerza kot vez med gospodarstvom ter šolo;  
16. Univerza izobražuje bodoče učitelje;  
17. Druge dodane vrednosti za univerzo.  

Z uporabo opisanih končnih verzij kodirnikov je bil analiziran celoten 
nabor zbranih vprašalnikov. 

 
Rezultati 

Z namenom preučevanja percepcije bodočih učiteljev kemijskih vsebin o 
relevantnosti povezovanja šole, univerze in gospodarstva so bili zbrani 
rezultati glede na zastavljena raziskovalna vprašanja. 
Percepcija bodočih učiteljev kemijskih vsebin o relevantnosti 
povezovanja šole in gospodarstva 

V Tabeli 1 je predstavljenih 15 prepoznanih kategorij možnih 
odgovorov bodočih učiteljev kemijskih vsebin o relevantnosti povezovanja 
šole in gospodarstva. 

 
Tabela 1: Delež pojavnosti posameznih prepoznanih kategorij 

relevantnosti povezovanja šole in gospodarstva.  

 
 

Relevan. 
povezo-vanja 
z vidika 

Kategorija 
Bodoči 
učitelji RP 

Bodoči 
učitelji 
KEM 

Skupaj 

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

Učencev 

Seznanitev učencev s pomenom znanja 
kemije v družbi in za življenje 
posameznika 

5,9 25,3 13,7 

Usmerjanje učencev v izbiro poklicev 
povezanih s področjem kemije 

8,1 7,3 7,8 

Učenci pridobijo nove izkušnje oz. znanja 
(v splošnem)  

6,8 13,3 9,4 

Učenci pridobijo 
specifične izkušnje 
oz. znanja  

na področju 
kognitivne 
domene 

20,4 17,3 19,1 
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(nadaljevanje tabele 1) 
 

 
Slika 2: Delež pojavnosti posameznih prepoznanih kategorij relevantnosti 

povezovanja šole in gospodarstva z vidika učencev, šole ali 
gospodarstva.  

 

  

na področju 
afektivne 
domene 

1,4 3,3 2,2 

na področju 
spretnosti 

0,5 0,7 0,5 

Šole 
Šola oz. učitelji pridobijo nove izkušnje 
oz. znanja (v splošnem) 

3,6 2,7 3,2 

 

Šola oz. učitelji 
pridobijo specifične 
izkušnje oz. znanja 

na področju 
kognitivne 
domene 

0,9 1,3 1,1 

Šola pridobi sponzorstvo oz. donacije 28,5 3,3 18,3 

Šola pridobi možnost izvajanja pouka 
izven šole 

11,3 3,3 8,1 

Druge dodane vrednosti za učni proces 0,5 5,3 2,4 

Gospodarstva 

Promocija gospodarstva oz. podjetij 3,6 5,3 4,3 

Gospodarstvo oz. predstavniki 
gospodarstva pridobijo nova znanja (v 
splošnem) 

1,8 0,7 1,3 

Gospodarstvo oz. 
predstavniki 
gospodarstva 
pridobijo specifične 
izkušnje oz. znanja 

na področju 
kognitivne 
domene 

1,8 2,0 1,9 

Gospodarstvo pridobi kvalitetni bodoči 
kader 

5,0 8,7 6,5 
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Slika 2 prikazuje delež posameznih prepoznanih kategorij relevantnosti 
povezovanja šole in gospodarstva, ki prikazujejo relevantnost povezovanja 
z vidika učencev, šole/učiteljev ali gospodarstva. Bodoči učitelji kemije so v 
zvezi z relevantnostjo povezovanja šole in gospodarstva v primerjavi z 
bodočimi učitelji razrednega pouka z večjim deležem odgovorov 
izpostavljali kategorije, ki poudarjajo relevantnost povezovanja z vidika 
učencev (f%RP=43,0 %; f%KEM=67,3 %; f%VSI=52,8 %). Bodoči učitelji kemije so 
z večjim deležem odgovorov izpostavljali tudi kategorije, ki poudarjajo 
relevantnost povezovanja šole in gospodarstva za gospodarstvo (f%RP=12,2 
%; f%KEM=16,7 %; f%VSI=14,0 %). 

Kakor je razvidno iz Tabele 1, so bodoči učitelji kemijskih vsebin v 
povezavi z relevantnostjo povezovanja šole in gospodarstva izpostavili 
predvsem kategorijo Učenci pridobijo specifične izkušnje oz. znanja na 
področju kognitivne domene (f%RP=20,4 %; f%KEM=17,3 %; f%VSI=19,1 %). 

Primera odgovorov za kategorijo Učenci pridobijo specifične izkušnje oz. 
znanja na področju kognitivne domene: 
Bodoči učitelj razrednega pouka A: »Učenci dobijo vpogled v delo podjetij, 
kako poteka proizvodnja, kaj izdelujejo ipd.« 
Bodoči učitelj kemije A: »Učencem lahko vsebinsko spoznavajo dejavnost 
podjetja, npr. pri obisku tovarne, ki se ukvarja s pakiranjem, lahko 
spoznavajo polimere in njihove lastnosti.« 

Poleg navedene kategorije so bodoči učitelji razrednega pouka poudarili 
tudi pomen kategorij Šola pridobi sponzorstvo oz. donacije (f%RP=28,5 %). in 
Šole pridobijo možnost izvajanja pouka izven šole (f%RP=11,3 %). 
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Primer odgovora za kategorijo Šola pridobi sponzorstvo oz. donacije:  
Bodoči učitelj razrednega pouka B: »Podjetja so lahko sponzorji, priskrbijo 
sredstva oz. pripomočke, ki omogočajo lažje in učinkovitejše delo.« 
Primer odgovora za kategorijo Šole pridobijo možnost izvajanja pouka 

izven šole: 
Bodoči učitelj razrednega pouka C: »Lahko obiščemo podjetja in si z učenci 
ogledamo, kako tam poteka delo.« 

Bodoči učitelji kemije so v zvezi z relevantnostjo povezovanja med šolo in 
gospodarstvom z večjim deležem odgovorov izpostavljali tudi kategoriji 
Seznanitev učencev s pomenom znanja kemije v družbi in za življenje 
posameznika (f%KEM=25,3 %) in Učenci pridobijo nove izkušnje oz. znanja v 
splošnem (f%KEM=13,3 %). 

Primer odgovora za kategorijo Seznanitev učencev s pomenom znanja 
kemije v družbi in za življenje posameznika: 
Bodoči učitelj kemije B: »Učenci vidijo, kako je znanje kemije uporabno v 
vsakdanjem življenju.« 

Primer odgovorov za kategorijo Učenci pridobijo nove izkušnje oz. znanja 
v splošnem: 
Bodoči učitelj kemije C: »Po mojem mnenju je sodelovanje koristno za 
učence, saj s tem pridobijo nove izkušnje.« 
 
 V Tabeli 2 so podrobneje izpostavljene prepoznane kategorije možnih 
odgovorov bodočih učiteljev kemijskih vsebin o relevantnosti povezovanja 
šole in gospodarstva z vidika učencev. 
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Tabela 2: Delež pojavnosti posameznih prepoznanih kategorij s 
podkategorijami relevantnosti povezovanja šole in gospodarstva z vidika 
učencev.  

 

Kategorija s podkategorijami 

Dimen-zija 
relevant.* 

Bodoči 
učitelji 
RP 

Bodoči 
učitelji 
KEM 

Sku-
paj 

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

Seznanitev učencev s 
pomenom znanja kemije 

v splošnem I, D 3,2 5,9 4,6 

za življenje 
posameznika 

I 0,0 10,9 5,6 

v družbi D 10,5 20,8 15,8 

Usmerjanje učencev v izbiro 

poklicev povezanih 
s področjem 
kemije s 
spodbujanjem 
interesa za delo 
poklicev povezanih 
s področjem 
kemije 
 

P 2,1 4,0 3,1 

poklicev povezanih 
s področjem 
kemije izhajajoč iz 
drugih prednosti 
povezovanja 

P 15,8 4,0 9,7 

nadaljnjega 
izobraževanja 
povezanega s 
področjem kemije  

P 1,1 3,0 2,0 

Učenci pridobijo 
novo znanje I 6,3  9,9 8,2 

nove izkušnje I 9,5 9,9 9,7 

Učenci 
pridobijo 
specifične 
izkušnje oz. 
znanja  

 
 
na področju 
kognitivne 
domene v 
povezavi 

z dejavnostjo 
posameznih 
podjetij 

P 13,7 15,8 14,8 

z delovanjem 
podjetij 

P 11,6 2,0 6,6 

s poklicnimi 
možnostmi 
povezanimi s 
področjem kemije 

P 21,1 4,0 12,2 
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(nadaljevanje tabele 2) 
 

 

 
z razvijanjem 
razumevanja vloge 
kemije v družbi 

D 1,1 4,0 2,6 

na področju 
afektivne 
domene v 
povezavi 

s spodbujanjem 
spremembe 
odnosa do kemije 

I, D 0,0 3,0 1,5 

s spodbujanjem 
zanimanja za 
kemijo 

I, P 3,2 2,0 2,6 

na področju 
spretnosti v 
povezavi 

z razvijanjem 
sodelovalnih 
spretnosti 

D 1,1 1,0 1,0 

* I – individualna dimenzija, D – družbena dimenzija, P – poklicna 
dimenzija 
 

Kakor je razvidno iz Tabele 2, so bodoči učitelji kemijskih vsebin v 
povezavi z relevantnostjo povezovanja šole in gospodarstva izpostavili 
podkategorije, ki obsegajo tako individualno kot družbeno in poklicno 
dimenzijo relevantnosti iz vidika učencev. Pri tem so bodoči učitelji 
kemijskih vsebin izpostavili predvsem podkategorijo Seznanitev učencev s 
pomenom znanja kemije v družbi (f%RP=10,5 %; f%KEM=20,8 %; f%VSI=15,8 %), 
ki podpira družbeno dimenzijo, in podkategorijo, Učenci pridobijo 
specifične izkušnje oz. znanja na področju kognitivne domene v povezavi z 
dejavnostjo posameznih podjetij (f%RP=13,7 %; f%KEM=15,8 %; f%VSI=14,8 %), 
ki podpira poklicno dimenzijo relevantnosti. 

Poleg navedenih podkategorij so bodoči učitelji razrednega pouka 
poudarili tudi pomen podkategorij Učenci pridobijo specifične izkušnje oz. 
znanja na področju kognitivne domene v povezavi s poklicnimi možnostmi 
povezanimi s področjem kemije (f%RP=21,1 %), Usmerjanje učencev v izbiro 
poklicev povezanih s področjem kemije izhajajoč iz drugih prednosti 
povezovanja (f%RP=15,8 %) in Učenci pridobijo specifične izkušnje oz. znanja 
na področju kognitivne domene v povezavi z delovanjem podjetij (f%RP=11,6 
%)., ki vse izpostavljajo poklicno dimenzijo relevantnosti za učence.   

Bodoči učitelji kemije so v zvezi z relevantnostjo povezovanja šole in 
gospodarstva z večjim deležem odgovorov izpostavljali tudi kategorijo 
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Seznanitev učencev s pomenom znanja kemije (f%KEM=10,9 %), ki ima 
poudarek na individualni dimenziji relevantnosti za učence. 
Percepcija bodočih učiteljev kemijskih vsebin o relevantnosti 
povezovanja šole in univerze z bodočimi učitelji 

V Tabeli 3 je predstavljenih 17 prepoznanih kategorij možnih 
odgovorov bodočih učiteljev kemijskih vsebin o relevantnosti povezovanja 
šole in univerze z bodočimi učitelji. 

 
Tabela 3: Delež pojavnosti posameznih prepoznanih kategorij 

relevantnosti povezovanja šole in univerze z bodočimi učitelji. 
 

Relevan. 
sodelo-vanja z 
vidika 

Kategorija 
Bodoči 
učitelji RP 

Bodoči 
učitelji 
KEM 

Sku-
paj 

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

Bodočih 
učiteljev 
 

Bodoči učitelji izvajajo praktično pedagoško 
usposabljanje  

20,6 7,5 14,6 

Bodoči učitelji imajo v šoli možnost 
preizkušanja svojih idej in naučenega na 
fakulteti  

2,3 2,7 2,5 

Bodoči učitelji se predstavijo potencialnim 
bodočim delodajalcem  

12,0 4,8 8,7 

Bodoči učitelji pridobijo povratne 
informacije od učiteljev mentorjev  

4,0 2,1 3,1 

Bodoči učitelji pridobijo nove izkušnje oz. 
znanja v povezavi s poučevanjem (v 
splošnem) 

25,7 27,4 26,5 

Bodoči učitelji pridobijo 
specifične izkušnje oz. 
znanja neposredno 
vezana na bodoči 
pedagoški proces 

na področju 
kognitivne 
domene 

11,4 14,4 12,8 

Bodoči učitelji pridobijo 
specifične izkušnje oz. 
znanja, ki so posredno 
vezana na bodoče 
pedagoško delo 

na področju 
spretnosti 

0,0 1,4 0,6 

Bodočih 
učiteljev, 
univerze, 
šole 

Učitelji, bodoči učitelji in univerza si 
izmenjajo izkušnje oz. znanja v povezavi s 
poučevanjem  

4,0 5,5 4,7 

Šole  
Šola oz. učitelji pridobijo izkušnje oz. znanja 
v povezavi s poučevanjem od bodočih 
učiteljev ali univerze (v splošnem) 

4,6 2,7 3,7 
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(nadaljevanje tabele 3) 
 

 

Šola oz. učitelji pridobijo 
specifične izkušnje oz. 
znanja v povezavi s 
poučevanjem od 
bodočih učiteljev ali 
univerze 

na področju 
kognitivne 
domene 

6,9 10,3 8,4 

Šola pridobi možnost izvajanja pouka izven 
šole  

4,0 2,7 3,4 

Učencev 

Učenci 
pridobijo 
specifične 
izkušnje oz. 
znanja od 
bodočih 
učiteljev 

na področju kognitivne 
domene 

0,6 7,5 3,7 

na področju afektivne 
domene 

1,1 4,1 2,5 

Univerze 

Univerza pridobi povratne informacije od šol 2,3 2,7 2,5 

Univerza kot vez med gospodarstvom ter 
šolo  

0,0 0,7 0,3 

Univerza izobražuje bodoče učitelje  0,0 2,1 0,9 

Druge dodane vrednosti za univerzo 0,6 1,4 0,9 

 
Slika 3: Delež pojavnosti posameznih prepoznanih kategorij relevantnosti 
povezovanja šole in univerze z bodočimi učitelji z vidika bodočih učiteljev, 
učencev, šole, univerze ali vseh naštetih hkrati.  
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Slika 3 prikazuje delež posameznih prepoznanih kategorij relevantnosti 
šole in univerze z bodočimi učitelji, ki prikazujejo relevantnost 
povezovanja z vidika bodočih učiteljev, učencev, šole, univerze ali vseh 
naštetih hkrati. Bodoči učitelji razrednega pouka so v zvezi z 
relevantnostjo povezovanja šole in univerze z bodočimi učitelji v primerjavi 
z bodočimi učitelji kemije z večjim deležem odgovorov izpostavljali 
kategorije, ki poudarjajo relevantnost povezovanja z vidika bodočih 
učiteljev (f%RP=76,0 %; f%KEM=60,3 %; f%VSI=68,8 %). Bodoči učitelji kemije pa 
so v primerjavi z bodočimi učitelji razrednega pouka z večjim deležem 
odgovorov izpostavljali kategorije, ki poudarjajo relevantnost povezovanja 
šole in univerze z bodočimi učitelji za učence (f%RP=1,7 %; f%KEM=11,6 %; 
f%VSI=6,2 %). 

Kakor je razvidno iz Tabele 3, so bodoči učitelji kemijskih vsebin v 
povezavi s relevantnostjo povezovanja šole in univerze z bodočimi učitelji 
izpostavili predvsem kategoriji Bodoči učitelji pridobijo nove izkušnje oz. 
znanja v povezavi s poučevanjem v splošnem (f%RP=25,7 %; f%KEM=27,4 %; 
f%VSI=26,5 %) in Bodoči učitelji pridobijo specifične izkušnje oz. znanja 
neposredno vezana na bodoči pedagoški proces na področju kognitivne 
domene (f%RP=11,4 %; f%KEM=14,4 %; f%VSI=12,8 %) 
Primera odgovorov za kategorijo Bodoči učitelji pridobijo nove izkušnje oz. 
znanja v povezavi s poučevanjem v splošnem: 
Bodoči učitelj razrednega pouka Č: »Pomembno je da šole in univerza 
sodelujejo, da lahko bodoči učitelji pridobimo izkušnje.« 
Bodoči učitelj kemije Č: »Bodoči učitelji tako pridobimo novo, praktično 
znanje.« 

Primera odgovorov za kategorijo Bodoči učitelji pridobijo specifične 
izkušnje oz. znanja neposredno vezana na bodoči pedagoški proces na 
področju kognitivne domene: 
Bodoči učitelj razrednega pouka D: »Sodelovanje nam omogoči, da 
spoznavamo bodoče delovno mesto učitelja, kakšne so možnosti, omejitve 
in izzivi poučevanja na šoli.« 
Bodoči učitelj kemije D: »Lahko spoznamo, kaj se v šolah že izvaja oz. na 
kakšen način učitelji predstavljajo posamezno vsebino.« 

Poleg navedenih kategorij so bodoči učitelji razrednega pouka poudarili 
tudi pomen kategorij Bodoči učitelji izvajajo praktično pedagoško 
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usposabljanje (f%RP=20,6 %) in Bodoči učitelji se predstavijo potencialnim 
bodočim delodajalcem (f%RP=12,0 %). 

Primer odgovora za kategorijo Bodoči učitelji izvajajo praktično 
pedagoško usposabljanje:  
Bodoči učitelj razrednega pouka E: »Šole nudijo prakso bodočim 
učiteljem.« 

Primer odgovora za kategorijo Bodoči učitelji se predstavijo 
potencialnim bodočim delodajalcem: 
Bodoči učitelj razrednega pouka F: »Sodelovanje je zelo pomembno, saj 
študentje gradijo mrežo šol, ki lahko predstavljajo možnost bodoče 
zaposlitve.« 

Bodoči učitelji kemije so v zvezi z relevantnostjo povezovanja šole in 
univerze z bodočimi učitelji z večjim deležem odgovorov izpostavljali tudi 
kategorijo Šola oz. učitelji pridobijo specifične izkušnje oz. znanja v 
povezavi s poučevanjem od bodočih učiteljev ali univerze na področju 
kognitivne domene (f%KEM=10,3 %). 

Pri tem je bil primer odgovora: 
Bodoči učitelj kemije E: »Šole lahko pridobijo veliko novih pogledov na 
poučevanje določenih vsebin, prijeme, kako dodatno motivirati učence, 
mogoče tudi idejo in hkrati priložnost za nove/novo interesno dejavnost 
ipd..« 
 
Percepcija bodočih učiteljev kemijskih vsebin o relevantnosti 
povezovanja gospodarstva in univerze z bodočimi učitelji 

V Tabeli 4 je predstavljenih 17 prepoznanih kategorij možnih 
odgovorov bodočih učiteljev kemijskih vsebin o relevantnosti povezovanja 
gospodarstva in univerze z bodočimi učitelji. 
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Tabela 4: Delež pojavnosti posameznih prepoznanih kategorij 
relevantnosti povezovanja gospodarstva in univerze z bodočimi učitelji 
 

Relevan. 

sodelovanja z 

vidika 

Kategorija 

Bodoči 

učitelji 

RP 

Bodoči 

učitelji 

KEM 

Sku-

paj 

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

Bodočih 

učiteljev 

 

Bodoči učitelji pridobijo kontakte in veze  6,3 4,6 5,5 

Bodoči učitelji pridobijo nove izkušnje oz. znanja 

(v splošnem) 
16,2 16,8  16,5 

Bodoči učitelji pridobijo 

specifične izkušnje oz. 

znanja, ki so posredno 

vezana na bodoče 

pedagoško delo 

na področju 

kognitivne 

domene 

4,2 13,7 8,8 

na področju 

spretnosti 
0,7 6,9 3,7 

 

Bodoči učitelji pridobijo 

specifične izkušnje oz. 

znanja neposredno vezana 

na bodoče pedagoško delo 

na področju 

kognitivne 

domene 

1,4 5,3 3,3 

na področju 

afektivne domene 
0,7 1,5 1,1 

Bodočih 

učiteljev in 

učencev 

Bodoči učitelji pridobijo 

izkušnje oz. znanja, ki jih 

bodo lahko vključili v učni 

proces 

na področju 

kognitivne 

domene 

7,0 21,4 13,9 

Bodočih 

učiteljev, 

univerze in 

gospoda-rstva 

Bodoči učitelji, univerza in 

gospodarstvo si izmenjajo 

izkušnje oz. znanja 

na področju 

kognitivne 

domene 

8,5 2,3 5,5 

Gospo-darstva 
Gospodarstvo oz. predstavniki gospodarstva 

pridobijo nove izkušnje oz. znanja (v splošnem) 
2,8 3,8 3,3 

 

Gospodarstvo oz. 

predstavniki gospodarstva 

pridobijo nove izkušnje oz. 

znanja  

na področju 

kognitivne 

domene 

1,8 2,1  

na področju 

afektivne 

domene 

3,7 6,3  

Gospodarstvo pridobi kvalitetni bodoči kader  6,3 7,6 7,0 
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(nadaljevanje tabele 4) 
 
 Promocija gospodarstva 2,8 6,9 4,8 

Univerze 

 

Univerza pridobi možnost izvajanja pedagoškega 

in raziskovalnega procesa izven univerze, ki 

vključuje bodoče učitelje  

4,9 2,3 3,7 

Promocija univerze  1,4 1,5 1,5 

Univerza pridobi sponzorstvo oz. donacije 28,2 3,1 16,1 

 
Slika 4: Delež pojavnosti posameznih prepoznanih kategorij relevantnosti 
povezovanja gospodarstva in univerze z bodočimi učitelji z vidika bodočih 
učiteljev, gospodarstva, univerze in vseh naštetih hkrati.  

 
 
Slika 4 prikazuje delež posameznih prepoznanih kategorij relevantnosti 

povezovanja gospodarstva in univerze z bodočimi učitelji, ki prikazujejo 
relevantnost povezovanja z vidika bodočih učiteljev, gospodarstva, 
univerze in vseh naštetih hkrati. Bodoči učitelji kemije so v zvezi z 
relevantnostjo povezovanja gospodarstva in univerze z bodočimi učitelji v 
primerjavi z bodočimi učitelji razrednega pouka z večjim deležem 
odgovorov izpostavljali kategorije, ki poudarjajo relevantnost povezovanja 
z bodočih učiteljev (f%RP=70,2 %; f%KEM=36,6 %; f%VSI=52,8 %). Na drugi 
strani so bodoči učitelji kemije z manjšim deležem odgovorov izpostavljali 
kategorije, ki poudarjajo relevantnost povezovanja gospodarstva in 
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univerze z bodočimi učitelji za univerzo (f%RP=12,2 %; f%KEM=16,7 %; 
f%VSI=14,0 %). 

Kakor je razvidno iz Tabele 3, so bodoči učitelji kemijskih vsebin v 
povezavi z relevantnostjo povezovanja šole in univerze z bodočimi učitelji 
izpostavili predvsem kategorijo Bodoči učitelji pridobijo nove izkušnje oz. 
znanja v splošnem (f%RP=16,2 %; f%KEM=16,8 %; f%VSI=16,5 %). 
Primer odgovora kategorije Bodoči učitelji pridobijo nove izkušnje oz. 
znanja v splošnem:  
Bodoči učitelj razrednega pouka G: »Sodelovanje omogoča, da si bodoči 
učitelji pridobijo širše znanje.« 
Bodoči učitelj kemije F: »Bodoči učitelji s sodelovanjem pridobivajo nove 
praktične izkušnje.« 

Poleg navedene kategorije so bodoči učitelji razrednega pouka poudarili 
tudi pomen kategorije Univerza pridobi sponzorstvo oz. donacije (f%RP=28,2 
%). 
Primer odgovora kategorije Univerza pridobi sponzorstvo oz. donacije je:  
Bodoči učitelj razrednega pouka H: »Pomembno sodelovanje, ker s 
sponzorskimi sredstvi lahko podjetja pomagajo univerzi, da imajo čim 
boljše pogoje za izobraževanje, npr. financiranjo projektov, ki jih organizira 
fakulteta.« 

Bodoči učitelji kemije so z večjim deležem odgovorov izpostavljali tudi 
kategoriji Bodoči učitelji pridobijo specifične izkušnje oz. znanja, ki so 
posredno vezana na bodoče pedagoško delo na področju kognitivne 
domene (f%KEM=13,7 %) in Bodoči učitelji pridobijo izkušnje oz. znanja, ki jih 
bodo lahko vključili v učni proces na področju kognitivne domene 
(f%KEM=21,4 %). 

Primer odgovora za kategorijo Bodoči učitelji pridobijo specifične izkušnje 
oz. znanja, ki so posredno vezana na bodoče pedagoško delo na področju 
kognitivne domene: 
Bodoči učitelj kemije G: »Pri takem sodelovanju se lahko bodoči učitelj 
spozna z dejavnostmi, ki potekajo v specifičnem podjetju« 

Primer odgovora za kategorijo Bodoči učitelji pridobijo izkušnje oz. 
znanja, ki jih bodo lahko vključili v učni proces na področju kognitivne 
domene: 
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Bodoči učitelj kemije H: »Bodoči učitelji vidijo možne zaposlitvene 
možnosti učencev, nove ideje, projekte itd., kar bodo lažje predstavili in 
vključiti, ko bodo v razredu.« 
 
Razprava 

Raziskovalci (Hofstein idr. 2011) so si enotni, da je pomembno 
prepoznavanje relevantnosti poučevanja in učenja kemijskih vsebin pri 
učencih, pri čemer pa lahko v literaturi opazimo neenotno razumevanje 
pomena relevantnosti tako s strani raziskovalcev na področju 
izobraževanja kot s strani različnih drugih deležnikov, ki pomembno 
vplivajo na vsebino in način izobraževanja (Hofstein in Kesner, 2015). 
Neenotnosti skuša presegati večdimenzionalni model relevantnosti 
kemijskega izobraževanja (Hofstein in Kesner, 2015; Stuckey idr. 2013), ki 
je opredeljen kot možno izhodišče za refleksijo o učnih načrtih, učbenikih 
in njihovi implementaciji v izobraževalni vertikali. Kemijsko izobraževanje, 
ki je s stališča večdimenzionalnega modela relevantnosti kemijskega 
izobraževanja opredeljeno kot relevantno na vseh treh dimenzijah, lahko 
vključuje povezovanje šole, univerze in gospodarstva (Eilks idr., 2013; 
Hofstein in Kesner, 2006; 2015), pri čemer percepcija bodočih učiteljev o 
relevantnosti povezovanja šole, univerze in gospodarstva predstavlja 
enega pomembnejših dejavnikov, ki odločajo o implementaciji 
omenjenega pristopa (Lumpe idr., 2000).  

Rezultati prispevka z vidika preučevane percepcije bodočih učiteljev o 
relevantnosti povezovanja šole, univerze in gospodarstva kažejo, da so 
tudi v našem okolju prepoznane različne dodane vrednosti tovrstnega 
sodelovanja. Utemeljitve bodočih učiteljev kemijskih vsebin so vključevale 
vse tri dimenzije relevantnosti kemijskega izobraževanja (individualno, 
družbeno in poklicno dimenzijo), ki so se v odgovorih deležnikov pogosto 
tudi prekrivale, saj se je vsebina nanašala na vidike več dimenzij hkrati. 
Med najpomembnejšimi ugotovitvami gre izpostaviti, da se različni 
deležniki zavedajo dodane vrednosti tako z vidika učencev in šol, (bodočih) 
učiteljev kemijskih vsebin in univerze ter gospodarstva. Pri tem so posebej 
izpostavili, da se ob povezovanju med šolami in gospodarstvom učenci 
seznanijo s pomenom znanja kemije v družbi in pridobijo specifične 
izkušnje oz. znanja na področju kognitivne domene v povezavi z 
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dejavnostjo posameznih podjetij. Izpostavljeno potrjuje, da bodoči učitelji 
kemijskih vsebin v slovenskem prostoru prepoznavajo pomembno 
prednost kemijskega izobraževanja, ki vključuje povezovanje šole, univerze 
in gospodarstva, tj. da pri učencih omogoča razvijanje razumevanja kemije 
v vsakdanjem življenju in spoznavanje povezav med kemijo, 
gospodarstvom in družbo (Hofstein in Kesner, 2006, 2015). V rezultatih 
pričujoče raziskave je bilo izpostavljeno predvsem pridobivanje izkušenj in 
znanj na kognitivnem področju in manj na afektivnem področju in na 
področju spretnosti, kar nakazuje usmeritev potreb glede razvijanja 
nadaljnjega razumevanja relevatnosti povezovanja šole z gospodarstvom v 
slovenskem prostoru.  Povezovanje z gospodarstvom je namreč 
opredeljeno tudi kot potencialni pristop za doseganje ciljev s področja 
trajnostnega razvoja  (Burmeister idr., 2012; Jegstad in Sinnes, 2015), pri 
čemer se pri učencih spodbuja, da poleg razvijanja razumevanja družbeno 
relevantnega kemijskega znanja, razvijajo tudi svoje spretnosti za 
družbeno odgovorno ravnanje in udejstvovanje v družbi (Burmeister in 
Eilks, 2012). V povezavi s povezovanjem šole in univerze z bodočimi učitelji 
so bodoči učitelji kemijskih vsebin v naši raziskavi izpostavili, da bodoči 
učitelji pridobijo nove izkušnje oz. znanja v povezavi s poučevanjem v 
splošnem in specifične izkušnje oz. znanja neposredno vezana na bodoči 
pedagoški proces na področju kognitivne domene. Prav tako je bilo 
pridobivanje novih izkušenj oz. znanj bodočih učiteljev v splošnem 
najpogosteje izpostavljen vidik v povezavi s povezovanjem med 
gospodarstvom in univerzo z bodočimi učitelji. 

 
 Zaključki s smernicami uporabe v izobraževalnem procesu 

 Povezovanje šole, univerze in gospodarstva je v mednarodnem 
kontekstu prepoznano kot pristop, ki omogoča spodbujanje vseh treh 
dimenzij relevantnosti kemijskega izobraževanja, tj. individualne, družbene 
in poklicne dimenzije. Pri tem so učiteljeva osebna prepričanja pomemben 
dejavnik za učinkovito implementacijo takšnega kemijskega izobraževanja.  

Glavni cilj raziskave je bil proučiti percepcijo bodočih učiteljev kemijskih 
vsebin o relevantnosti povezovanja šole, univerze in gospodarstva. 
Rezultati kažejo, da bodoči učitelji kemijskih vsebin prepoznavajo raznolike 
dodane vrednosti takšnega sodelovanja tako z vidika učencev in šol, 
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(bodočih) učiteljev kemijskih vsebin in univerze ter gospodarstva. Pri tem 
lahko prepoznane dodane vrednosti spodbujajo vse tri dimenzije 
relevantnosti kemijskega izobraževanja, vendar izpostavljajo predvsem 
pomen povezovanja v povezavi s pridobivanjem novih izkušenj in znanj na 
kognitivnem področju.  

Rezultati nakazujejo, da je v bodoče potrebno podpreti razvijanje 
razumevanja relevantnosti povezovanja šole, univerze in gospodarstva z 
vidika bodočih učiteljev kemijskih vsebin, pri tem pa jim tekom 
izobraževanja omogočiti konkretne izkušnje povezovanja. Potrebno se je 
zavedati, da percepcija bodočih učiteljev ne predstavlja direktne 
implementacije v prakso, zato je za uspešno implementacijo v šolski praksi 
potrebno razmisliti tudi o podpori povezovanja na sistemski ravni, npr. 
vzpostaviti možnost stalnega strokovnega spopolnjevanja na tem 
področju. Raziskavo bi bilo v prihodnje smiselno razširiti na druge 
deležnike povezovanja šole, univerze in gospodarstva, tj. učitelje v praksi 
in predstavnike gospodarstva ter proučiti percepcijo povezovanja tudi z 
njihovega vidika podobno kot kažejo primeri dobre prakse iz tujine. 
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Povzetek 
Predmet kemija v osnovni šoli spada med zahtevnejše naravoslovne vede, saj vsebuje 
veliko novih in abstraktnih kemijskih pojmov, ki si jih učenci težje predstavljajo in razumejo. 
Ključ za boljše razumevanje kompleksnih kemijskih vsebin je trojna narava kemijskih 
pojmov, ki omogoča, da se lahko kemijski pojmi in procesi predstavijo na makroskopski, 
submikroskopski in simbolni ravni. Za popolno razumevanje kemije ni dovolj razlaga le na 
eni izmed omenjenih ravni, temveč je treba v procesu poučevanja in učenja kemijskih 
pojmov in procesov ustrezno upoštevati vse tri ravni. V vzgojno-izobraževalnih procesih se 
za ponazoritev kemijskih pojmov in procesov na ravni delcev uporabljajo 
submikropredstavitve (SMR), ki predstavljajo slikovne prikaze delcev elementov in spojin. 
SMR omogočajo na vseh stopnjah izobraževanja ustreznejše razumevanje kemijskih vsebin, 
saj spodbujajo poglobljeno učenje. Pri nepravilni oziroma nedosledni uporabi trojne narave 
kemijskih pojmov se lahko razvijejo napačna in nepopolna razumevanja kemijskih pojmov. 
Raziskava je potekala na šestih osnovnih šolah v različnih regijah Slovenije. V njej je 
sodelovalno 250 devetošolcev in 6 njihovih učiteljev iz različnih regij Slovenije. Uporabljen 
je bil preizkus znanja in vprašalnik, s katerim je bilo preverjano znanje učencev in 
implementacija trojne narave kemijskih pojmov v pouk kemije. Rezultati raziskave so 
pokazali da: (1) imajo devetošolci težave pri reševanju nalog branja kemijskih reakcij na 
submikroskopski ravni (2) uporaba submikropredstavitev pri pouku vpliva na uspešnost 
učencev pri reševanju nalog, ki vsebujejo submikropredstavitve. Spoznanja raziskave so 
izjemno pomembna za učitelje kemije, načrtovalce učnih načrtov in piscem učbenikov, saj 
narekujejo, kje imajo učenci napačna razumevanja pri branju SMR kemijskih reakcij.  

 
Ključne besede: učenci, učitelji kemije, trojna narava kemijskih pojmov, kemijske 

reakcije, vizualizacija, napačno in nepopolno razumevanje, raven znanja 
 

Abstract 
Primary school chemistry is one of the most challenging natural sciences, because it 
includes many new and abstract chemical concepts which students find difficult to visualise 
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and understand. The key to better understanding of the complex chemistry contents is the 
triple nature of chemical concepts in order to present chemistry concepts and processes on 
the macroscopic, sub-microscopic, and symbolic levels. Students gravitate to the 
macroscopic level the most because they can perceive certain chemistry notions and 
concepts with their visual, auditory, olfactory, and tactile senses. The most abstract and 
uninteresting aspect of chemistry for them is the symbolic domain where the macroscopic 
observations have to be translated into suitable symbols, formulas, or equations. The sub-
microscopic level is a part of the abstract domain as well because the macroscopic 
observations are explained at the level of particles (atom, molecule and ion). However, for 
a complete understanding of chemistry it does not suffice to offer an explanation based 
just on one of the domains identified. All three domains must be equally integrated into 
the process of teaching and learning chemistry concepts and processes. Sub-
micropresentations (SMRs) are used in educational process for illustrating a particular 
concept or process and these pictorial representations represent particles of chemical 
elements or substances. The SMRs are the key factor at different educational levels for 
adequate understanding the chemistry content because they stimulate deeper 
understanding. When the triple nature of chemical concepts is incorrectly or inconsistently 
used misconceptions can develop. The research was conducted at six primary schools in 
different areas of Slovenia. 250 lower secondary school, 9th grade, students and 6 their 
chemistry teachers participated in this research. Students' achievement test and teachers' 
questionnaire for identifying the level of triple nature of chemical concepts 
implementation in the chemistry classroom were used in this research. The results show 
that: (1) the students express difficulties in solving tasks comprising reading the SMRs of 
chemical reactions and (2) the use of sub-micropresentations in chemistry lessons 
influences the success in students' solving tasks comprising sub-microrepresentations. 
Findings of this research are important for chemistry teachers, chemistry curriculum 
developers and textbooks authors, because the findings dictate where students have 
misconceptions in reading tasks incorporating SMRs of chemical reactions. 
 

Key words: students, chemistry teachers, the triple nature of chemistry concepts, 

chemical reactions, visualization, misconceptions, level of knowledge. 

 

Uvod 
Številni učenci, dijaki in študenti imajo med svojim izobraževanjem 

veliko težav pri razumevanju kemijskih pojmov, ki so abstraktni in težko 
predstavljivi (Devetak, 2012). Te pojme se lahko predstavi na treh ravneh. 
Prva raven je makroskopska, ki je konkretna in dejanska raven kemijskega 
procesa. Kemijski procesi so lahko zaznavni s čutili. To raven imenujemo 
tudi senzorna oziroma zaznavna raven. Naslednja raven je 
submikroskopska, ki temelji na dejanski ravni delcev, ki je za učence 
abstraktna. Opažanja, ki so zaznana na makroskopski ravni, so razložena s 
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teorijami, ki temeljijo na submikroskopski ravni delcev (atomi, molekule in 
ioni) (Devetak, 2012). Tudi tretja raven temelji na abstraktni ravni, kjer so 
makroskopska opažanja in submikroskopska razlaga na ravni delcev 
prevedena v ustrezne simbole (kemijski simboli, formule, enačbe, 
shematske in grafične predstavitve, matematične enačbe idr. (Devetak, 
2012). Za razumevanje kemije ni dovolj razlaga le na eni od opisanih ravni, 
temveč je treba makroskopska opažanja pojasniti še na ravni delcev, ki 
predstavlja, kako se delci v snovi obnašajo in gibljejo ter kakšen je simbolni 
zapis kemijskega procesa (Chittleborough, Treagust in Mocerino, 2002). 
 Tudi Johnstone (2000) opozarja, da mora razlaga učne vsebine temeljiti 
na vseh treh ravneh, in sicer tako, da se kemijski pojem oziroma proces 
najprej obravnava na makroskopski ravni, nato na submikroskopski in na 
koncu še na simbolni. Devetak (2012) v svojem prispevku navaja, da imajo 
učeči največ težav pri razlikovanju med opisom makroskopskega opažanja 
in razlago opažanj na submikroskopski ravni, ki pa je osnovni temelj za 
razumevanje kemijskih pojmov, preden so zapisani še v simbolni obliki. 
Zato je pri poučevanju kemijskih vsebin izjemno pomembno, kako učitelji 
načrtujejo učne ure, da bodo učenci, dijaki in študenti sposobni kemijski 
pojem razumeti na makroskopski, submikroskopski in simbolni ravni 
(Johnstone, 2000).  

Alex Johnstone je leta 1982 prvi sistematično nakazal pomen 
submikroskopske ravni pri razumevanju naravoslovnih pojmov in 
procesov. Soodvisnost med makroskopsko, submikroskopsko in simbolno 
ravnjo je prikazal s tako imenovanim trikotnikom trojne narave kemijskega 
pojma (Shema 1) (Johnstone, 1991). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Shema 1: Johnstonov model; trikotnik trojne narave kemijskega pojma 

(Johnstone, 1991). 
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Nova spoznanja na področju poučevanja in učenja kemije so 

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

Raziskava (Taber 2013) je pokazala, da trojna narava kemijskih pojmov 
ni tako težko razumljiva, da je učenci ne bi mogli razumeti. 
Najpomembnejše je, kako učitelji kemijski pojem predstavijo na treh 
ravneh. Johnstone (2000) pravi, da se morajo učitelji pri razlagi kemijskih 
pojmov na treh ravneh najprej osredotočiti na prvo raven, nato pa še na 
drugo in tretjo. 
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Nesmiselno je, da učencu kemijski pojem predstavimo na 

makroskopski, submikroskopski in simbolni ravni hkrati, ker ga lahko 
takšna razlaga zmede in demotivira (Johnstone, 2000).  

 
Pomen vizualizacije v kemijskem izobraževanju 

V vzgojno-izobraževalnih procesih ima vizualizacija velik pomen za 
poučevanje in učenje kemijskih vsebin, saj učencem pomaga vzpostaviti 
povezavo med makroskopsko, submikroskopsko in simbolno ravnjo, da je 
njihovo razumevanje kemijskih pojmov in procesov boljše. Vizualizacija se 
lahko enači z reprezentacijo, ker vsebuje različne vizualizacijske elemente, 
ki se delijo na: (1) neposredne elemente, ki so naravni predmeti, snovi in 
pojavi ter izvajanje eksperimentov; (2) statični in dinamični slikovni prikaz. 
 Med statične slikovne prikaze se uvrščajo fotografije, sheme, slike, 
miselni vzorci, modeli, simboli in grafi, med dinamične pa videoposnetki, 
filmi in animacije, pri katerih lahko z informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo prikažejo realno sliko zgradbe neke snovi oziroma procesa 
(Vavra, Janijic-Watrich, Loerke, Phillips, Norris in Macnab, 2011). Osnovna 
vloga vizualizacije v vzgojno-izobraževalnih procesih je vizualiziranje 
kemijskih pojmov in razvoj mentalnega modela o predstavljanju pojmov 
(Devetak, 2012). Kljub vsem pozitivnim lastnostim, ki jih ima vizualizacija v 
vzgojno-izobraževalnih procesih, se je treba zavedati, da je nepravilna 
uporaba vizualizacije lahko za učence zelo škodljiva. Vavra idr. (2011) so 
dokazali, da je vizualizacijo treba uporabiti takrat, ko: (1) je zastavljen 

Shema 2: Model soodvisnosti treh ravni naravoslovnih 

pojmov (model STRP) (Devetak, 2012). 
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jasen cilj, kaj je treba z njo ponazoriti; (2) so naloge prilagojene učenčevim 
vizualnim sposobnostim; (3) učno vsebino podpira vizualizacija in (4) so 
učenci zmožni in sposobni razumeti interakcijo vizualnih objektov. Če 
učitelj ne upošteva sposobnosti učencev, nepravilno in nedosledno 
vključuje trojno naravo kemijskih pojem v pouk kemije ter učence ne 
opozori na pomanjkljivosti vizualizacijskih elementov, se lahko pri učečih 
razvijejo napačna razumevanja (Devetak, 2012). 

 
Razvoj napačnih in nepopolnih razumevanj 

Učenci pri 12 letih prestopijo v zadnje tretje izobraževalno obdobje 
osnovne šole, kjer se srečajo z novimi naravoslovnimi predmeti, ki so 
zahtevnejši in kompleksnejši. Zaradi abstraktnih in težje razumljivih 
pojmov je določene učne vsebine, zlasti pri kemiji, težko razložiti 
enostavno in razumljivo, saj bi se lahko pri tem izpustile pomembne 
informacije. Učeči med izobraževanjem spoznajo in usvojijo veliko novih 
pojmov, ki jih vgradijo v svoj mentalni model. Napačno interpretiran 
pojem v pojmovno mrežo povzroči razvoj napačnih razumevanj, ki se lahko 
pojavljajo tudi pri drugih stopnjah izobraževanja (Barke idr., 2009). 
Raziskave (Nakhleh, 2003; Garnett, Garnett in Hackling, 1995 in Taber 
2013) kažejo, da se pri učencih pojavljajo napačna razumevanja pri 
osnovnih pojmih kemije, ki so ključ za razumevanje celotne učne vsebine. 
Vzroki za nastanek napačnih razumevanj pri posameznikih so: različne 
izkušnje, neposredno opazovanje, družba, okolje (Kaltakci, 2012), 
predznanje učencev, napačne predstave kemijskih pojmov in procesov v 
učbenikih in drugi znanstveni literaturi, strategija poučevanja in učiteljeva 
razlaga (Tűmay, 2016). Kaltacki (2012) pravi, da so za razvoj teh napak v 
veliki meri odgovorni učitelji oziroma pedagoški delavci, ki pomanjkljivo 
podajajo razlago kemijskih pojmov, ker pri tem uporabljajo enostavnejše 
besedne zveze, pri čemer izpustijo pomembne informacije. Poleg tega so 
za razvoj napačnih razumevanj odgovorni tudi učenci oziroma dijaki sami, 
saj se večinoma kemijsko vsebino naučijo na pamet oziroma brez 
razumevanja (Devetak, 2012). McDermott, Heron, Shaffer in Stetzer 
(2006) opozarjajo, da napačna razumevanja nastanejo zaradi razlik med 
tistim, kar se poučuje, in med tistim, kaj se mora posameznik naučiti na 
vseh stopnjah izobraževanja. Raziskavi (Gilbert in Treagust, 2009, in 
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Garnett idr., 1995) opisujeta naslednje vzroke za razvoj napačnih 
razumevanj trojne narave kemijskih pojmov: (1) pomanjkanje razlage na 
makroskopski ravni, zato si učenci ne znajo predstavljati kemijskih pojmov 
na tej ravni; (2) pomanjkanje vizualizacijskih elementov za razumevanje 
submikroskopske ravni; (3) pomanjkanja znanja in razumevanja simbolov 
za zapis kemijskega pojma oziroma procesa; (4) nezmožnost prevajanja 
kemijskih pojmov med makroskopsko, submikroskopsko in simbolno 
ravnjo; (5) uporaba vsakodnevnega jezika za oblikovanje mentalnega 
modela za neki pojav; (6) uporaba več različnih definicij za določen pojem; 
(7) učenje definicij na pamet; (8) integracija novih pojmov v napačno 
oblikovan mentalni model; (9) mešanje pojmov, ki so si med seboj zelo 
podobni; (10) pripisovanje človeških in živalskih lastnosti določenim 
pojmom ter (11) uporaba enostavnih izobraževalnih postopkov.  

 
Najpogostejša napačna in nepopolna razumevanja pri učencih 

Največ raziskav napačnih in nepopolnih razumevanj kemijskih pojmov 
je narejenih med dijaki in študenti, manj pa med učenci, saj se ti v osnovni 
šoli prvič srečajo s kemijsko vsebino, ki je zanje prezahtevna, zato ni 
mogoče njihovega neznanja kemije oziroma napačnega razumevanja 
enačiti s pomanjkljivim ali napačnim znanjem dijakov oziroma študentov 
(Canada, Rodriquez, Davila Acedo, Gomez in Melo Nino, 2017). Številne 
raziskave (Devetak, 2005; Devetak, Vogrinc in Glažar, 2009; Devetak in 
Glažar, 2010; Ferk Savec in Vrtačnik, 2007, in Barke idr., 2009) kažejo, da 
imajo učenci, dijaki in študenti največ težav pri razumevanju naslednjih 
učnih vsebin: zgradba delcev, kemijske reakcije in vodne raztopine na 
submikroskopski ravni. Raziskava (Barke idr., 2009) kaže, da učenci pri 
spoznavanju osnovnih pravil branja in risanja delcev na submikroskopski 
ravni razumejo, vendar nastopi težava takrat, ko je treba konkretni primer 
prepoznati na ravni delcev. Takrat učenci največkrat pozabijo upoštevati 
osnovna pravila o agregatnem stanju snovi, velikosti delcev in 
stehiometrijskem razmerju posameznih elementov. Poleg tega učenci 
delcem snovi pripišejo makroskopske lastnosti, kot so: kisik je rdeče barve, 
voda je modra, molekule pri spremembi agregatnega stanja spremenijo 
obliko idr. (Devetak, 2012). V šoli je lahko iz učiteljevih ust slišati, da je 
voda sestavljena iz vodika in kisika.  Takšna definicija o sestavi vode je 
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popolnoma napačna, saj učenec ne more razbrati, kateri delci so prisotni v 
molekuli vode, in lahko na podlagi povedane definicije sklepa, da je voda 
zmes dveh elementov. Zato je izjemno pomembno, da se pri razlagi 
definicij poudarja, iz katerih delcev je sestavljena določena spojina. Na 
konkretnem primeru to pomeni, da je voda spojina, sestavljena iz dveh 
atomov vodika in enega atoma kisika (Barke idr., 2009). Ne sme se 
zanemariti niti, da imajo učenci veliko težav pri razločevanju med čistimi 
snovmi in zmesmi ter med elementi in spojinami. Devetak (2005) 
ugotavlja, da učenci menijo, da elementi predstavljajo posamezne atome, 
spojine pa molekule. Ne razumejo pa povezave med več atomi istega 
elementa in tega, da se ti vežejo v molekulo elementa. Učenci, ki ne 
razumejo teh povezav, imajo lahko težave pri risanju dvoatomarnih plinov 
(kisik, vodik, klor, dušik itd.) na ravni delcev, ki sodelujejo oziroma 
nastanejo pri nekaterih kemijskih reakcijah (Barke idr., 2009).  Finley, 
Stewart in Yarroch (1982) so ugotovili, da je učencem v osnovni šoli 
najtežje razumljiva učna vsebina o kemijskih reakcijah, ker prvič 
obravnavajo konkreten primer po principu modela STRP. Raziskava (Finley 
idr., 1982), ki kaže, da imajo učenci težave pri razumevanju kemijske 
reakcije nevtralizacije potrjuje novejša raziskava (Barke idr., 2009), ki kaže, 
da so vprašani učenci na vprašanje, kateri delci so prisotni v mineralni 
vodi, odgovorili, da so prisotne molekule kalcijevega klorida, pri tem pa 
zapisali formulo CaCl2. 

 
Identificiranje napačnih in nepopolnih razumevanj 

Povod za identificiranje napačnih in nepopolnih razumevanj pri 
posameznikih je bila uvedba aktivnega poučevanja in učenja, kjer učeči 
samostojno razmišljajo o dani situaciji, rešujejo probleme, obdelujejo 
informacije in spoznavajo teorijo. Po letu 1900 je v vzgojno-izobraževalnih 
procesih prišlo do ključnih sprememb, saj so znanstveniki skupaj z učitelji 
razvili nove izobraževalne teorije, ki temeljijo na mišljenju in razvoju 
mentalnega procesa pri učečih. Ta premik v šolstvu je prinesel nova 
spoznanja, saj se je vloga učenca in učitelja močno spremenila, ker se je 
pozornost usmerila v učenca in njegovo razumevanje obravnavane učne 
vsebine. Napačna razumevanja so definirana kot nasprotna definicija 
pojmov ali procesov, ki so zapisani v literaturi (Kaltacki Gurel, 2015). Pri 



Učitelj raziskovalec-za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije 
 

50 

 

učencih je treba napačna razumevanja odpraviti čim prej, saj ta lahko 
vplivajo na nadaljnje izobraževanje in razumevanje celotne vsebine. Za 
uspešno odpravljanje napačnih razumevanj pa je najprej treba pri 
posamezniku pravilno identificirati napačna razumevanja (Kaltacki, 2012). 
 Za odkrivanje napačnih in nepopolnih razumevanj pri učencih se 
uporabljajo različni diagnostični testi, ki sporočajo, kje se pojavlja 
neskladje med tistim, kar mora učenec vedeti, in med njegovim resničnim 
znanjem. Med to vrsto testov se uvrščajo intervju, odprti preizkusi znanja 
in večdelni testi. Zaradi težav (dolgotrajna izvedba, zahtevna analiza 
podatkov, kratki in nejasni odgovori,…), ki so nastale pri zbiranju podatkov 
z intervjujem in odprtim preizkusom znanja, so za identificiranje napačnih 
razumevanj začeli uporabljati večdelne preizkuse znanja, saj so ti 
enostavnejši za uporabo in analizo podatkov.  Prednosti takih preizkusov 
znanja so množično testiranje, objektivnejši in zanesljivejši način 
pridobivanja podatkov, hitra izvedba raziskave, enostavna analiza, ki meri 
različne ravni znanja (Kaltacki Gurel, 2015). Na področju kemije je leta 
1986 Treagust prvi razvil dvostopenjski diagnostični test, s katerim je želel 
ugotoviti učenčevo razumevanje vsebine ter identificirati napačna 
razumevanja. Takšni preizkusi znanja so sestavljeni iz dveh delov. Prvi del 
vsebuje besedilno nalogo in vsaj štiri alternativne trditve. Izmed danih 
trditev mora učenec izbrati eno, ki je hkrati tudi odgovor na zastavljeno 
vprašanje. Tudi drug del je sestavljen iz štirih trditev, ki predstavljajo 
razloge za odločitev odgovora v prvem delu preizkusa znanja. 
 Dvostopenjski testi omogočajo lažje odkrivanje napačnih razumevanj. 
Učenci lahko pri tovrstnem preizkusu znanja izberejo odgovor na podlagi 
pravilnega oziroma napačnega sklepanja (Kaltacki Gurel, 2015). Hestenes, 
Wells in Swackhamer (1992) so odkrili lažno pozitivno in lažno negativno 
znanje. Lažno pozitivno znanje se pojavi, ko učenec v prvem delu naloge 
izbere pravilen odgovor, v drugem delu pa napačen razlog za izbor 
odgovora v prvem delu naloge. Po mnenju znanstvenikov je takšno znanje 
problematično, saj se pri učencih težko odpravi. Lažno negativno znanje pa 
je definirano tako, da učenec v prvem delu naloge napačno odgovori, v 
drugem delu naloge pa izbere pravilen razlog. To znanje ni problematično, 
saj gre zgolj za neprevidnost oziroma nenatančnost pri izbiri odgovora v 
prvem delu naloge (Hestenes idr., 1992).  Ker dvostopenjski test ne 
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omogoča neposrednega merjenja napačnih razumevanj, so ta test 
nadgradili in mu dodali še eno stopnjo (Kaltacki Gurel, 2015). 
 Tristopenjski test omogoča ugotavljanje, ali so izbrani odgovori v prvem 
in drugem delu naloge posledica napačnega razumevanja ali le neznanja 
učencev. Temu testu je poleg že opisanih prvih dveh delov dodan še tretji 
v obliki Likartove lestvice (1–5 ali 1–6), kjer učenci ocenijo stopnjo 
zaupanja v pravilnost odgovora pri prvem in drugem delu naloge. Na 
šeststopenjski lestvici je ocena zaupanja v znanje razdeljena v dve 
kategoriji: (1) neprepričan o znanju, ko je podana ocena manjša od 3, in (2) 
prepričan o znanju, ko je ta ocena večja od 3 (Kaltacki Gurel, 2015). Ker pa 
s tristopenjskim preizkusom znanja učenci in dijaki izrazijo stopnjo 
prepričanosti o pravilnem odgovoru za prvi in drugi del naloge, lahko to 
vodi do nepravilnega identificiranja napačnega razumevanja, ki je 
posledica pomanjkljivega znanja in razumevanja vsebine.  Za 
kakovostnejše identificiranje napačnih razumevanj pri posameznikih so 
tristopenjski test nadgradili tako, da za vsakim delom naloge sledi lestvica 
o stopnji prepričanja o pravilno rešeni nalogi. Takšen preizkus znanja 
imenujemo štiristopenjski test, ki je sestavljen iz štirih delov. Prvi in tretji 
del sta namenjena vsebinskemu delu, drugi in četrti del pa oceni zaupanja 
v pravilno rešeni nalogi na prvi in tretji stopnji. Analiza takšnih nalog 
temelji na podlagi Tabele 1 (povzeto po Kaltacki Gurel, 2015). 

 
Tabela 1: Identifikacija ravni znanja pri štiristopenjskih preizkusih znanja 

(povzeto po Kaltacki Gurel, 2015). 
 

1. del (pravilnost 
odgovora) 

2. del (ocena 
zaupanja v 
znanje) 

3. del 
(pravilnost 
odgovora) 

4. del (ocena 
zaupanja v 
znanje) 

Razlaga ravni 
znanja 

pravilno prepričan pravilno prepričan znanje 

pravilno prepričan pravilno neprepričan pomanjkljivo 
znanje 

pravilno neprepričan pravilno prepričan pomanjkljivo 
znanje 

pravilno neprepričan pravilno neprepričan pomanjkljivo 
znanje 
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(nadaljevanje tabele 1) 
 

pravilno prepričan nepravilno prepričan lažno pozitivno 
znanje 

pravilno prepričan nepravilno neprepričan pomanjkljivo 
znanje 

pravilno neprepričan nepravilno prepričan pomanjkljivo 
znanje 

pravilno neprepričan nepravilno neprepričan pomanjkljivo 
znanje 

nepravilno prepričan pravilno prepričan lažno negativno 
znanje 

nepravilno prepričan pravilno neprepričan pomanjkljivo 
znanje 

nepravilno neprepričan pravilno prepričan pomanjkljivo 
znanje 

nepravilno neprepričan pravilno neprepričan pomanjkljivo 
znanje 

nepravilno prepričan nepravilno prepričan napačno 
razumevanje 

(nepravilno prepričan nepravilno neprepričan pomanjkljivo 
znanje 

nepravilno neprepričan nepravilno prepričan pomanjkljivo 
znanje 

nepravilno neprepričan nepravilno neprepričan neznanje 

 
Namen in cilji študije 

Namen raziskave je bilo ugotoviti (1) katere so učenčeve najpogostejše 
napake pri branju kemijskih reakcij na submikroskopski ravni in (2) ali 
uporaba submikroprezenatcij pri pouku vpliva na uspešnost reševanja 
nalog branja SMR kemijskih reakcij. Na podlagi rezultatov je namen 
raziskave oblikovati (1) smernice za izboljšanje poučevanja nekaterih 
specifičnih kemijskih vsebin, ki bi pripomogle h kakovostnejšemu znanju, 
(2) učitelje kemije in načrtovalce učnih načrtov opozoriti na napačna 
razumevanja, ki so prisotna pri slovenskih devetošolcih in (3) potrditi tezo 
o pomembnosti poučevanja in učenja kemijskih vsebin na makroskopski, 
submikroskopski in simbolni ravni. 

V okviru raziskave so bili pridobljeni odgovori na naslednji raziskovalni 
vprašanji: 

(1) Ali so učenci pri branju submikropredstavitev kemijskih reakcij na 
submikroskopski ravni dosegli več kot 50 % možnih točk?  
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(2) Ali obstajajo statistično pomembne razlike v uspehu učencev pri 
reševanju nalog na preizkusu znanja med tistimi, katerih učitelji pri 
pouku pogosto uporabljajo submikropredstavitve, in tistimi, ki 
submikropredstavitve pri pouku kemije ne uporabljajo pogosto? 
 

Metoda  
Raziskava je temeljila na kavzalno neeksperimentalni metodi 

pedagoškega raziskovanja s kvantitativnim raziskovalnim pristopom 
(Vogrinc, 2008). 

 
Vzorec 

 V raziskavi, ki je potekala na šestih osnovnih šolah iz različnih regij v 
Sloveniji, je sodelovalo 250 učencev, ki v šolskem letu 2017/2018 
zaključujejo 9. razred osnovne šole, ter 6 njihovih učiteljev kemije. Od 
sodelujočih učencev je bilo 118 deklet (47,2 %) in 123 fantov (49,2 %), 9 pa 
jih ni podalo spola (3,6 %). Njihova povprečna ocena pri kemiji v osmem 
razredu je bila 3,7 (SD = 1,15), v zadnjem razredu osnovne šole pa si učenci 
želijo izboljšati učni uspeh pri kemiji, saj so izrazili, da bi v povprečju želeli 
imeti oceno 4,1 (SD = 1,14). Povprečna starost anketiranih učiteljev je 46 
let (SD = 8,26) in njihova povprečna doba poučevanja je 21 let (SD = 
10,92). Vzorec učencev in učiteljev je bil slučajnostni in namenski.  

 
Instrumenti 

 Podatki so bili pridobljeni: (1) s preizkusom znanja z naslovom 
»Razumevanje kemijskih reakcij na ravni delcev« in (2) z anketnim 
vprašalnikom za učitelje z naslovom »Razumevanje in uporaba kemijskih 
reakcij na ravni submikroskopske predstavitve«. 

Preizkus znanja je bil sestavljen iz petih nalog, ki temeljijo na branju 
SMR kemijskih reakcij. Posamezna naloga tega sklopa je sestavljena iz 
štirih delov; prvi in tretji del naloge se nanašata na vsebinski del; drugi in 
četrti pa na samoocenitev učencev o pravilnosti navedenih odgovorov, ki 
so jih podali na podlagi šeststopenjske lestvice (1 - samo ugibam, 2 - 
neprepričan, 3 - dokaj neprepričan, 4 - prepričan, 5 - zelo prepričan in 6 - 
popolnoma prepričan). Preizkus znanja za učence je bil sestavljen po 
principu že obstoječega preizkusa znanja z naslovom »Razumevanje 
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kemijskih pojmov (čiste snovi, zmesi in kemijska reakcija)«, vendar so bile 
naloge prilagojene zastavljenim raziskovalnim vprašanjem. Za anketni 
vprašalnik, ki so ga izpolnjevali učitelji, je bil uporabljen vprašalnik z 
naslovom »Uporaba trojne narave kemijskih pojmov pri pouku kemije«, iz 
katerega so bila izvzeta vprašanja, ki se nanašajo na srednješolske učitelje. 
Vseboval je 12 postavk zaprtega in odprtega tipa.  

 Pred začetkom raziskave je bila izvedena tudi pilotska raziskava, kjer je 
bila preverjena vsebinska veljavnost preizkusa znanja za učence. V to 
raziskavo je bilo zajetih 27 učencev. Naloge branja submikropredstavitev 
kemijskih reakcij na preizkusu znanja so ostale nespremenjene, saj učenci 
niso pokazali nerazumevanja. Objektivnost vprašalnika in preizkusa znanja 
je bila zagotovljena z nedvoumnimi in doslednimi navodili ter načinom 
izpolnjevanja in vrednotenja odgovorov.  

 Za anketni vprašalnik, ki so ga izpolnjevali učitelji, ni bila izvedena 
pilotska raziskava, ker je bil vprašalnik že predhodno uporabljen. 

 
Potek raziskave 

 Pred začetkom raziskave se je bilo treba najprej dogovoriti z ravnatelji 
in učitelji kemije izbranih osnovnih šol ter pridobiti njihovo soglasje za 
izvedbo raziskave. Ker učenci v osnovni šoli še niso polnoletni, je bilo treba 
za sodelovanje v raziskavi pridobiti tudi soglasja njihovih staršev ali 
skrbnikov. Po pridobitvi vseh potrebnih soglasij se je bilo treba prilagoditi 
tudi prostim terminom učiteljev kemije. Raziskava je potekala tako, da so 
učenci reševali naloge na preizkusu znanja, največ 30 minut.  
 Sočasno so učitelji kemije izpolnili 15-minutni anketni vprašalnik o 
pogostosti uporabe shem delcev pri pouku kemije ter slabosti in prednosti 
njihove uporabe.  
 Raziskovalni del je bil izveden v treh mesecih in je potekal na osnovi 
etičnih načel pedagoškega raziskovanja. 
Pridobljeni podatki so bili analizirani in obdelani s programom Microsoft 
Office Excel in s statističnim programom SPSS.  
 Naloge na preizkusu znanja so bile sestavljene po principu štiri-
stopenjskega preizkusa znanja.  Podatki pridobljeni s tem preizkusom 
znanja so bili analizirani s pomočjo Tabele 1, ki pojasnjuje raven znanja 
učencev na podlagi pravilnih odgovorov in ocen zaupanja v znanje. Vsak 
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učenec je bil glede na uspeh pri nalogi kategoriziran ter na podlagi teh 
rezultatov je bil izračunan tudi delež učencev, ki so pri posamezni nalogi 
dosegli določeno raven znanja. Poleg tega so predstavljeni tudi grafikoni, 
ki prikazujejo uspešnost reševanja vsebinskega dela posamezne naloge. 

Pri anketnem vprašalniku za učitelje je bila pri nalogah zaprtega tipa 
izračunana povprečna ocena pogostosti uporabe submikropredstavitev pri 
pouku kemije. Pri nalogah odprtega tipa pa so bile s kvalitativno analizo 
povzete bistvene prednosti in slabosti uporabe shem delcev pri pouku 
kemije.  

Podatki so bili obdelani tudi s statističnim programom SPSS,  kjer je bil 
uporabljen test Kruskal-Wallis, s katerim so bili ugotovljene razlike med 
uporabo submikroprezentacij pri pouku kemije in uspešnostjo reševanja 
nalog na ravni delcev.  

 
Rezultati 

Uspešnost reševanja nalog branja submikropredstavitev kemijskih 
reakcij 

Reševanja nalog branja kemijskih reakcij na ravni delcev se ni lotilo le 
0,8 % devetošolcev. Iz spodnje tabele je mogoče razbrati, katere naloge 
branja SMR kemijskih reakcij so devetošolci rešili uspešnejše in katere so 
jim povzročale največ težav. 

 
Tabela 2: Uspešnost učencev reševanja posameznih nalog branja SMR 

kemijskih reakcij izražena v odstotkih. 
 
     Rezultati 
 
Naloge 

Pravilno rešena naloga v 
% 

Delno pravilno rešena 
naloga v % 

Nepravilno rešena naloga 
v % 

1 22,8 45,6 31,6 

2 41,2 26,0 32,8 

3 3,6 21,6 74,8 
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(nadaljevanje tabele 2) 
 
4 23,6 18,4 58,0 

5 10,0 37,2 52,8 

 
Iz zgornje tabele je mogoče razbrati, da so bili devetošolci najuspešnejši 

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

 
Ionska reakcija med klorovodikovo kislino in natrijevim karbonatom 

Zbrani podatki predstavljajo, katera raven znanja prevladuje pri branju 
SMR kemijske reakcije med klorovodikovo kislino in natrijevim 
karbonatom.  

 
Graf 1 prikazuje odstotek učencev, ki so pri prvi nalogi dosegli določeno 

raven znanja. 
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Graf 1: Prevladujoča raven znanja pri prvi nalogi branja SMR          

kemijske reakcije. 

 

Ugotovljeno je bilo, da je le slaba desetina (8,4 %) devetošolcev pri prvi 
nalogi dosegla znanje, saj so pravilno prepoznali submikropredstavitev 
kemijske reakcije med klorovodikovo kislino in natrijevim karbonatom in 
so bili o svojem znanju prepričani. Kar 24,0 % učencev pa te SMR kemijske 
reakcije ni pravilno prepoznalo, zato so bili razvrščeni v raven neznanje. 
Več kot polovica učencev (53,2 %) pa je pri tej nalogi izkazala pomanjkljivo 
znanje. Skrb vzbujajoč je podatek, da je kar 3,6 % devetošolcev pri branju 
SMR kemijske reakcije pokazalo napačno razumevanje. Predvidevati je 
mogoče, da se odstotek učencev z napačnim razumevanjem v prihodnosti 
dvigne, saj je kar 8,4 % učencev pri branju SMR kemijske reakcije izkazalo 
lažno pozitivno znanje, ki je rezultat pomanjkljivega ali napačnega 
razumevanja ionskih reakcij. Visok je tudi odstotek učencev, ki so izkazali 
lažno negativno znanje, ki je lahko vzrok nenatančnega branja SMR 
kemijske reakcije in podanih trditev.  

Graf 2 prikazuje frekvenco podanih odgovorov pri posamezni trditvi v 
prvem delu naloge. Ugotoviti je mogoče, da je največkrat napačno izbrana 
trditev A, ki pravi, da shema kemijske reakcije prikazuje kemijsko 
spremembo med dvema raztopinama. Kar 20,8 % sodelujočih v raziskavi 
pa meni, da prikazana shema kemijske reakcije prikazuje fizikalno 
spremembo in da se košček natrijevega karbonata raztaplja v 
klorovodikovi kislini. Skoraj polovica učencev (49,2 %) pa je izbralo 
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pravilno trditev B, ki pravi, da pri kemijski reakciji nastanejo mehurčki plina 
ogljikovega dioksida. 

 
 
 

Graf 2: Odstotek učencev, ki so izbrali posamezno trditev. 
 
Iz spodnjega grafa je mogoče razbrati, katero trditev so sodelujoči v 

raziskavi najpogosteje izbrali za pravilno razlago narisane sheme kemijske 
reakcije na submikroskopski ravni. Ugotovljeno je bilo, da je 27,2 % 
devetošolcev izbralo napačno trditev B, ki pravi, da pri kemijski reakciji 
nastane plin ogljikov dioksid, ki je nad raztopino. Kar 20,8 % devetošolcev 
pa je mislilo, da shema kemijske reakcije prikazuje reaktanta v raztopini 
natrijevega karbonata in klorovodikove kisline. Pravilno razlago sheme 
kemijske reakcije na ravni delcev pa je izbralo 43,2 % učencev.  

Slika 1: Naloga branja sheme kemijske reakcije na submikroskopski 

ravni. 
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Slika 2: Trditve, ki definirajo razlago kemijske reakcije. 

 
Graf 3: Odstotek učencev, ki so izbrali posamezno trditev. 
 
Kemijska reakcija sinteze med klorom in natrijem 

Zbrani podatki predstavljajo, katera raven znanja prevladuje pri branju 
SMR kemijske reakcije med klorom in natrijem.  
Graf 4 prikazuje odstotek učencev, ki so pri drugi nalogi dosegli določeno 
raven znanja. 

Graf 4: Dosežene ravni znanja učencev pri drugi nalogi branja SMR 
kemijske  reakcije. 
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Iz podatkov, predstavljenih na grafu, je mogoče razbrati, da je skoraj 

polovica devetošolcev (48,4 %) izkazala pomanjkljivo znanje pri branju 
SMR kemijske reakcije med klorom in natrijem. Preseneča tudi dokaj visok 
odstotek učencev (23,6 %), ki ne prepoznajo produkta opisane kemijske 
reakcije, natrijevega klorida, saj je to ena izmed osnovnih kemijskih reakcij, 
ki jo učenci spoznajo pri obravnavanju učne vsebine o povezovanju 
delcev/gradnikov, kjer spoznajo osnovne lastnosti in zgradbo produkta 
opisane kemijske reakcije. 20,8 % učencev je bilo pri branju SMR kemijskih 
reakcij uspešnih. Pozitivno pa je presenetil nizek odstotek (1,6 %) učencev, 
ki so izkazali napačno razumevanje. Enak odstotek devetošolcev je izkazal 
lažno negativno znanje, kar ne predstavlja večjih težav, saj je vzrok za 
dosego te ravni lahko nenatančno branje shem kemijskih reakcij na 
submikroskopski ravni. Kar 4,0 % učencev pa so izkazali lažno pozitivno 
znanje, saj se pri teh lahko razvijejo napačna razumevanja, če ne bo 
pravočasno odpravljeno. 

Graf 5 predstavlja frekvenco podanih odgovorov v prvem delu naloge, 
kjer je bilo treba ugotoviti, katera shema prikazuje produkt kemijske 
reakcije med klorom in natrijem. Ugotoviti je mogoče, da je večina 
učencev (61,2 %) pravilno izbrala shemo produkta kemijske reakcije. Kar 
14,8 % devetošolcev pa je izbralo napačno shemo A, kjer so med 
kloridnimi in natrijevimi delci večje razdalje. Iz tega je mogoče povzeti, da 
nekateri devetošolci ne razumejo, da ima produkt natrijev klorid lastnosti 
ionskega kristala in da je pri sobni temperaturi v trdnem agregatnem 
stanju.  
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Slika 3: Narisane sheme predstavljajo produkt kemijske reakcije na ravni 

delcev. 
           

 

 
 

 
Graf 6 prikazuje frekvenco odgovorov pri posamezni trditvi v drugem 

delu naloge. Skoraj polovica učencev (47,2 %) je izbrala pravilno trditev, da 
je natrijev klorid sestavljen iz natrijevih kationov in kloridnih anionov v 
urejeni strukturi ionskega kristala. Kar 24,0 % sodelujočih v raziskavi pa je 
izbralo trditev B, ki pravi, da je med natrijevim kloridom prisotna 
kovalentna vez, kar je posledica dvoatomnih molekul v soleh. 20,8 % 
devetošolcev pa meni, da je natrijev klorid sestavljen iz atomov natrija in 
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atomov klora, saj so izbrali trditev C. Sklepati je mogoče, da večina 
devetošolcev ne razume zgradbe in lastnosti soli, ki nastane pri kemijski 
reakciji med natrijem in klorom.  

 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 6: Odstotek učencev, ki so izbrali posamezno trditev. 
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Kemijska reakcija obarjanja med vodno raztopino svinčevega nitrata in 
vodno raztopino kalijevega jodida 

Zbrani podatki predstavljajo, katera raven znanja prevladuje pri branju 
SMR kemijske reakcije obarjanja med vodno raztopino svinčevega nitrata 
in vodno raztopino kalijevega jodida na ravni delcev. 
Graf 7 prikazuje odstotek učencev, ki so pri tretji nalogi dosegli določeno 
raven znanja.  

Graf 7: Dosežene ravni znanja pri tretji nalogi branja kemijske reakcije na 
ravni delcev. 

 

Iz grafa je lahko razbrati, da več kot polovica devetošolcev ne razume 
kemijske reakcije obarjanja na ravni delcev. 32,8 % učencev je pri branju 
SMR kemijske reakcije izkazalo pomanjkljivo znanje. Zelo nizek odstotek pa 
je učencev (1,2 %), ki so pravilno odgovorili na vsebinska dela naloge in pri 
tem podali tudi visoki oceni zaupanja v znanje. Skrb vzbujajoče je, zakaj 
tako malo devetošolcev razume kemijsko reakcijo obarjanja? Predvidevati 
je mogoče, da učitelji pri pouku kemije tovrstnih kemijskih reakcij ne 
obravnavajo oziroma jih učencem razložijo zelo površno in le na teoretični 
osnovi. Manj kot desetina učencev (7,6 %) je pri tej nalogi izkazala 
napačno razumevanje, kar ne preseneča, saj je velik odstotek (54,0 %) 
učencev, ki te kemijske reakcije sploh ne razumejo oziroma jo razumejo 
pomanjkljivo. Predvidevati je mogoče, da se odstotek učencev z napačnim 
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razumevanjem v prihodnosti dvigne, ker je 2,8 % učencev pokazalo lažno 
pozitivno znanje, ki je rezultat pomanjkljivega razumevanja kemijskih 
reakcij obarjanja. 1,6 % učencev je pri nalogi izkazalo lažno negativno 
znanje, kar je lahko vzrok nenatančnosti pri branju shem in podanih 
trditev. Pri tej nalogi se pojavlja dilema, ali je mogoče tako slab rezultat 
reševanja naloge pripisati učencem, ki ne razumejo osnovnih kemijskih 
pojmov in pravil, ki veljajo za kemijske reakcije (agregatna stanja, 
povezovanje delcev, topnost idr.), ali pa je treba to nerazumevanje 
pripisati učiteljem, ki posvečajo premalo pozornosti obravnavanju 
kemijskih reakcij, kjer nastane oborina.  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Slika 5: Narisane sheme ponazarjajo razporeditev delcev v rumeni   

oborini. 
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Graf 9 prikazuje frekvenco podanih odgovorov pri posamezni trditvi 

drugega dela naloge. Razbrati je mogoče, da 43,2 % devetošolcev meni, da 
je rumena oborina jodidov nitrat, ki je slabo topen v vodi in nastane trdna 
snov. 21,2 % sodelujočih v raziskavi je obkrožilo trditev C, ki pravi, da so v 
nastali snovi prisotni kalijevi, svinčevi, nitratni in jodidni ioni. Le 15,6 % 
učencev pa je izbralo pravilno trditev B, ki pravi, da pri opisani kemijski 
reakciji nastane kristalna struktura svinčevega jodida v razmerju Pb2+ : Iˉ = 
1 : 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 6: Trditve, ki pojasnjujejo razporeditev delcev v oborini svinčevega 

jodida. 
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Kemijska reakcija gorenja magnezija 

Zbrani podatki predstavljajo, katera raven znanja prevladuje pri branju 
SMR kemijske reakcije gorenja magnezija. 

 
Graf 10 prikazuje odstotek učencev, ki so pri četrti nalogi dosegli določeno 
raven znanja.  
 

Graf 10: Dosežene ravni znanja pri tretji nalogi branja kemijske reakcije 
gorenja magnezija. 
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Graf 9: Odstotek učencev, ki so izbrali posamezno trditev.                                                                     
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Iz prikazanih ravni znanja na grafu se lahko razbere, da je le 14,0 % 
učencev doseglo znanje, kar pomeni, da so nalogo v celoti pravilno rešili in 
bili o svojem znanju prepričani. Več kot tretjina devetošolcev (35,6 %) je 
izkazala pomanjkljivo znanje. Le za 3,2 % manj učencev pa je pri reševanju 
nalog branja submikropredstavitev kemijske reakcije bila neuspešna. 
 Preseneča pa odstotek devetošolcev (11,6 %), ki imajo napačna 
razumevanja pri prepoznavanju kemijske reakcije gorenja magnezija na 
ravni delcev, saj je to osnovna kemijska reakcija sinteze, ki jo učitelji 
velikokrat demonstrirajo pri pouku kemije oziroma je predstavljena tudi v 
učbenikih in drugih strokovnih literaturah. Prav tako kot pri tretji nalogi je 
tudi pri tej nalogi skrb vzbujajoč odstotek učencev (4,4 %), ki so pokazali 
lažno pozitivno znanje, saj ne razumejo kemijske reakcije gorenja 
magnezija. Le 2,0 % učencev pa je pri reševanju naloge izkazalo lažno 
negativno znanje, kar ni večja nevarnost za razvoj napačnih razumevanj, 
saj je lahko vzrok le površnost pri branju trditev.  

Graf 11 prikazuje frekvenco podanih odgovorov pri posamezni trditvi 
prvega dela naloge. Razbrati je mogoče, da je 39,2 % učencev izbralo 
trditev B, ki pravi, da shema kemijske reakcije predstavlja gorenje 
magnezija, saj pri tem nastane magnezijev oksid, ki je plin. Kar 21,6 % 
devetošolcev pa meni, da kemijska reakcija gorenje magnezija poteka med 
elementom in molekulo, pri čemer nastane plinast oksid. Samo 34,8 % 
sodelujočih v raziskavi je pravilno izbralo trditev, ki pravi, da shema 
nepravilno predstavlja kemijsko reakcijo gorenja magnezija, saj pri reakciji 
nastane magnezijev oksid, ki je v trdnem agregatnem stanju. 

 

Slika 7: Trditve pojasnjujejo 
pravilnost oziroma 
nepravilnost 
narisane sheme 
kemijske reakcije. 
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Graf 11: Odstotek učencev, ki so izbrali posamezno trditev. 

 

 
Spodnji grafikon (Graf 12) prikazuje frekvenco podanih odgovorov pri 

posamezni trditvi v drugem delu naloge.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Slika 8: Trditve, ki opisujejo agregatno stanje reaktantov in produkta 

kemijske reakcije. 

 
Ugotoviti je mogoče, da je največ devetošolcev izbralo trditev B, ki 

pravi, da je molekulska formula magnezijevega oksida MgO(g). Iz tega je 
mogoče razbrati, da devetošolci ne razumejo, v kakšnem agregatnem 
stanju so kovinski oksidi, oziroma ne vedo, kakšna je oznaka za spojine v 
trdnem agregatnem stanju. Kar 22,0 % učencev pa je menilo, da je pri 
kemijski reakciji gorenja magnezija opaziti dim, s katerim lahko sklepamo, 
da je nastal magnezijev oksid v plinastem agregatnem stanju. Samo 30,4 % 
sodelujočih v raziskavi je pravilno izbralo trditev, ki pravi, da pri gorenju 
kovin nastane trdna snov.  
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Kemijska reakcija nevtralizacije med žveplovo kislino in natrijevim 
hidroksidom 

Zbrani podatki kažejo, katera raven znanja prevladuje pri branju SMR 
kemijske reakcije med žveplovo kislino in natrijevim hidroksidom. 
Graf 13 predstavlja odstotek učencev, ki so pri peti nalogi dosegli določeno 
raven znanja.  

Graf 13: Dosežene ravni znanja učencev pri peti nalogi branja SMR 
kemijskih reakcij. 
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Graf 12: Odstotek učencev, ki so izbrali posamezno trditev.                                                                                    
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Razbrati je mogoče, da je le 2,4 % devetošolcev uspešno rešilo peto 
nalogo, saj so pravilno odgovorili na oba vsebinska dela in pri tem podali 
visoko oceno zaupanja v znanje. 32,8 % učencev pa je bilo pri reševanju 
naloge neuspešnih. Skoraj polovica učencev (49,6 %) je izkazala 
pomanjkljivo znanje. Skrb vzbujajoč pa je podatek, da je 10,0 % 
devetošolcev pri reševanju pete naloge pokazalo napačno razumevanje. Ta 
odstotek se v prihodnosti lahko še poveča, saj je kar 4,0 % učencev 
izkazalo lažno pozitivno znanje, kar pomeni, da imajo devetošolci 
pomanjkljivo oziroma napačno razumevanje o procesu nevtralizacije. 
Samo 1,2 % sodelujočih v raziskavi je pokazalo lažno negativno znanje, kar 
ne pomeni večjih težav.  

Graf 14 predstavlja frekvenco podanih odgovorov pri posamezni trditvi 
prvega dela naloge. Razbrati je mogoče, da je kar 36,0 % učencev menilo, 
da shema prikazuje kemijsko reakcijo med močno žveplovo kislino in šibko 
bazo, natrijev hidroksid. 30,4 % devetošolcev pa je obkrožilo trditev B, ki 
pravi, da shema prikazuje nevtralizacijo žveplove kisline in vodne raztopine 
natrijevega hidroksida, kjer nastane dobro topna sol, natrijev sulfat. Samo 
10,0 % učencev pa je pravilno izbralo trditev, ki pravi, da pri kemijski 
reakciji nevtralizacije nastane le zmes natrijevih in sulfatnih ionov.  

 

Slika 9: Trditve opisujejo pravilnost oziroma nepravilnost narisane 

sheme kemijske reakcije nevtralizacije. 
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Iz grafa 15 je mogoče ugotoviti, da je kar 35,6 % učencev trdilo, da je 
nevtralizacija kemijska reakcija med kislino in bazo, pri kateri nastaneta sol 
in voda. Iz tega je mogoče sklepati, da so učenci največkrat izbrali to 
trditev za pravilno, ker je v učbenikih in drugi strokovni literaturi definicija 
nevtralizacije zapisana v takšni obliki. 19,6 % devetošolcev je izbralo 
trditev B, ki pravi, da pri nevtralizaciji žveplove(VI) kisline in natrijevega 
hidroksida nastane bela trdna snov, natrijev sulfat. Iz tega je mogoče 
razbrati, da učenci ne razumejo, da pri nevtralizaciji opisane kemijske 
reakcije nastane dobro topna sol. Le 26,8 % sodelujočih v raziskavi je 
izbralo pravilno trditev, ki pravi, da shema kemijske reakcije prikazuje 
vodno raztopino soli.  
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Graf 14: Odstotek učencev, ki so izbrali posamezne trditve. 

Slika 10: Trditve, ki definirajo proces nevtralizacije. 



Učitelj raziskovalec-za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije 
 

72 

 

 

Graf 5: Odstotek učencev, ki so izbrali posamezno trditev. 
 
Statistično pomembne razlike v uspehu učencev pri reševanju nalog, ki 
so bili deležni pogoste, in med tistimi, ki so bili redko deležni 
submikropredstavitev pri pouku kemije 

Vrednost testa Kruskal-Wallis je statistično pomembna (x2 = 36,932, g = 
2, p ≤ 0,0001). Test Games-Howell je pokazal statistično pomembne razlike 
med učenci, ki so bili submikroprezentacij pri pouku kemije deležni redko 
in pogosto (p ≤ 0,0001), ter med učenci, ki so bili takšnih predstavitev 
deležni pogosto in občasno (p ≤ 0,0001). Medtem ko med učenci, ki so bili 
submikropredstavitev pri pouku kemije deležni redko in občasno (p = 
0,150), ni pokazal statistično pomembnih razlik. S tveganjem, manjšim od 
0,1 %, trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci, pri katerih učitelji 
kemije pogosteje uporabljajo sheme delcev (M = 154,8; SD = 0,61), v 
povprečju dosegli več točk na preizkusu znanja kot učenci, ki so 
submikroprezentacij pri pouku kemije deležni občasno (M = 92,1; SD = 
0,60) oziroma redko (M = 104,8; SD = 0,57). Podatki kažejo, da so učenci, 
katerih učitelji pogosteje uporabljajo sheme delcev pri pouku kemije, 
uspešnejši pri reševanju nalog na ravni delcev. 

 
Uporaba submikropredstavitev pri pouku kemija 

Ugotovljeno je bilo, da anketirani učitelji v pouk kemije najpogosteje 
vključujejo frontalno in skupinsko obliko dela, sledita pa ji samostojno delo 
in delo v paru. Najpogosteje uporabljene metode dela pri pouku kemije so 
dialoška in monološka verbalna metoda ter metoda z besedilom. 
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Aktivnejše metode dela, kot so laboratorijsko-eksperimentalno delo, 
metoda praktičnih del in demonstracije, so pri pouku kemije uporabljene 
zelo redko oziroma le pri določenih učnih urah. Iz rezultatov je mogoče 
povzeti, da so se nekateri sodelujoči učitelji v raziskavi s shemo delcev 
prvič srečali v osnovni šoli, nekateri pa šele na fakulteti.  

Učitelji kemije so bili glede na to, kako pogosto uporabljajo sheme delcev 
pri pouku kemije, razdeljeni v tri kategorije: (1) pogosto, (2) občasno in (3) 
redko.  

Ugotovljeno je bilo, da učitelji kemije najpogosteje sheme delcev 
izvzamejo iz slovenskih tiskanih in e-/i-učbenikov, medtem ko shem iz tujih 
znanstvenih del ali učbenikov ne vključujejo v pouk kemije. Rezultati 
kažejo, da anketirani učitelji sheme delcev učencem predstavijo tako, da 
jih prostoročno narišejo na tablo oziroma jih prikažejo z interaktivno tablo. 
Povzeti je mogoče, da učitelji kemije v skoraj vsak preizkus znanja vključijo 
tudi naloge, ki temeljijo na ravni delcev.  

Prav tako je bilo ugotovljeno, da učitelji pri pouku kemije najpogosteje 
uporabljajo shemo delcev, kadar preverjajo predznanje in znanje učencev, 
pri utrjevanju učnih vsebin in pri pripravi učencev na kemijsko tekmovanje. 
V povprečju največkrat kemijske pojme razlagajo na simbolni ravni, sledi ji 
makroskopska in nato še submikroskopska raven.  

Shema delcev je v osnovni šoli najpogosteje uporabljena pri naslednjih 
učnih vsebinah: (1) Kemija je svet snovi, (2) Atom in periodni sistem 
elementov, (3) Povezovanje delcev/gradnikov, (4) Kemijske reakcije in (5) 
Kisline, baze in soli, najmanj pa pri učnih vsebinah Elementi v periodnem 
sistemu in Množina snovi.  

Anketirani učitelji menijo, da sheme delcev učencem pomagajo pri 
razumevanju in predstavljanju abstraktnejših kemijskih pojmov ter pri 
oblikovanju mentalnega modela in da submikropredstavitve vplivajo na 
njihovo znanje, motivacijo in uspeh. Učitelji kemije pa poleg pozitivnih 
lastnosti submikroskopske ravni navajajo tudi naslednje težave, ki jih 
zaznajo pri poučevanju kemijskih pojmov na ravni delcev: (1) čas za 
načrtovanje in izvedbo učnih ur, (2) ne popolnoma razvito prostorsko 
mišljenje pri učencih, (3) zahtevni prehodi med makroskopsko, 
submikroskopsko in simbolno ravnjo, (4) hitro pozabljanje osnovnih 
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kemijskih pravil in (5) težave pri prenosu usvojenega znanja na konkreten 
primer. 

 
Razprava 

Razprava je podana glede na zastavljena raziskovalna vprašanja. Prvo 
raziskovalno vprašanje se glasi: »Ali so učenci pri branju 
submikropredstavitev kemijskih reakcij na submikroskopski ravni dosegli 
več kot 50 % možnih točk?« Rezultati kažejo, da je v povprečju samo 20,4 
% učencev doseglo nadpovprečen uspeh pri nalogah branja SMR kemijskih 
reakcijah. Večina učencev je pri reševanju nalog izkazalo raven 
pomanjkljivo znanje oziroma neznanje. Le 11,6 % sodelujočih v raziskavi je 
pri dveh oziroma treh nalogah prvega sklopa pravilno odgovorilo na 
vprašanje in bilo o svojem znanju prepričano. Presenetljiv je visok 
odstotek učencev (48,4 %), ki izkazujejo pomanjkljivo znanje o zgradbi in 
lastnosti natrijevega klorida pri sobni temperaturi, ker je to osnovni primer 
pri obravnavanju učne vsebine o nastanku ionske vezi in lastnosti ionskega 
kristala. Sklepati je mogoče, da učitelji teoretične razlage te učne snovi 
niso podkrepili z ustreznim modelom ionskega kristala, slikovnim prikazom 
oziroma animacijo ali pa so se učenci učno snov naučili na pamet brez 
razumevanja, kar je posledica pomanjkljivega in neustreznega 
razumevanja učne vsebine.  Rezultati se skladajo z rezultati, ki jih je objavil 
Kaltacki Gurel (2015), ki pravi, da je za učenčevo nerazumevanje kemijskih 
vsebin lahko kriv učitelj, učbenik ali pa učenec sam. Učiteljeve razlage so 
lahko včasih pomanjkljivo razložene, saj poskuša učečim kemijski pojem 
razložiti čim bolj enostavno, pri tem pa izpusti pomembne informacije, ki 
so ključne za razumevanje učne vsebine (Kaltacki Gurel, 2015). Če imajo 
učenci strokovno literaturo, kjer definicije pojmov in procesov niso 
podkrepljene z ustreznim slikovnim ali elektronskim materialom (Devetak, 
2012), so za posameznika nesmiselne, ker jih ne razumejo in jih to prisili v 
učenje definicij na pamet, kar jih dolgočasi in demotivira (Johnstone, 
2000). Prav tako jih demotivira učiteljeva monotona razlaga, brez 
aktivnosti, eksperimentov oziroma animacij (Yunus in Ali, 2013), ki 
učencem omogočajo lažje razumevanje kemijskega pojma oziroma 
procesa na makroskopski in submikroskopski ravni (Johnstone, 2000). Prav 
tako preseneča odstotek učencev, ki imajo pomanjkljivo znanje o procesu 
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nevtralizacije med žveplovo(VI) kislino in natrijevim hidroksidom. Ta 
odstotek je velik, ker je večina devetošolcev izbrala odgovor, da je 
nevtralizacija kemijska reakcija med kislino in bazo, pri kateri nastaneta sol 
in voda. Vzrok za to napačno razumevanje je nenatančna in pomanjkljiva 
razlaga definicije nevtralizacije, kjer bi bilo treba poudariti, da lahko pri 
kemijski reakciji nastane topna ali netopna sol.  Topna sol se v vodi raztopi, 
kar pomeni, da nastane vodna raztopina, medtem ko se netopna sol v vodi 
ne raztopi in jo lahko s prostim očesom vidimo kot oborino (Smrdu, 2017). 
Rezultati se skladajo s teorijo, ki pravi, da je vzrok nepravilnega 
razumevanja procesa nevtralizacija posledica pomanjkljivega zapisa 
definicije nevtralizacije v učbenikih in drugi strokovni literaturi (Devetak, 
2012). Ugotovljeno je bilo tudi, da osnovnošolci ne poznajo agregatnega 
stanja kovinskih oksidov, saj je večina učencev menila, da je produkt 
magnezijev oksid v plinastem agregatnem stanju. Analiza podatkov kaže, 
da so devetošolci zelo nenatančni in površni pri branju navodil ter shem 
kemijskih reakcij na ravni delcev, saj so izbrali trditve, ki so bile 
nesmiselne.  

Drugo raziskovalno vprašanje je: »Ali obstajajo statistično pomembne 
razlike v uspehu učencev pri reševanju nalog na preizkusu znanja med 
tistimi, katerih učitelji pri pouku pogosto uporabljajo 
submikropredstavitve, in tistimi, ki submikropredstavitev pri pouku 
kemije ne uporabljajo pogosto?« Ugotovljeno je bilo, da so razlike 
statistično pomembne v uspehu učencev pri reševanju nalog na preizkusu 
znanja med tistimi, katerih učitelji pri pouku pogosteje uporabljajo SMR, in 
tistimi, ki SMR pri pouku kemije ne uporabljajo pogosto. Iz tega je mogoče 
povzeti, da so učenci, katerih učitelji pogosteje uporabljajo sheme delcev 
pri pouku kemije, uspešnejši pri reševanju nalog branja SMR kemijskih 
reakcij. Rezultati se skladajo z rezultati, ki jih je objavil Tűmay (2016), ki 
pravi, da nam submikroskopska raven omogoča razlago, ki je prostim 
očem nevidna, vendar nam pojasnjuje zgradbo snovi in njene osnovne 
značilnosti.  

 
Zaključki s smernicami uporabe v izobraževalnem procesu 

Ugotovljeno je bilo, da imajo devetošolci težave pri branju kemijskih 
reakcij na ravni delcev, saj ne upoštevajo osnovnih kemijskih pravil in 
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zakonov, ki jih spoznajo že v osmem razredu osnovne šole. Prav tako imajo 
težave pri razumevanju definicije nevtralizacije, saj ne vedo, da pri kemijski 
reakciji lahko nastaneta dobro in slabo topna sol. Prav tako so pokazali 
neznanje pri agregatnem stanju kovinskih oksidov, saj so menili, da se 
magnezijev oksid nahaja v plinastem agregatnem stanju. Rezultati so 
pokazali tudi, da so učenci uspešnejši pri reševanju nalog na 
submikroskopski ravni, če učitelji kemije pogosteje uporabljajo sheme 
delcev. 

Naloga in želja učitelja je, da bi posamezniki usvojeno znanje znali 
povezovati in dopolnjevati ter ga uporabiti v svojem življenju. V vzgojno-
izobraževalnih procesih se že desetletja ugotavlja, da imajo učeči se 
različna napačna razumevanja, ki pa jih je zelo težko odpraviti v kratkem 
času.  Tovrstne pomanjkljivosti pa se lahko v prihodnosti zmanjšajo s 
pravilnimi postopki poučevanja in z vztrajnostjo. Da bi v slovenskih 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah dosegli boljše razumevanje kemijskih 
vsebin, bi bilo treba storiti naslednje korake: (1) dopolniti učbenike, e-
gradiva in drug učni material z ustreznimi definicijami pojmov in procesov, 
ki bi bili podkrepljeni slikovno in elektronsko; (2) učence naučiti logičnega 
razmišljanja in povezovanja usvojenega znanja v vsakodnevno življenje, 
ker se večina današnjih osnovnošolcev uči kemijsko vsebino na pamet in 
brez razumevanja, in (3) uvesti dodatno izobraževanje učiteljev kemije, 
kjer bi se naučili uporabljati ustrezne metode in oblike dela ter pravilno 
naučili uporabljati makroskopsko, submikroskopsko in simbolno raven pri 
razlagi abstraktnih kemijskih pojmov in procesov. Poleg tega pa bi morali 
sestavljati konkretne naloge, s katerimi bi učenci utrjevali in dopolnjevali 
kemijsko vsebino na submikroskopski ravni. 

Za dosego tega cilja je treba pri poučevanju upoštevati učenčeve 
miselne sposobnosti ter pravilno izbiro metod in oblik dela, ki bodo 
omogočale aktivno raziskovanje in učenje kemijskih pojmov, procesov, 
pravil in zakonov. Dokazano je, da si učenci učno vsebino lažje in hitreje 
zapomnijo, če je razložena na primeru iz vsakodnevnega življenja in lastnih 
izkušenj. Poučevanje in učenje kemijskih pojmov, ki temelji na sorazmerni 
uporabi makroskopske, submikroskopske in simbolne ravni, onemogočata 
učenja na pamet, saj učenec z modelom STRP lahko ustvari mentalni 
model določenega kemijskega pojma in ga v svoji pojmovni mreži poveže z 
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že obstoječim znanjem in izkušnjam. Takšno znanje je trajnejše in 
omogoča razumevanje nalog, s katerimi se srečuje.   

Spoznanja raziskave so izjemno pomembna za učitelje kemije, saj 
narekujejo, katere so učenčeve najpogostejše napake pri branju 
submikroprezenatcij kemijskih reakcij ter da pogostejša uporaba 
submikropredstavitev vpliva na njihovo boljše reševanje in uspešnejše 
razumevanje takšnih nalog. Doseženi rezultati pa niso v pomoč le 
učiteljem, temveč tudi načrtovalcem in oblikovalcem učnih načrtov in 
učbenikov za kemijo, ki bi morali vsebovati več poudarka trojne narave 
kemijskih pojmov.  Predlagati je mogoče, da učitelji v pouk kemije 
vključujejo čim več aktivnih metod in oblik dela, da kemijske pojme in 
procese čim pogosteje predstavijo tudi na submikroskopski ravni ter da 
skozi celotno izobraževanje kemije od učencev zahtevajo ponovitev že 
obravnavanih učnih vsebin in redno preverjanje usvojenega znanja. Na 
podlagi rezultatov se lahko potrdi teza o pomembnosti poučevanja in 
učenja kemijskih vsebin na treh ravneh, saj si brez tega učenci abstraktne 
kemijske pojme in procese težko predstavljajo in jih ne razumejo v celoti.  

V nadaljnjih raziskavah bi bilo potrebno preveriti, kakšno je 
razumevanje kemijskih reakcij na ravni delcev pri dijakih in v kolikšni meri 
vpliva pravočasno odkritje napačnih razumevanj na nadaljnje razumevanje 
kemijskih vsebin.  
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Povzetek 
Namen prispevka je oblikovanje kriterijev analize preizkusov znanja ter analiza vzorca 
pisnih preizkusov znanja kemije po teh kriterijih. S tovrstno analizo lahko opozorimo na 
morebitne nedoslednosti v pisnih preizkusih znanja glede na kriterije, ki veljajo kot 
smernice za ustrezno sestavljanje preizkusov znanja. Poleg tega lahko učitelji uporabijo 
izdelane kriterije za analizo svojih pisnih preizkusov znanja kemije, s katero bi lahko 
ugotovili, ali zadostujejo osnovnih kriterijem. Pouk kemije je kompleksen proces, ki se 
konča z evalvacijo učenčevega znanja, zato je kakovosten in strokovno neoporečen pisni 
preizkus znanja zelo pomemben. Glavna značilnost kakovostnega ocenjevanja znanja je, da 
je ocenjevanje znanja usklajeno z obravnavano učno vsebino in tudi s cilji učnega načrta. 
Pisni preizkusi znanja so pokazatelj, kaj učitelj pojmuje kot znanje, ki ga morajo v 
določenem obdobju pouka usvojiti učenci. Pisni preizkusi znanja so najpogostejša oblika 
ocenjevanja znanja na vsej vertikali vzgojno-izobraževalnega sistema. V prvem delu 
prispevka je predstavljeno teoretično ozadje preverjanja in ocenjevanja znanja, njihovih 
lastnosti, predstavljen je tudi instrument za pisno ocenjevanje znanja – pisni preizkus 
znanja ter njegove značilnosti. Predstavljeni so tudi različni tipi nalog, ki se jih učitelji 
uporabijo pri sestavi pisnih preizkusov znanja. Prispevek se zaključi s podanimi rezultati 
analize desetih pisnih preizkusov znanja kemije ter navedenimi pomanjkljivostmi raziskave 
in smernicami uporabe zaključkov v izobraževalnem procesu. 

 
Ključne besede: pisni preizkus znanja, kemija, merske karakteristike, kriteriji za analizo 

pisnih preizkusov znanja kemije, analiza pisnih preizkusov znanja kemije. 

 
Abstract 
The purpose of this article is to develop the criteria for analytical methods of assessing the 
level of chemistry knowledge and analyse written tests in chemistry, in order to improve 
the quality of the written tests in chemistry. Such criteria could also be an invaluable asset 
to the teachers when they prepare written tests. Chemistry classes are based on 
developing relationship with the environment, experimental work, observing and 
describing the visual and abstract phenomena. Due to the complex structure of chemistry 

lessons it is of great importance for the tests to be of high quality and professionally 
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indisputable. The main characteristic of qualitative assessment is the alignment 
with the learning content and the goals of the curriculum. The content of examination 

clearly shows what is proper knowledge by the teacher who made the test. It is the most 
common form of evaluating and assessing knowledge on the all three verticals of the 
educational system. The theoretical background of evaluating and assessing knowledge, 
the properties, different types of examination tasks, a written test, and measure 
characteristics are presented in the first part of the article. The second part analyses ten 
written tests in chemistry by criteria for analysing written test in chemistry. There are also 
written imperfections of the research and guidelines for using this research in educational 
system. 
 
Key words: a written test, chemistry, measuring characteristics, criteria of assessing 
chemistry written tests, chemistry written test analysis. 

 

Uvod 
Vrednotenje znanja je sistematično zbiranje podatkov o kakovosti 

učnega procesa, z namenom izboljšanja kakovosti učnega procesa 
(Marentič Požarnik, 2016), kar velja tudi za kemijo v osnovi in srednji šoli. 
V nadaljevanju je predstavljenih nekaj splošnih vidikov vrednotenja znanja 
s poudarki, ki so bolj značilni za specifike predmeta kemija.  

Preverjanje in ocenjevanje znanja sta pomembna dela izobraževalnega 
procesa (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002) in sta sestavni del vrednotenja 
oz. evalvacije znanja. Nameni preverjanja in ocenjevanja znanja naj bi bile 
učiteljem poznani, vendar pogosto pride do njihove zamenjave (Perenič, 
2001). Preverjanje in ocenjevanje znanja je zbiranje povratnih informacij, 
pri čemer ocenjevanje znanja pomeni njihovo številčno vrednotenje 
(Bečaj, 2000). Znanje lahko preverjamo brez ocenjevanja znanja, medtem 
ko ocenjevanje znanja ne sme potekati brez preverjanja znanja (Marentič 
Požarnik, 2016). Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 
napredovanju učencev v osnovni šoli (2003) v 4. členu določa naslednje: 
 »Pri ocenjevanju znanja učenca mora biti zagotovljena javnost 
ocenjevanja, ki zagotavlja: (1) seznanitev staršev in učenca s predpisi, ki 
urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učenca, (2) 
predstavitev ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu, za 
posamezno ocenjevalno obdobje, (3) predstavitev kriterijev ocenjevanja, 
(4) določitev načina in rokov ocenjevanja, (5) ocenjevanje pred učenci 
oddelka ali učne skupine, (6) sprotno obveščanje učenca in staršev o 



Učitelj raziskovalec-za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije 
 

81 

 

doseženih rezultatih pri ocenjevanju in (7) izročitev ocenjenih pisnih 
izdelkov učencu in omogočiti vpogled v druge izdelke.« 
 Preverjanje znanja ni namenjeno ocenjevanju znanja, temveč gre za 
zbiranje informacij o doseganju učnih ciljev oziroma standardov znanja 
učencev, ki so zapisani v učnih načrtih. Učitelj preverja doseženo znanje 
pred, med in ob koncu obravnavane učne vsebine (3. člen Pravilnika o 
preverjanju in ocenjevanju znanja, ter napredovanju učencev v osnovni 
šoli, 2003). Zbiranje informacij o doseganju učnih ciljev oziroma 
standardov znanja naj bi bilo sistematično in natančno (Marentič Požarnik, 
2016). Preverjanje znanja temelji na obnovitvi že obravnavanih pojmov, 
njihovih zvez in povezav (Jurman, 1989). Rezultati oziroma dosežki 
preverjanja znanja se ne smejo pretvoriti v oceno (Bečaj, 2000).  
 Ocenjevanje znanja je prikaz učenčevih doseženih standardov znanja za 
določeno vsebinsko področje. Gre za ugotavljanje vrednotenja doseženega 
znanja učencev (4. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja, ter 
napredovanju učencev v osnovni šoli, 2003). Metode in oblike poučevanja 
ter kakovost in količina učenja sta določena z ocenjevanjem znanja 
(Sentočnik, 2000). Ocenjevanje znanja poteka po obravnavani celoti neke 
učne vsebine ter preverjanju znanja le-te (4. člen Pravilnika o preverjanju 
in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, 2003). 
Učnim dosežkom pri ocenjevanju znanja učitelj pripiše številčno oceno 
(Marentič Požarnik, 2016). Znanje učenca se pri kemiji ocenjuje s številčno 
lestvico od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni nezadostno, 2 zadostno, 3 dobro, 4 
prav dobro in 5 odlično (9. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju 
znanja, ter napredovanju učencev v osnovni šoli, 2003). Učitelji naj bi 
učenčeve dosežke ocenjevali na podlagi pisnega ali ustnega ocenjevanja. 
Ocenjevanje naj bi potekalo večkrat v konferenčnem obdobju. Učitelj naj 
bi upošteval posebnosti predmeta, obravnavane učne vsebine ter tudi 
individualne zmožnosti učencev. Učitelj naj bi ocenjeval znanje učencev 
pisno in ustno, lahko pa se poslužujejo tudi ocenjevanja izdelkov (Bergant 
idr., 1992). Pri kemiji lahko na primer ocenjujemo učenčevo modeliranje.  
 Merila za vrednotenje učenčevih dosežkov zapiše učitelj, in sicer na 
podlagi standardov znanja (Bačnik idr., 2011). Standardi znanja se zaradi 
različnih izobraževalnih sistemov po evropskih državah pojmujejo različno. 
Vsem izobraževalnim sistemom je skupno, da temeljijo na standardih 
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znanja (Zupanc, 2005), ki predstavljajo mehanizem za zagotavljanje 
ocenjevanja znanja v vlogi merjenja (Štefanc, 2012). Odgovornost za 
doseganje standardov znanja nosita tako učitelj kot učenec. Naloga 
učitelja je, da pouk ustrezno načrtuje in izvaja, medtem ko je naloga 
učenca odgovornost in sprotno učenje, v skladu s svojimi individualnimi 
zmožnostmi. Standardi znanja so za pouk kemije v osnovni šoli zapisani v 
učnem načrtu za kemijo, izhajajo pa iz učnih ciljev in kompetenc, zapisanih 
v učnem načrtu (Bačnik idr., 2011). Izpolnjevanje standardov znanja učitelj 
preverja pri preverjanju in ocenjevanju znanja, za katerega je znano, da 
ima več vlog (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002): (1) ocena kot nadzor nad 
naučenim, (2) ocena kot povratna informacija, (3) motivacijska vloga, (4) 
usmerjevalna in selekcijska vloga, (5) vloga informacije delodajalcu, (6) 
dokazilo o uspešnosti šole, šolskega sistema, (7) vloga discipliniranja in 
ustrahovanja in (8) vloga izboljšanja kakovosti učenja ter poučevanja. 
 Rezultati ocenjevanja so številčne ocene, ki imajo nalogo nadzora nad 
naučenim oziroma nad tem, kar je predpisano v učnem načrtu ter nad 
tem, kaj so učitelji učence nameravali naučiti (Marentič Požarnik in Peklaj, 
2002). 
 Ocena kot povratna informacija ima predvsem vlogo poizvedbe o tem, 
kaj je učenec znal bolje in kaj slabše. Naloga učitelja je ugotoviti, zakaj je 
učenec določena znanja usvojil (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). 
 Povratna informacija ima lahko tudi vlogo motivacije, ko učitelj učencu 
poda informacijo o njegovem usvojenem znanju pred sumativnim 
ocenjevanjem. Kvalitetna povratna informacija je usmerjena predvsem v 
napredek učenca ter v učenčev občutek učinkovitosti. Učenec naj bi skozi 
proces učenja povratno informacijo prejel večkrat in jo tudi uporabil pri 
nadaljnjem učenju (Penca Palčić, 2008). 
 Ocena v vlogi motivacije je ena pomembnejših vlog preverjanja in 
ocenjevanja znanja (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). Zaradi uvajanja 
različnih metod motiviranja učencev, se je izgubil prvotni namen  številčnih 
ocen, saj ima na ta način vlogo učiteljevega obveščanja o napredovanju 
njihovih otrok (Jurman, 1989). V novejšem času predstavlja preverjanje in 
ocenjevanje znanja motivacijo za intenzivnejše učenje (Bečaj, 2000).  
 Usmerjevalna in selekcijska vloga s pomočjo številčnih ocen razvršča 
učence za nadaljnje izobraževanje. V slovenskem šolskem sistemu to vlogo 
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zasedajo predvsem zaključne ocene v srednji šoli kombinirane z dosežki na 
maturi (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). Usmerjevalna in selekcijska 
vloga razvršča učence že na koncu osnovne šoli, pri vpisu v srednje šole. 
 Takrat se upoštevajo zaključne ocene in uspeh pri nacionalnem 
preverjanju znanja (Devetak, 2018). Ocene zagotavljajo kvalifikacijo za 
določeno področje (Marentič Požarnik, 2000). V osnovni šoli se 
usmerjevalna in selekcijska funkcija ocene uporablja pri razvrščanju 
učencev v diferencirane skupine glede na njihovo uspešnost (Devetak, 
2018). 
 Ocena služi kot dokaz, da je določena oseba dokončala izobraževanje in 
je usposobljena za določeno delovno mesto. Delodajalcu ocena služi za 
zagotovilo usposobljenosti svojega zaposlenega. Te ocene so npr., ocene 
zaključnega izpita, diplomskega in magistrskega dela, ipd. (Marentič 
Požarnik in Peklaj, 2002). 
 Uspešnost šole oziroma šolskega sistema se lahko izkazuje preko ocen, 
ki imajo predvsem vlogo prikazovanja uspešnosti šolskega sistema javnosti 
(Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). Pomembne so tudi za mednarodno 
primerjavo različnih izobraževalnih sistemov, npr. raziskave TIMSS, PISA in 
PIRLS (Štraus, 2008).  
 V zadnjem času se najpogosteje omenja vlogo izboljševanja kakovosti 
učenja in poučevanja. Vodilo vloge izboljševanja kakovosti učenja in 
poučevanja je, da naj bo ocenjevanje znanja podrejeno kakovosti učenja in 
poučevanja (Marentič Požarnik, 2016). 
 Vloga ocenjevanja, ki naj se ne bi pojavljala, je vloga izkazovanja moči 
oziroma discipliniranja (Marentič Požarnik, 2000). Učitelji naj ne bi 
uporabljali te vloge ocenjevanja, vendar je kljub temu večina učiteljev 
mnenja, da se lahko disciplina v razredu vzpostavi samo preko ocen 
(Sentočnik, 2000). Učitelj je pri vlogi izkazovanja moči preko ocen 
naravnan na iskanje neznanja, kar pri učencih lahko vzbudi občutek 
negotovosti.  Posledično lahko učenec razvije strah pred učiteljem, 
oziroma strah pred kazanjem svojih šibkih točk, ker bi jih učitelj lahko pri 
ocenjevanju izkoristil (Bečaj, 2000). Preverjanje in ocenjevanje znanja 
lahko ločimo glede na čas in način izvajanja. Glede na čas izvajanja ga 
ločimo na diagnostično, formativno in sumativno preverjanje in 
ocenjevanje znanja (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). Diagnostičnemu 
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preverjanju znanja pravimo tudi začetno preverjanje, saj se izvaja na 
začetku, pred obravnavanjem učne vsebine oziroma izvajanja samega 
predmeta (Marentič Požarnik, 2016). Namen začetnega preverjanja znanja 
je ugotoviti predznanje učencev, ki je pogoj za nadaljnje uspešno učenje 
(Žagar, 2009). Rezultati diagnostičnega preverjanja znanja služijo učitelju 
za načrtovanje poučevanja in učencem za načrtovanje učenja. Predvsem 
pomembne so informacije o predznanju učencev pri predmetih z 
vertikalno strukturo in ko učitelj začne s poučevanjem novih učencev 
(Marentič Požarnik, 2016). Diagnostično preverjanje znanja lahko poteka 
individualno, skupinsko, v obliki računalniškega preverjanja ipd. (Marentič 
Požarnik in Peklaj, 2002). Zadnje čase je poudarjen pomen diagnostičnega 
preverjanja znanja zaradi ugotavljanja predznanja oziroma napačnih 
razumevanj znanj, ki naj bi jih učenci že usvojili (Marentič Požarnik, 2016). 
Formativno oziroma sprotno preverjanje znanja poteka občasno, in sicer 
med samim učnim procesom (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). Namen 
sprotnega preverjanja znanja je zbiranje in podajanje informacij, ki lahko 
pozitivno vplivajo na potek pouka in samega učenja učencev. Učitelju so 
rezultati sprotnega preverjanja znanja pokazatelj o manjših ali večjih učnih 
težavah učencev pri usvajanju znanja določene učne vsebine. Z rezultati 
sprotnega preverjanja znanja lahko učitelj najde tudi vzrok za težave pri 
usvajanju znanja izbrane učne vsebine. Ključnega pomena je, da učitelj 
prilagodi razlago pri nadaljnjem pouku glede na rezultate formativnega 
preverjanja znanja (Žagar, 2009). Sprotno preverjanje znanja ni vezano na 
številčno oceno, ampak na opis. Ne glede na to, da ocena preverjanja ni 
številčna, morajo biti učenci seznanjeni z merili preverjanja znanja 
(Marentič Požarnik, 2016). Končno ali sumativno preverjanje in 
ocenjevanje znanja ima vlogo ugotavljanja doseganja učnih dosežkov na 
koncu zaključenega obdobja učenja. Lahko se izvede na koncu 
obravnavane učne vsebine, na koncu konferenčnega obdobja, predvsem 
pa se izvaja na koncu osnovne, srednje, visoke šole ipd. (Marentič Požarnik 
in Peklaj, 2002). Rezultati sumativnega preverjanja in ocenjevanja znanja 
so predstavljeni v obliki ene ali več ocen, in so vključeni v uradno listino, ki 
je lahko potrdilo, spričevalo, diploma ipd. Ti rezultati podajajo končno 
bilanco uspeha in sintetizirajo formativno preverjanje različnih vrst in/ali 
končnega izpita.  
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 Glavni namen sumativnega oziroma končnega preverjanja in 
ocenjevanja znanja je sporočanje dosežkov učiteljem, šoli, šolskim 
oblastem, delodajalcem, ne pa toliko samemu učencu (Marentič Požarnik, 
2016). Sumativno oziroma končno ocenjevanje znanja glede na način 
izvajanja ločimo na notranje ali interno, zunanje ali eksterno ter na 
kombinirano ocenjevanje znanja (Marentič Požarnik, 2016). Instrument za 
notranje oziroma interno ocenjevanje znanja učitelj pripravi in vrednoti 
sam, lahko je pisno ali ustno. Zunanje ali eksterno ocenjevanje znanja 
poteka z instrumenti, ki jih pripravijo pedagoški strokovnjaki oziroma 
strokovnjaki za sestavo in analizo merskih instrumentov (Bucik, 2000). 
 Kombinirano preverjanje in ocenjevanje znanja je sestavljeno eksterno, 
ocenjevanje pa je interno (Marentič Požarnik, 2016). Glede na način 
izvajanja lahko preverjanje in ocenjevanje ločimo na pisno, ustno in 
praktično preverjanje in ocenjevanje znanja. Instrumenti za pisno 
preverjanje in ocenjevanje znanja so predvsem pisni preizkusi. Učitelj 
sestavi instrumente, jih poda v reševanje učencem, nato pa odgovore 
učencev vrednoti. Pri ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja učitelj 
učencu zastavi vprašanja in na podlagi učenčevih odgovorov in nadaljnje 
diskusije med učencem in učiteljem oceni učenčevo usvojeno znanje. 
 Prednost ustnega preverjanja in ocenjevanja znanja je, da ima učenec 
možnost dodatno obrazložiti svoj odgovor, kar lahko poda učitelju tudi 
dodaten, podrobnejši vpogled v usvojeno znanje določene učne vsebine. 
Pomoč pri sestavljanju, analiziranju preverjanja in ocenjevanja znanja, 
načrtovanju in izvajanju pouka je taksonomija učnih ciljev (Marentič 
Požarnik in Peklaj, 2002). Taksonomija učnih ciljev je orodje za razvrščanje 
vzgojnih ciljev (Zorman, 1974). Izmed bolj znanih taksonomskih učnih ciljev 
poznamo Bloomovo, Marzonovo in SOLO taksonomijo (Marentič Požarnik, 
2016). V naravoslovju se najpogosteje uporablja Bloomova taksonomija 
učnih ciljev (Rutar Ilc, 2004). Bloomova taksonomija loči tri področja ciljev 
– spoznavni, čustveno-motivacijski in spretnostni cilji. Razporejeni so od 
nižjih do višjih stopenj (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). Med čustveno-
motivacijske učne cilje štejemo učenčeve interese, zavzetost, odgovornost 
ipd. Med spretnostne cilje spadajo zmožnost sodelovanja, spretnosti 
komunikacije ipd. Spoznavne cilje delimo na šest stopenj. Te stopnje so 
znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in vrednotenje. Najnižja 
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stopnja, ki zajema poznavanje terminologije, dejstev, podatkov, priklic 
pravil in postopkov, je znanje (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). 
Naslednja stopnja je razumevanje, ki jo lahko opišemo kot učenčevo 
ustrezno in smiselno razumevanje učne vsebine, kar pomeni, da jo učenec 
ponotranji in sistematizira. Razumevanje vključuje več miselnih operacij: 
(1) prevajanje, (2) interpretacijo v ožjem smislu in (3) ekstrapolacijo. Sledi 
tretja stopnja, stopnja uporabe. Uporaba zajema poznavanje in uporabo 
abstraktnih pojmov v na že podanih primerih ter na primerih, ki so učencu 
novi in nepoznani. Le s pomočjo doseganja nižjih taksonomskih stopenj 
(znanje in razumevanje) lahko učenci razlagajo nove in njim nepoznane 
probleme, ki so realni in smiselni (Rutar Ilc, 2004). Četrta kognitivna 
stopnja je analiza za katero je značilno, da se celoto razstavi v sestavne 
dele tako, da se razume povezava med vsemi deli (Bloom, 1981 v Rutar Ilc, 
2004). Za analizo je tudi značilno razlikovanje med domnevami in dejstvi 
(Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). Višja kognitivna stopnja od analize je 
sinteza, za katero je značilno povezovanje sestavnih delov v neko novo 
celoto. Sestavljanje celote poteka z urejanjem, kombiniranjem ipd. 
Poudarek je, da učenec samostojno, preko že znanih postopkov in 
interpretacij to znanje prenese na nov problem (Rutar Ilc, 2004). Zadnja, 
najvišja kognitivna stopnja se imenuje vrednotenje, ki zajema presojo, 
oceno rešitev, idej, ipd. Ker je vrednotenje najvišja kognitivna stopnja, 
predstavlja sintezo in nadgradnjo vseh predhodnih stopenj (Rutar Ilc, 
2004).  
 
Pisno preverjanje in ocenjevanje znanja 

Pri sestavljanju pisnih preizkusov znanja so taksonomske stopnje v vlogi 
vodila za zahtevnost pisnega preizkusa znanja. Pri sestavi pisnih preizkusov 
znanja je priporočljivo, da se učitelji držijo priporočil o kognitivni 
zasedenosti nalog v pisnih preizkusih znanja (Devetak, 2018). V literaturi 
se uporablja več priporočil, v nadaljnji analizi pa se uporabi priporočilo 
RIC-a (b. d.), ki priporoča 30 % prve ravni, 35 % druge ravni in 35 % tretje 
ravni. Prva raven vključuje prvo taksonomsko stopnjo po Bloomu, in sicer 
poznavanje. Druga raven je sestavljena iz razumevanja in uporabe, 
medtem ko tretja raven predstavlja skupek analize, sinteze in vrednotenja 
(Marentič Požarnik, 2016). Glavni pripomoček pri določanju ustreznosti 
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taksonomskih stopenj v pisnih preizkusih so specifikacijske tabele. 
Specifikacijske tabele so pripomoček za jasen pregled vsebine pisnega 
preizkusa, tipe nalog pisnega preizkusa, zasedenost nalog glede na 
kognitivne stopnje v pisnem preizkusu ipd. (Devetak, 2018).  

 
  Tabela 1: Primer specifikacijske tabele (Devetak, 2018). 
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Pisni preizkus znanja predstavlja interno pisno ocenjevanje (Marentič 
Požarnik, 2016) in je najpogostejši ter tudi najpomembnejši način 
ocenjevanja znanja (Rutar Ilc, 2004). Učenci imajo raje pisne preizkuse 
znanja, saj se jim zdijo objektivnejši (Pivk, 2000). Pri pisnih preizkusih 
znanja si učenci lahko sami določijo čas za reševanje nalog in zaporedje 
reševanja nalog, kar je za učence pri pisnih preizkusih znanja velika 
prednost. S strani učitelja prednosti pisnega preizkusa predstavljajo 
predvsem dokumentirani odgovori (Devetak, 2018). Pisni preizkus znanja 
ima številne merske karakteristike, pri čemer med najpomembnejše 
uvrščamo: (1) ekonomičnost, (2) objektivnost in (3) veljavnost (Marentič 
Požarnik, 2016).  Ostale merske karakteristike, ki so še značilne za pisni 
preizkus znanja so: (1) zanesljivost, (2) občutljivost in (3) umerjenost 
oziroma standardiziranost (Devetak, 2018). Veljavnost je najpomembnejša 
merska karakteristika pisnega preizkusa znanja. Sagadin (1993) našteje več 
veljavnosti: (1) vsebinska, (2) ekspertna, (3) prognostična in (4) posledična. 
Vsebinska veljavnost pove, ali je ocena zajela vse, kar so želeli z njo meriti. 
Učitelji vsebinsko veljavnost pisnega preizkusa znanja preverjajo preko 
primerjave vprašanj z učnimi cilji in vsebinami v učnem načrtu (Sagadin, 
1993). Zanesljivost lahko natančneje opredelimo kot stabilnost ali 
natančnost. Ta merska karakteristika se interpretira tako, da bi učenci pri 
ponovnem pisnem preizkusu znanja dobili enake ocene oziroma bi dosegli 
enake rezultate (Cencič, 2000). Čim večja je zanesljivost, tem bolj jasno so 
bila zastavljena vprašanja (po Sagadin, Marentič Požarnik, 2016). Učenci 
zanesljivost primerjajo s »poštenostjo ocenjevanja« (Devetak, 2018). Nizka 
stopnja zanesljivosti učitelja opozori tudi na nizko stopnjo veljavnosti, 
medtem ko visoka stopnja zanesljivost ne pomeni nujno tudi veljavnost 
ocenjevanja (Cencič, 2000). Naslednja merska karakteristika je 
objektivnost, ki ocenjevalcu pove ali je ocena odvisna zgolj od količine in 
kakovosti znanja, ali tudi od lastnosti ocenjevalca (Žagar, 2009). 
Karakteristika objektivnosti je vezana predvsem na objektivnost izvedbe 
ter vrednotenja odgovorov.  Ocenjevanje je objektivno, ko na učenčeve 
rezultate ne vpliva dejavnik učitelja (Sagadin, 1993). Vrednotenje 
odgovorov učencev mora biti enako, kar zagotovimo z vnaprej 
pripravljenim modelnim odgovorom naloge in njegovim natančnim 
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vrednotenjem (Devetak, 2018). Objektivnost ocenjevanja lahko preverjajo, 
preko skladnosti med podanimi ocenami različnih, med seboj neodvisni 
ocenjevalci. Če je korelacija med njihovimi pripisanimi ocenami višja od 
0,95 to pomeni, da so ocene ocenjevalcev objektivne. Žagar (2009) trdi, da 
šolske ocene v večini niso objektivne. Pri ocenjevanju znanja prihaja do več 
napak ocenjevanja. Najpogostejše subjektivne napake pri ocenjevanju so 
(Marentič Požarnik, 2016): (1) halo učinek, (2) logična napaka, (3) učinek 
prvega vtisa, (4) učinek kontrasta (5) vpliv stereotipov in predsodkov, (6) 
napaka sredine in skrajnih vrednosti, (7) prilagajanje vzorcu in (8) napaka 
strogosti. Občutljivost ocenjevanja se opazi v razlikovanju ocen glede na 
znanje učenca. Za nekatere učitelje petstopenjska lestvica ni dovolj široka, 
zato se poslužujejo vmesnih ocen, medtem ko se nekateri ne poslužujejo 
vseh ocen na petstopenjski ocenjevalni lestvici. Petstopenjska ocenjevalna 
lestvica naj bi bila za ocenjevanje usvojenega znanja učencev dovolj široka 
(Žagar, 2009). Občutljivost pisnega preizkusa znanja se kaže tudi v tipih 
nalog. Priporočljivo je, da je največ nalog srednje težavnosti, katere reši od 
40 do 60 % učencev.  
 Naslednja merska karakteristika, ki zajema dobro zamišljeno uporabo 
časa učiteljev in učencev med samim učnim procesom, je ekonomičnost. 
Pisno ocenjevanje znanja je bolj ekonomično od ustnega ocenjevanja 
znanja. Ekonomičnost pisnega ocenjevanja znanja je odvisna tudi od tipov 
nalog. Najbolj ekonomični tipi nalog so alternativni tipi nalog, naloge 
izbirnega tipa ter naloge povezovanja in urejanja (Marentič Požarnik, 
2016).  Standardiziranost oziroma umerjenost ocenjevanja znanja 
podaja razliko med terminoma pisni preizkus znanja in test znanja 
(Devetak, 2018). Učitelj svojega internega instrumenta za vrednotenje 
znanja ne standardizira, zato imenujemo te instrumente pisni preizkusi 
znanja. Test znanja je standardiziran, kar pomeni, da je bil standardiziran 
po postopku standardizacije (Zorman, 1974). 
 V pisnih preizkusih znanja se pojavljajo različni tipi nalog. Naloge ločimo 
na dve skupini: (1) skupina, kjer učenec oblikuje odgovor sam in (2) na 
skupine nalog, pri katerih učenec izbere odgovor. Tipi nalog, kjer učenci 
sami oblikujejo odgovor so: (1) naloge dopolnjevanja oziroma naloge 
kratkih odgovorov, (2) strukturirane naloge, (3) strukturirani in 
nestrukturirani eseji (4) praktične naloge (npr. tehnika in tehnologija – 
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tehnični izdelek, biologija – herbarij, kemija – fizični model kristala 
natrijevega klorida, ipd.), izvedbe dejavnosti, seminarske in raziskovalne 
naloge (Žagar, 2009) in (5) naloge računskega tipa (Bukovec in Glažar, 
2002).  Tipi nalog, kjer učenec odgovore izbira, so: (1) naloge 
alternativnega tipa, (2) naloge izbirnega tipa ter (3) naloge povezovanja in 
urejanja. Za sestavljanje nalog vseh tipov obstajajo splošna načela (Žagar, 
2009): (1) naloge naj bodo napisane jezikovno ustrezno, (2) naloge naj ne 
bodo identične tistim, ki so zapisane v učbeniku, (3) vprašanja naj ne 
napeljujejo na pravilen ali napačen odgovor, (4) vprašanja oziroma naloge 
naj ne posegajo v intimnost učencev in (5) za vsak tip naloge mora biti 
jasno podano navodilo, iz katerega lahko učenec razbere, kaj naloga od 
njega zahteva (Žagar, 2009). Naloge dopolnjevanja oziroma naloge kratkih 
odgovorov se razlikujejo zgolj po obliki. Ko naloga od učenca zahteva 
dokončevanje stavka oziroma v stavku dopolniti manjkajoče besede, je to 
naloga dopolnjevanja. Naloga kratkih odgovor je, ko je vprašanje naloge 
zapisano tako, da se vprašanje konča s končnim ločilom, nato pa učenec 
na to vprašanje lahko odgovori s kratkim odgovorom (Zorman, 1974). Z 
nalogami kratkih odgovorov se najpogosteje preverja nižje kognitivne 
stopnje. Naloge tega tipa so z vidika učitelja enostavne za sestavljanje in 
vrednotenje (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). Glavna pomanjkljivost 
nalog dopolnjevanja oziroma nalog kratkih odgovorov je v tem, da se v teh 
nalogah preverja predvsem reprodukcija. Učitelj mora pri sestavljanju 
nalog dopolnjevanja oziroma nalog kratkih odgovorov upoštevati: (1) 
vprašanja naj učitelj zastavi tako, da učenci nanje odgovorijo s kratkimi 
odgovori, (2) učitelj naj prednostno uporabi naloge kratkih odgovorov, saj 
v vsakdanjem življenju poteka komunikacija večkrat v obliki vprašanj kot v 
obliki nedokončanih stavkov, (3) učitelj naj zaradi večje jasnosti pri 
nalogah dopolnjevanja izpusti odgovore na koncu in (4) pri nalogah, kjer 
učitelj zahteva več kot en odgovor, oziroma za dopolniti eno besedo, mora 
to jasno označiti s številom črt. Naslednji tip naloge, kjer učenci sami 
oblikujejo odgovor, je strukturiran tip naloge. Pri temu tipu naloge učitelj 
težavnost vprašanj stopnjuje. Na začetku naloge je podana uvodna 
informacija, ki je lahko v obliki besedila, tabele, grafa, slike ipd., sledijo 
vprašanja oziroma naloge, ki se nanašajo na zgornjo podano uvodno 
informacijo. Učitelj pri teh nalogah stopnjuje težavnost skozi nalogo, tako 
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da naloga preverja tudi višje taksonomske stopnje (Žagar, 2009). 
Esejistične naloge delimo glede na vrste esejev. Pečjak (1993) navaja tri 
vrste esejev: (1) primerjalni eseji, (2) definicijski eseji in (3) eseji mnenja. 
Za primerjalne eseje je značilna učenčeva primerjava med pojmi, teorijami 
ipd. Definicijski eseji zahtevajo opredelitev pojmov in poznavanje odnosov 
med pojmi. Pri esejih mnenja učenci podajo svoje mnenje o dogodkih, 
pojavih ipd. Glede na obliko delimo eseje na strukturirane in 
nestrukturirane. Značilno za strukturirane eseje je, da učitelj v navodilu 
poda usmeritev učencu pri razmišljanju in pisanju odgovora, medtem ko 
pri nestrukturiranem eseju učitelj pusti učencu svobodo pri odgovarjanju 
na nalogo (Žagar, 2009). Naloge esejskega tipa naj bi preverjale višje 
taksonomske stopnje, saj preverjajo povezovanje in organiziranost 
usvojene učne vsebine. Pomanjkljivost nalog esejističnega tipa je njihovo 
vrednotenje. Na vrednotenje vpliva subjektivnost ocenjevanja, zato 
spadajo med manj zanesljive in objektivne tipe nalog (Marentič Požarnik in 
Peklaj, 2002). Za izboljšanje objektivnosti vrednotenja nalog esejističnega 
tipa naj si učitelj vnaprej sestavi modelni odgovor, v katerem naj bo 
zapisano kaj vse naj bi učenec zapisal kot odgovor na esejsko vprašanje. 
Modelni odgovor naj razdeli na več delov in tudi vsak del vnaprej 
ovrednoti in s tem omogoči jasno interpretacijo doseženega števila točk 
učencev. Tip naloge, kjer učenci odgovor zapišejo sami so praktične 
naloge, izvedbene dejavnosti, seminarske ter raziskovalne naloge. Pri teh 
nalogah se preverjajo najvišji učni cilji, kot so zbiranje in obdelava 
podatkov, interpretacija rezultatov, povzemanje in sklepanje. Učenci 
morajo biti vnaprej seznanjenimi z učnimi cilji, ki so vrednoteni pri takem 
tipu naloge (Žagar, 2009). Zadnji tip naloge, kjer učenci sami zapišejo 
odgovor so naloge računskega tipa. V naloge računskega tipa se štejejo 
naloge, pri katerih je vključeno kemijsko računanje. Računske naloge so 
odprtega tipa in brez podanih možnih rešitev. Reševanje teh nalog naj bi 
se razdelilo v več zaporednih stopenj, ki vodijo do rešitve naloge. Pri 
popravljanju nalog računskega tipa naj bodo ovrednotene posamezne 
stopnje (Bukovec in Glažar, 2002). Naloge alternativnega tipa so naloge, 
kjer učenci sami izbirajo odgovore. So ekonomične, omogočajo objektivno 
vrednotenje odgovorov in so enostavne za sestavljanje (Zorman, 1974). Pri 
nalogah alternativnega tipa je podana trditev, naloga učenca je, da 
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ugotovi, ali je trditev pravilna ali napačna (Žagar, 2009). Naloge 
alternativnega tipa v večini preverjajo nižje taksonomske cilje. 
Pomanjkljivost nalog alternativnega tipa je velika možnost ugibanja 
(Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). Možnost ugibanja lahko zmanjšamo z 
enostavno podano trditvijo, ki ne napeljuje na odgovor in preverja samo 
eno zakonitost. Pri nalogah alternativnega tipa naj bo v nalogi približno 
enako pravilnih in napačnih trditev (Žagar, 2009). Naslednji tip nalog, kjer 
učenci lahko izbirajo odgovor, so naloge izbirnega tipa. Te naloge so 
najpogosteje uporabljene v pisnih preizkusih znanja (Zorman, 1974). 
Naloge izbirnega tipa delimo na (Žagar, 2009): (1) naloge z enim pravilnim 
odgovorom, (2) naloge z več pravilnimi odgovori in (3) naloge z najboljšim 
odgovorom. Pri nalogah z enim pravilnim odgovorom je podanih več 
možnih odgovorov, med katerimi učenci izberejo pravilnega (Žagar, 2009). 
Ločimo naloge z enim pravilnim in z enim napačnim odgovorom (Zorman, 
1974). Pri obeh vrstah nalog učenci obkrožijo črko pred pravilnim 
odgovorom glede na zastavljeno vprašanje. Pri vprašanju v nalogah z enim 
napačnim odgovorom moramo nikalnico še posebej poudariti s krepkim ali 
podčrtanim tiskom (Devetak, 2018). Pri nalogah z več pravilnimi odgovori 
morajo biti pravilni in napačni odgovori med seboj pomešani. Z večanjem 
števila pravilnih odgovorov se zmanjšuje možnost ugibanja. Učenec lahko 
razlikuje med nalogo z enim pravilnim ali napačnim odgovorom in nalogo z 
več pravilnimi odgovori. Pri nalogah z enim pravilnim odgovorom je pred 
vsemi možnimi odgovori zapisana velika tiskana črka (A,B,C,Č). Pri nalogah 
z več pravilnimi odgovori so pred možnimi odgovori zapisane male tiskane 
črke (a,b,c,č,d), kar učencem olajša reševanje nalog izbirnega tipa 
(Devetak, 2018). Pri nalogah z več pravilnimi odgovori lahko učenci izbirajo 
med podanimi kombinacijami pravilnih odgovorov (Bukovec in Glažar, 
2002).  Možnost ugibanja se zmanjša, ko morajo učenci sami zapisati 
kombinacijo pravilnih odgovorov (Devetak, 2018). Zadnji izbirni tip naloge 
so naloge z najboljšim odgovorom. Pri tem tipu nalog se preverjajo najvišje 
taksonomske stopnje, vrednotenje oziroma evalvacija. Učenci imajo 
podane pravilne odgovore, vendar morajo prepoznati najbolj pravilen 
odgovor (Žagar, 2009). Za vse naloge izbirnega tipa veljajo splošna 
navodila za sestavljanje (Zorman, 1974): (1) število primernih izbir mora 
biti dovolj veliko (štiri do pet odgovorov), (2) napačni odgovori učencev ne 
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smejo namerno zavajati, (3) vprašanja in odgovori naj bodo čim krajši, (4) 
vsi možni odgovori morajo biti smiselni in enako dolgi ter (5) možne 
odgovore mora učitelj razvrstiti v nek vrstni red. Vrednotenje nalog 
izbirnega tipa je enostavno, ekonomično ter učitelju omogoči natančen in 
objektiven vpogled v usvojeno znanje učencev. Pomanjkljivost nalog 
izbirnega tipa je, da omogočajo ugibanje in niso primerne za preverjanje 
usvojenega znanja problemskih nalog pri naravoslovnih predmetih 
(Zorman, 1974). Posebni tip nalog izbirnega tipa so naloge povezovanja in 
urejanja. Učenec ima nalogo poiskati povezavo med pripadajočim 
pojmom/trditvijo/primerom/definicijo v prvem in drugem oziroma levem 
in desnem stolpcu. Pri teh nalogah mora imeti desni stolpec več informacij 
kot levi, izbirni stolpec. S tem se zmanjša možnost ugibanja (Žagar, 2009). 
 Število postavk v nalogah povezovanja in urejanja naj ne bo manjše od 
pet in ne večje od deset do petnajst (Zorman, 1974). Učitelj naj informacije 
razporedi logično, npr. po abecednem vrstnem redu, časovnem zaporedju 
ipd. (Žagar, 2009). Naloge povezovanja in urejanja so ekonomične. 
 Preverjajo večjo količino usvojene učne vsebine v kratkem času. Naloge 
povezovanja in urejanja so lahko enostavne za vrednotenje, ko učitelj 
poda navodilo, da učenec zapiše pripadajočo črko iz desnega, izbirnega 
stolpca, pred pravilno informacijo v levi stolpec (Zorman, 1974).  
 
Namen in cilji 

Namen prispevka je analiza pisnih preizkusov znanja, uporabljenih v 
osnovni šoli pri predmetu kemija. Ker je interno pisno preverjanje in 
ocenjevanja znanja najpogostejši način preverjanja in ocenjevanja znanja, 
je pomembno, da so sami pisni preizkusi kvalitetni. S tem učitelji 
zagotovijo, da je pisni preizkus kvaliteten in ustreza karakteristikam pisnih 
preizkusov. Mariza Skvarč (2004) je podala dva primera zgledni pisnih 
preizkusov znanja kemije. Oba sta ocenjevala znanja pri učni vsebini 
»Kemijski elementi se predstavijo in reaktivnost kovin«. V prvem pisnem 
preizkusu je prva kognitivna razen zastopana v 39,1 %, druga v 34,8 %, 
tretja v 26,1 %. Medtem ko so v drugem pisnem preizkusu znanja naloge 
prve kognitivne ravni zastopane v 52,9 %, druge v 35,3 % in naloge tretje 
kognitivne ravni v 11,8 %. Že v zglednih pisnih preizkusih pride do 
neujemanj glede zastopanosti nalog po kognitivnih stopnjah. Preko razvoja 
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kriterijev in analize pisnih preizkusov znanja kemije bi lahko ugotovili 
ustreznost pisnih preizkusov znanja kemije.  

Na osnovni namena prispevka je mogoče postaviti dve raziskovalni 
vprašanji:  
(1) V kakšnem odstotku so pisni preizkusi znanja kemije ustrezni glede na 

splošne kriterije (natančno opredeljeni v predstavitvi »Instrument«)? 
(2) V kakšnem odstotku so naloge v pisnih preizkusih znanja kemije 

ustrezale specifičnim kriterijem glede na tip naloge? 
 

Metoda 
Uporabljena je bila deskriptivna metoda pedagoškega raziskovanja s 

kvantitativnim raziskovalnim pristopom. 
 

Vzorec  
V priložnostnem vzorcu je bilo zajetih deset pisnih preizkusov znanja 

kemije v osnovni šoli. Pisni preizkusi so bili uporabljeni v dveh osnovnih 
šolah, ena v ljubljanski in ena v spodnjeposavski regiji. Polovica pisnih 
preizkusov znanja kemije je preverjala znanje osmega, druga polovica pa 
devetega razreda osnovne šole. 

 
Instrument 

Instrument za analizo pisnih preizkusov znanja iz kemije so splošni 
kriteriji in specifični kriteriji za posamezni tip naloge. 

S študijem literature so bili razviti kriteriji za analizo pisnih preizkusov 
znanja kemije. Pred analizo pisnega preizkusa znanja kemije je potrebno 
izpolniti tabelo s podatki: (1) ime predmeta, (2) razred, (3) učni sklop 
oziroma učna vsebina in (4) trajanje pisnega preizkusa znanja. Izpolnjeni 
tabeli naštetih podatkov sledijo splošni kriteriji. Le-ti so: 

- število možnih točk je toliko, kolikor minut traja pisni preizkus 
(Žagar, 2009), 

- točkovnik pisnega preizkusa znanja je sestavljen pred izvajanjem 
pisnega preizkusa znanja (4. člen Pravilnika o preverjanju in 
ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, 2003), 
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- čas in način ocenjevanja znanja je vnaprej določen (4. člen 
Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju 
učencev v osnovni šoli, 2003), 

- pisni preizkusi znanja so po vrednotenju odgovorov izročeni 
učencem in staršem (4. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju 
znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, 2003), 

- učitelj pri sestavi pisnega preizkusa uporablja specifikacijsko tabelo 
(Marentič Požarnik in Peklaj, 2002; Marentič Požarnik, 2016; Žagar, 
2009), 

- učitelj za sestavo pisnega preizkusa upošteva priporočila RIC-a 
glede zastopanosti nalog po kognitivnih stopnjah (RIC, po Žagar, 
2002), 

- naloge v pisnem preizkusu znanja si sledijo od manj do bolj 
zahtevnih (RIC, po Žagar, 2002), 

- naloge so razvrščene v vrstni red, glede na tipe nalog (RIC, po 
Žagar, 2002), 

- v pisnem preizkusu znanja naj vsebuje tri ali štiri tipe nalog (RIC, po 
Žagar, 2002), 

- pisni preizkus znanja ima v splošnih navodilih zapisano, naj učenec 
preskoči nalogo, v kolikor se mu zdi pretežka (RIC, po Žagar, 2002), 

- odgovori so vrednoteni s celimi števili (RIC, po Žagar, 2002), 
- pisni preizkus znanja vsebuje pregleden in strokovno ustrezen 

periodni sistem elementov (Devetak, 2018) in 
- vsebinska veljavnost pisnega preizkusa znanja (Devetak, 2018).  

Oblikovani so bili kriteriji za uporabo specifikacijske tabele. Le-ti so:  
- zapis številke naloge (Devetak, 2018), 
- zapis preverjenih pojmov/učnih ciljev, katere naloga preverja 

(Devetak, 2018), 
- zapis tipa naloge (Devetak, 2018), 
- zapis kognitivne ravni, ki jo naloga zaseda (Devetak, 2018), 
- zapis kognitivne ravni, ki jo naloga zaseda v odstotkih (Devetak, 

2018), 
- zapis naloge (Devetak, 2018), 
- zapis rešitve naloge (Devetak, 2018) in 
- zapis točkovnika naloge (Devetak, 2018). 
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Oblikovani so bili kriteriji za vsak tip naloge posebej. Našteti kriteriji so 
skupni vsem tipom nalog: 

- jezikovna ustreznost (Žagar, 2009), 
- naloga se ne pojavi v učbeniku (Žagar, 2009), 
- naloga ne posega v intimnost učenca (Žagar, 2009), 
- navodilo naloge je jasno podano oziroma učenec iz njega lahko 

razbere, kaj naloga od njega zahteva (Liversidge, Cochrane, Kefoot 
in Thomas, 2009), 

- točkovanje pravilnega odgovora je vnaprej podano (Devetak, 2018) 
in 

- pravilnost uporabe kemijskega izrazoslovja (Devetak, 2018). 
Kriteriji za naloge z enim pravilnim ali napačnim odgovorom so: 

- možne alternative napeljujejo na pravilen oziroma napačen 
odgovor (Žagar, 2009), 

- ena trditev preverja eno zakonitost (Žagar, 2009), 
- podane možne alternative so razvrščene v nek vrstni red (Zorman, 

1974), 
- število alternativ je ustrezno (Zorman, 1974), 
- nikalnica je v navodilu naloge z enim napačnim odgovorom 

zapisana krepko ali podčrtano (Devetak, 2018), 
- pred vsako alternativo so zapisane velike tiskane črke (Devetak, 

2018) 
- vsi možni odgovori oziroma alternative so enako dolge (Zorman, 

1974), 
- vsi možni odgovori oziroma alternative so smiselne (Zorman, 1974). 

Kriterij za naloge z več pravilnimi odgovori so: 
- možne alternative napeljujejo na pravilen oziroma napačen 

odgovor (Žagar, 2009), 
- ena trditev preverja eno zakonitost (Žagar, 2009), 
- podane možne alternative so razvrščene v nek vrstni red (Zorman, 

1974), 
- število alternativ je ustrezno (Zorman, 1974), 
- nikalnica je v navodilu naloge z več napačnimi odgovori je zapisana 

krepko ali podčrtano (Devetak, 2018), 
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- pred vsako alternativo so zapisane male tiskane črke (Devetak, 
2018) 

- vsi možni odgovori oziroma alternative so enako dolge (Zorman, 
1974), 

- vsi možni odgovori oziroma alternative so smiselne (Zorman, 1974), 
- učenec zapiše kombinacijo pravilnih odgovorov (Devetak, 2018), 
- učenec obkroži vnaprej podane kombinacije pravilnih odgovorov 

(Glažar in Bukovec, 2002), 
- pravilni in napačni odgovori so med seboj pomešani (Devetak, 

2018). 
Kriterij za naloge z najboljšim odgovorom so: 

- vse podane alternative so pravilne (Žagar, 2009), 
- ena trditev preverja eno zakonitost (Žagar, 2009), 
- možne alternative so razvrščene v nek vrstni red (Zorman, 1974), 
- vsi možni odgovori oziroma alternative so enako dolge (Zorman, 

1974), 
- vsi možni odgovori oziroma alternative so smiselne (Zorman, 1974), 
- možne alternative napeljujejo na pravilen oziroma napačen 

odgovor (Žagar, 2009) in 
- število alternativ je zadostno (Zorman, 1974). 

Kriteriji za naloge povezovanja in urejanja so naslednji: 
- možni odgovori napeljujejo na pravilen oziroma napačen odgovor 

(Žagar, 2009), 
- vsi možni odgovori oziroma alternative so enako dolge (Zorman, 

1974), 
- vsi možni odgovori oziroma alternative so smiselne (Zorman, 1974), 
- ena trditev preverja eno zakonitost (Žagar, 2009), 
- ustrezno število postavk (Zorman, 1974), 
- desni stolpec je izbirni stolpec (Žagar, 2009), 
- levi stolpec podaja informacije (Žagar, 2009), 
- več postavk je v desnem stolpcu (Žagar, 2009) in 
- navodila, da učenci pripadajočo črko iz desnega (izbirnega) stolpca 

zapišejo pred pravilno informacijo v levi stolpec (Zorman, 1974). 
Kriteriji za naloge dopolnjevanja oziroma naloge kratkih odgovorov so: 
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- vprašanja so zastavljena tako, da učenci nanje lahko odgovorijo s 
kratkimi odgovori (Žagar, 2009), 

- naloga dopolnjevanja nima izpuščenih odgovorov na koncu povedi 
(Žagar, 2009) in 

- kolikor je zahtevanih besed v kratkem odgovoru oziroma pri 
dopolnjevanju, toliko črt ima učenec na voljo za odgovor oziroma 
dopolnitev (Žagar, 2009). 

Kriteriji za strukturirane naloge so: 
- uvodna informacija v nalogi je podana v obliki besedila, slike, grafa 

ipd. in je podana pred vprašanji (RIC, po Žagar, 2002), 
- ocenjujejo se delni odgovori (RIC, po Žagar, 2002) in 
- ocenjuje se tudi smiselno reševanje naloge (RIC, po Žagar, 2002). 

Kriteriji za esejistični tip nalog so: 
- učitelj ima podan modelni odgovor (Žagar, 2009), 
- modelni odgovor je razcepljen na več delov in vsak del odgovora je 

posebej točkovan (Žagar, 2009), 
- naloga esejskega tipa vsebuje primerjavo med vsaj dvema 

različnima pojavoma, kemijskima reakcijama ipd. (Engelhart, 1951) 
in 

- naloga preverja višje taksonomske cilje po Bloomu (Engelhart, 
1951).  

Kriteriji za naloge alternativnega tipa so: 
- Možne alternative napeljujejo na pravilen oziroma napačen 

odgovor (Žagar, 2009), 
- ena trditev preverja eno zakonitost (Žagar, 2009), 
- število alternativ je ustrezno (Zorman, 1974), 
- nikalnica je v navodilu naloge z več napačnimi odgovori je zapisana 

krepko ali podčrtano (Devetak, 2018), 
- število pravilnih in napačnih trditev je približno enako (Žagar, 2009) 

in 
- naloga preverja nižje taksonomske cilje po Bloomu (Žagar, 2009). 

 
Potek raziskave 

Dvema učiteljema kemije v osnovni šoli je bila poslana prošnja za 
sodelovanje v raziskavi. Prošnja je vsebovala: (1) predstavitev namena 
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raziskave, (2) hiperpovezavo do diplomskega dela Vesne Hribar, v katerem 
so zapisani kriteriji za analizo pisnih preizkusov znanja kemije, (3) prošnjo 
za sodelovanje v raziskavi z navodili o pošiljanju pisnih preizkusov znanja 
kemije.  

Zbiranje pisnih preizkusov znanja kemije za osnovno šolo je potekalo v 
šolskem letu 2018/19, septembra in oktobra 2018. Učitelja sta 
posredovala pisne preizkuse kemije v tiskani obliki, ki so vsebovali 
modelne odgovore učiteljev in način vrednotenja odgovorov. Vsak učitelj 
kemije je prispeval poljubno število pisnih preizkusov znanja kemije. Prvi 
učitelj kemije je prispeval osem pisnih preizkusov znanja kemije, drugi 
učitelj kemije je prispeval dva pisna preizkusa znanja kemije. 

Obdelava podatkov je potekala z izpolnjevanjem tabel splošnih in 
specifičnih kriterijev za vsak tip naloge. Pridobljeni pisni preizkusi znanja 
kemije so bili analizirani s strani treh neodvisnih ocenjevalcev. S 
pregledom podatkov analize preizkusov znanja je bilo ugotovljeno, da so 
vsi ocenjevalci podobno ovrednotili naloge po podanih kriterijih. Podatki 
so bili obdelani v programu Excel 2007.  

 
Rezultati  

V nadaljevanju so tabelarično predstavljeni rezultati analize kriterijev 
pisnih preizkusov znanja kemije. Prva tabela nam prikazuje pregled 
splošnih kriterijev pisnih preizkusov znanja kemije. Sklop naslednjih osmih 
tabel nam prikazuje pregled kriterijev glede na tipe nalog, in sicer, pregled 
kriterijev za naloge dopolnjevanja oziroma naloge kratkih odgovorov, sledi 
tabela kriterijev naloge z enim pravilnim ali napačnim odgovorom. 
Naslednja tabela je tabela kriterijev nalog z več pravilnimi ali napačnimi 
odgovori, sledi tabela kriterijev nalog povezovanja in urejanja. Naslednja 
tabela je tabela kriterijev nalog esejskega tipa, sledi tabela kriterijev nalog 
alternativnega tipa, računske tipa ter strukturiranega tipa.  
 
Tabela 2: Pregled splošnih kriterijev pisnih preizkusov znanja kemije 

(relativne frekvence). 
 

Kriterij / Ustreznost DA (%) NE (%) 

Možnih točk je lahko toliko, kolikor minut traja preizkus, torej 45 
točk (Žagar, 2009). 10,0 90,0 
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(nadaljevanje tabele 2) 
Točkovnik pisnega preizkusa je sestavljen pred opravljenim 
pisnim preizkusom (4. člen Pravilnika o preverjanju in 
ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, 
2003). 10,0 0 

Čas in način ocenjevanja je vnaprej določen (4. člen Pravilnika o 
preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 
osnovni šoli, 2003). 100,0 0 

Pisni preizkusi znanja so bili izročeni učencem ter staršem (4. 
člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 
napredovanju učencev v osnovni šoli, 2003). 100,0 0 

Uporaba specifikacijske tabele (Marentič Požarnik, 2016; 
Marentič Požarnik in Peklaj, 2002; Žagar, 2009). 0 100,0 

Uporaba priporočil RIC-a glede zastopanosti nalog po kognitivnih 
stopnjah. 0 100,0 

Naloge si sledijo od manj zahtevnih proti bolj zahtevnim (RIC, po 
Žagar, 2002). 0 100,0 

Naloge so razvrščene glede na tipe nalog (RIC, po Žagar, 2002). 
0 100,0 

Pisni preizkus znanja vsebuje tri do štiri različne tipe nalog (RIC, 
po Žagar, 2002). 100,0 0 

V splošnih navodilih pisnega preizkusa znanja je zapisano, naj 
učenci preskočijo naloge, ki se jim zdijo pretežke (RIC, po Žagar, 
2002). 0 100,0 

Odgovori nalog so vrednoteni s celimi številkami (RIC, po Žagar, 
2002). 60,0 40,0 

Pisni preizkus znanja vsebuje pregleden in najnovejši periodni 
sistem elementov (Devetak, 2018). 0 100,0 

Pisni preizkusi so vsebinsko veljavni (Devetak, 2018). 
100,0 0 

 
Analiziranih je bilo deset pisnih preizkusov znanja kemije. Število točk 

na pisnih preizkusih znanja je ustrezno v 10,0 % pisnih preizkusov znanja. 
Pri analiziranih pisnih preizkusih znanja je možnih točk v večini veliko več 
kot 45 (v večini okoli 60, ali celo 70 možnih točk). Žagar (2009) predlaga, 
da pisni preizkusi ne vsebujejo več kot 60 točk, saj to ni smiselno zaradi 
vsebinskega in časovnega obsega. Z večanjem števila možnih točk se 
pisnemu preizkusu zmanjšuje njegova občutljivost. Pri vseh pisnih 
preizkusih so bili točkovniki sestavljeni pred samim pisnim preizkusom 
znanja, prav tako sta bila čas in način ocenjevanja pisnega preizkusa znanja 
vnaprej določena. Vsi pisni preizkusi znanja so bili izročeni staršem in 
učencem. Vsi pisni preizkusi so vsebovali tri do štiri različne tipe nalog, kar 
učencem omogoča, da ne namenjajo preveč časa samemu načinu 
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reševanja nalog in razumevanju naloge. Odgovori nalog so v 60,0 % 
vrednoteni s celimi številkami. Odgovore naj bi vrednotili s celimi točkami, 
da je učiteljem vrednotenje odgovorov bolj enostavno (RIC, po Žagar, 
2009). Učitelji za pripravo pisnih preizkusov, ki smo jih analizirali, niso 
uporabljali specifikacijske tabele. V vsakem pisnem preizkusu je 
razporeditev nalog po kognitivnih stopnjah različna, noben analiziran pisni 
preizkus ne ustreza priporočilom RIC-a. S tem je nakazana različna stopnja 
težavnosti pisnih preizkusov znanja, kar pomeni, da si ocene, pridobljene z 
pisnim ocenjevanjem znanja med seboj niso enakovredne. Naloge si v 
analiziranih pisnih preizkusih znanja ne sledijo po težavnosti, kar lahko 
povzroči, da se učenci z reševanjem nalog ustavijo že na začetku pri bolj 
zahtevnih nalogah. Posledično izgubijo čas, ki bi ga lahko namenili 
uspešnemu reševanju lažjih nalog (RIC, po Žagar, 2009). Naloge v 
analiziranih pisnih preizkusih znanja niso razvrščene glede na tipe nalog, 
kar pomeni da učenci porabijo več časa za samo razumevanje navodila in 
način reševanja nalog (RIC, po Žagar, 2009).  

Pisni preizkusi znanja v splošnih navodilih pisnega preizkusa znanja 
nimajo zapisano, naj učenci preskočijo naloge, ki se jim zdijo pretežke, 
prav tako noben pisni preizkus ne vsebuje preglednega in najnovejšega 
periodnega sistema. Predvidevamo lahko, da učitelj ustno poda splošna 
navodila za pisni preizkus znanja, ter da učenci na pisna ocenjevanja 
znanja s seboj prinesejo svoj periodni sistem. V kolikor ima učitelj čas 
pregledati vsak periodni sistem, je to ustrezno, vendar je tako več 
možnosti, da učenci preko uporabe periodnega sistema se poslužujejo 
prepisovanja, saj lahko zapisujejo na periodni sistem »uporabna znanja«, 
ki bi jih potrebovali za reševanje pisnega preizkusa znanja kemije.  

V desetih pisnih preizkusih znanja je bilo 136 nalog, ki so bile 
analizirane po specifičnih kriterijih glede na  tip nalog. V tabelah 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 in 10 so podane relativne frekvence vsebinske analize teh nalog. 

Vse naloge v analiziranih pisnih preizkusih znanja so vsebinsko veljavne. 
Vsebinska veljavnost zagotavlja, da so pisni preizkusi znanja kemije bili 
pripravljeni glede na učni načrt kemije v osnovni šoli. Iz tega lahko 
sklepamo, da se učitelji kemije, katerim smo analizirali pisne preizkuse 
znanja, držijo učnega načrta.  
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Tabela 3: Kriterij ustreznosti za naloge dopolnjevanja oziroma kratkih 
odgovorov (relativne frekvence). 

 

 
Analizirane naloge kratkih odgovorov oziroma naloge dopolnjevanja 

imajo točkovanje pravilnega odgovora vnaprej podano, kar pomeni, da so 
bili odgovori točkovani objektivno, za vse učence enako. Prav tako nobena 
izmed analiziranih nalog kratkih odgovorov oziroma nalog dopolnjevanja 
ne posega v intimnost učenca. Analizirane naloge kratkih odgovorov 
oziroma dopolnjevanja so bile v 53,1 % jezikovno ustrezne. 36,7 % 
analiziranih nalog kratkih odgovorov oziroma nalog dopolnjevanja se ne 
pojavi v učbeniku, kar nakazuje na dejstvo, da je veliko nalog prepisanih iz 
učbenikov ali delovnih zvezkov. Z nalogami, ki se pojavljajo v učbeniku 
lahko preverjamo le spominsko znanje, čeprav naj bi naloge zahtevale 
znanje na višjih kognitivnih ravneh. Navodila analiziranih nalog s kratkimi 
odgovori oziroma z nalogami dopolnjevanja imajo jasna navodila v 75,5 %. 
Naloge, kjer navodila niso jasna, lahko pripeljejo do napačnega 

Kriterij / Ustreznost 
 DA (%) NE (%) 

Ocena ni 
možna (%) 

Jezikovna ustreznost naloge (Žagar, 2009). 53,1 46,9 0 

Naloga se ne pojavi v učbeniku (Žagar, 
2009). 36,7 63,3 0 

Naloga ne posega v intimnost učenca (Žagar, 
2009). 100,0 0 0 

Navodilo naloge je jasno podano. Učenec iz 
njega lahko razbere, kaj naloga od njega 
zahteva (Liversidge, Cochrane, Kefoot in 
Thomas, 2009). 75,5 24,5 0 

Točkovanje pravilnega odgovora je vnaprej 
podano (Devetak, 2018).  100,0 0 0 

Pravilnost uporabe kemijskega izrazoslovja 
(Devetak, 2018). 56,1 43,9 0 

Vprašanja so zastavljena tako, da lahko 
učenci nanje odgovorijo s kratkimi odgovori 
(Žagar, 2009). 82,7 0 17,4 

Naloga dopolnjevanja ima izpuščenih 
odgovorov na koncu povedi (Žagar, 2009).  2,0 8,2 89,8 

Kolikor je zahtevanih besed v odgovoru ali 
pri dopolnjevanju, toliko črt je na voljo 
(Žagar, 2009).  42,8 3,1 54,1 
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razumevanja zahtevanega znanja in posledično do napačnega odgovora 
učenca, kljub temu da učenec snov razume in je usvojil potrebno znanje za 
odgovor na to vprašanje. Pravilnost uporabe kemijskega izrazoslovja je 
56,1 % kar nakazuje, da sami učitelji snov tudi narobe razlagajo oziroma 
podajajo napačna razumevanja učne vsebine. Pri analiziranih nalogah 
kratkih odgovorov so vsa vprašanja zastavljena na način, da učenci lahko 
na njih odgovorijo z kratkimi odgovori. Pri nalogah dopolnjevanja je večina 
(8,2 % od 10,2 %) nalog zastavljenih tako, da so manjkajoče besede 
izpuščene na koncu. 42,8 % nalog od 54,1 % nalog ima dovoljšne število 
zapisanih črt, tako da učenci vedo, koliko besed potrebujejo zapisati. 

 
Tabela 4: Kriteriji ustreznosti nalog z enim pravilnim ali napačnim 

odgovorom (relativne frekvence). 
 

Kriterij / Ustreznost DA (%) NE (%) 
Ocena ni 
možna (%) 

Napeljevanje na pravilen/napačen odgovor (Žagar, 2009). 25,0 75,0 0 

Ena trditev preverja eno zakonitost (Žagar, 2009). 100,0 0 0 

Možne alternative so razvrščene v nek vrstni red (Zorman, 1974). 25,0 75,0 0 

Zadostno število možnih alternativ (Zorman, 1974). 75,0 25,0 0 

Nikalnica je v nalogi z enim napačnim odgovorom zapisana krepko 
in podčrtano (Devetak, 2018). 0 0 100,0 

Pred možnimi alternativami so velike tiskane črke (Devetak, 2018).  100,0 0 0 

Jezikovna ustreznost naloge (Žagar, 2009).  50,0 50,0 0 

Vsi možni odgovori so enako dolgi (Zorman, 1974).  25,0 75,0 0 

Vsi možni odgovori so smiselni (Zorman, 1974).  100,0 0 0 

Naloga se ne pojavi v učbeniku (Žagar, 2009). 100,0 0 0 

Naloga ne posega v intimnost učenca (Žagar, 2009).  0 100,0 0 

Navodilo naloge je jasno podano. Učenec iz njega lahko razbere, 
kaj naloga od njega zahteva (Liversidge, Cochrane, Kefoot in 
Thomas, 2009). 0 100,0 0 

Točkovanje pravilnega odgovora je vnaprej podano (Devetak, 
2018).  100,0 0 0 

Pravilnost uporabe kemijskega izrazoslovja (Devetak, 2018).  50,0 50,0 0 
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Analiza nalog z enim pravilnim ali napačnim odgovorom nakazuje, da 
nobena izmed ne posega v intimnost učenca. Navodila nalog niso podana 
jasno. V večini analiziranih nalog se pojavi problem z navodilom, kjer ne 
piše, naj učenci obkrožijo črko pred pravilno trditvijo, ampak naj obkrožijo 
pravilno trditev. Na ta način črke pred možnimi alternativami nimajo 
vloge, kljub temu da so vse analizirane naloge z enim pravilnim ali 
napačnim odgovorom imele zapisane pred trditvijo veliko tiskano črko. 
Vse analizirane naloge z enim pravilnim ali napačnim odgovorom 
preverjajo eno trditev, prav tako pa imajo vse naloge vnaprej podano 
točkovanje pravilnega odgovora. S tem postane vrednotenje učenčevih 
odgovorov objektivnejše. Vse možne podane alternative v nalogah z enim 
pravilnim ali napačnim odgovorom imajo smiselne možne odgovore, 
vendar je 75,0 % odgovorov različno dolgih. Alternative so v 25,0% 
analiziranih nalogah razvrščene v smiselni vrstni red. Z različno dolžino 
možnih alternativ že lahko napeljujemo na pravilen ali napačni odgovor. 
Napeljevanje na pravilen oziroma napačen odgovor se v analiziranih 
nalogah z enim pravilnim ali napačnim odgovorom pojavi v 25,0 % možnih 
odgovorih. Pri 75,0 % nalog je podano zadostno število alternativ. Ostale 
naloge imajo manj alternativ, kot je priporočljivo (minimalno 4 
alternative), s čimer učitelj poveča možnost ugibanja pravega odgovora. 
Polovica analiziranih nalog je jezikovno in strokovno kemijsko ustreznih. 
Sklepamo lahko, da tudi učitelji podajajo napačna razumevanja kemijskih 
pojmov.  

 
Tabela 5: Kriterij ustreznosti za naloge z več pravilnimi ali napačnimi 

odgovori (relativne frekvence). 
 

Kriterij / Ustreznost DA (%) NE (%) 
Ocena ni možna 
(%) 

Napeljevanje na pravilen/napačen odgovor (Žagar, 
2009).  0 100,0 0 

Ena trditev preverja eno zakonitost (Žagar, 2009). 100,0 0 0 

Možne alternative so razvrščene v nek vrstni red 
(Zorman, 1974).  0 100,0 0 

Zadostno število možnih alternativ (Zorman, 1974). 100,0 0 0 

Nikalnica je v nalogi z enim napačnim odgovorom 
zapisana krepko in podčrtano (Devetak, 2018). 0 0 100,0 
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(nadaljevanje tabele 5) 

Jezikovna ustreznost naloge (Žagar, 2009). 36,4 63,6 0 

Vsi možni odgovori so enako dolgi (Zorman, 1974).  100,0 0 0 

Vsi možni odgovori so smiselni (Zorman, 1974). 100,0 0 0 

Naloga se ne pojavi v učbeniku (Žagar, 2009). 45,4 54,6 0 

Naloga ne posega v intimnost učenca (Žagar, 2009). 100,0 0 0 

Navodilo naloge je jasno podano. Učenec iz njega 
lahko razbere, kaj naloga od njega zahteva 
(Liversidge, Cochrane, Kefoot in Thomas, 2009). 18,2 81,8 0 

Točkovanje pravilnega odgovora je vnaprej podano 
(Devetak, 2018). 100,0 0 0 

Pravilnost uporabe kemijskega izrazoslovja 
(Devetak, 2018). 18,2 81,8 0 

Pravilni in napačni odgovori so pomešani (Devetak, 
2018). 90,9 9,1 0 

Pred možnimi alternativami so male tiskane črke 
(Devetak, 2018). 63,6 36,4 0 

Učenec zapiše kombinacijo pravilnih odgovorov 
(Devetak, 2018). 0 100,0 0 

Učenec obkroži vnaprej podane zapisane 
kombinacije pravilnih odgovorov (Bukovec in Glažar, 
2002). 0 100,0 0 

 
V analiziranih nalogah z več pravilnimi ali napačnimi odgovori med 

možnimi odgovori ni napeljevanja na pravilen ali napačni odgovor, prav 
tako možne alternative niso razvrščene v noben vrstni red. Pri vseh 
nalogah z več pravilnimi odgovori ena trditev preverja eno zakonitost, prav 
tako je v vseh nalogah zadostno število alternativ. Vsi možni odgovori v 
nalogah z več pravilnimi odgovori so smiselni, so enako dolgi, naloge same 
po sebi ne posegajo v intimnost učenca. Analizirane naloge imajo 
točkovanje pravilnih odgovor podano vnaprej, s čimer se poveča 
objektivnost vrednotenja odgovorov. Nobena izmed nalog z več pravilnimi 
odgovori se ne pojavi v učbeniku. Navodila analiziranih nalog so jasna v 
18,2 % analiziranih nalog, iz česar sklepamo, da so navodila večine nalog 
podana nejasno. Med najpogostejšimi napakami se največkrat pojavi 
problem, ker je v navodilih zapisano naj učenci obkrožijo pravilno trditev in 
ne črko pred pravilno trditvijo. S tem črke pred trditvijo zgubijo pomen. V 
63,6 % vseh analiziranih nalog, so pred možnimi alternativami zapisane 
male tiskane črke, ki služijo kot prepoznavni znak za naloge z več 



Učitelj raziskovalec-za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije 
 

106 

 

pravilnimi odgovori. Kemijsko izrazoslovje je ustrezno zgolj v 18,2 % 
analiziranih, kar napeljuje na napačna razumevanja učnih vsebin učiteljev 
kemije. Pravilni odgovori so v analiziranih nalogah z več pravilnimi 
odgovori v 90,9 % nalogah pomešani z napačnimi. Jezikovna ustreznost 
analiziranih nalog z več pravilnimi odgovori je 36,4 %. V analiziranih 
nalogah z več pravilnimi odgovori učenci obkrožijo črke pred pravilnimi 
odgovori. Nimajo možnosti ali izbire vnaprej podane kombinacije pravilnih 
odgovorov, nimajo pa tudi možnosti zapisa kombinacije pravilnih 
odgovorov. S tem, ko učenci obkrožijo zgolj črko pred pravilnimi odgovori, 
povečamo možnost ugibanja pravilnih odgovorov.  

 
Tabela 6: Kriterij ustreznosti za naloge povezovanja in urejanja (relativne 

frekvence). 
 

Kriterij / Ustreznost DA (%) NE (%) 
Ocena ni 
možna (%) 

Napeljevanje na pravilen/napačen odgovor (Žagar, 2009). 0 100,0 0 

Ena trditev preverja eno zakonitost (Žagar, 2009). 100,0 0 0 

Jezikovna ustreznost naloge (Žagar, 2009). 80,0 20,0 0 

Vsi možni odgovori so enako dolgi (Zorman, 1974). 80,0 20,0 0 

Vsi možni odgovori so smiselni (Zorman, 1974). 100,0 0 0 

Naloga se ne pojavi v učbeniku (Žagar, 2009). 20,0 80,0 0 

Naloga ne posega v intimnost učenca (Žagar, 2009). 100,0 0 0 

Navodilo naloge je jasno podano. Učenec iz njega lahko razbere, 
kaj naloga od njega zahteva (Liversidge idr., 2009). 100,0 0 0 

Točkovanje pravilnega odgovora je vnaprej podano (Devetak, 
2018). 100,0 0 0 

Pravilnost uporabe kemijskega izrazoslovja (Devetak, 2018). 100,0 0 0 

Ustrezno število postavk (Zorman, 1974). 40,0 60,0 0 

Desni stolpec je izbirni stolpec (Žagar, 2009). 0 40,0 60,0 

Levi stolpec podaja informacije (Žagar, 2009) 0 40,0 60,0 

Več postavk je v desnem stolpcu kakor v levem stolpcu (Žagar, 
2009).  0 40,0 60,0 

Navodilo, da pripadajočo črko iz desnega (izbirnega) stolpca 
učenec zapiše pred pravilno informacijo v levem stolpcu (Zorman, 
1974). 0 40,0 60,0 
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Pri nalogah povezovanja in urejanja se ne pojavlja napeljevanje na 
pravilen ali napačen odgovor. Vsaka izmed trditev v analiziranih nalogah 
povezovanja in urejanja preverja eno zakonitost. Vsi možni odgovori 
oziroma postavke v stolpcih so smiselne. Navodilo za reševanje nalog je v 
primerih analiziranih nalog povezovanja in urejanja ustrezno. Prav tako 
analizirane naloge povezovanja in urejanja ne posegajo v intimnost 
učenca, so točkovane vnaprej ter je v njih pravilno uporabljeno kemijsko 
izrazoslovje. 80,0 % analiziranih nalog povezovanja in urejanja je jezikovno 
ustreznih, ima enako dolge postavke. 20,0 % analiziranih nalog 
povezovanja in urejanja se ne pojavlja v učbeniku. Naloge povezovanja in 
urejanja imajo v 40,0 % dovolj veliko število postavk. V 60,0 % nalog je 
manjše število postavk od priporočenega, s čimer se poveča možnost 
učenčevega ugibanja pravilnega odgovora. Nobena izmed 40,0 % 
analiziranih nalog povezovanja in urejanja, ki je sestavljena na način 
povezovanja informacij in postavk, ni ustrezna. Te naloge ne ustrezajo 
kriterijem, da število postavk v desnem stolpcu ni večje kakor v levem 
stolpcu, s čimer učenec kljub neznanju ene trditve/pojma posledično 
izgubi dve točki. Prav tako nista desni stolpec izbirni in levi tisti, ki podaja 
informacije. Naloge se rešujejo na način, da učenci povezujejo pojme z 
levega in desnega stolpca. Tako se povečuje možnost nepravilnega 
razumevanja učenčevega reševanja zaradi več črt, ki se med seboj lahko 
prekrivajo in hkrati onemogočajo objektivno vrednotenje rezultatov. 

 
Tabela 7: Kriterij ustreznosti za naloge esejskega tipa (relativne frekvence). 
 

Kriterij / Ustreznost DA (%) NE (%) Ocena ni možna (%) 

Jezikovna ustreznost  naloge (Žagar, 
2009). 75,0 25,0 0 

Naloga se ne pojavi v učbeniku 
(Žagar, 2009). 50,0 50,0 0 

Naloga ne posega v intimnost učenca 
(Žagar, 2009). 100,0 0 0 

Navodilo naloge je jasno podano. 
Učenec iz njega lahko razbere, kaj 
naloga od njega zahteva (Liversidge 
idr., 2009). 100,0 0 0 

Točkovanje pravilnega odgovora je 
vnaprej podano (Devetak, 2018). 100,0 0 0 
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(nadaljevanje tabele 7) 

 
Analizirane naloge esejskega tipa ne posegajo v intimnost učenca, prav 

tako imajo zelo jasna navodila. Točkovanje pravilnega odgovora je vnaprej 
podano, prav tako se je pravilno uporabljalo kemijsko izrazoslovje. 
Polovica analiziranih nalog esejskega tipa se pojavi v učbenikih, iz česar 
lahko sklepamo, da te naloge preverjajo zgolj spominsko znanje. 75,0 % 
analiziranih nalog esejskega tipa je jezikovno ustreznih. 62,5 % nalog 
preverja višje taksonomske cilje po Bloomu, ostale naloge pa preverjajo 
spominsko razumevanje oziroma zahtevajo zapis definicij. Ker naj bi 
naloge esejskega tipa preverjale višje taksonomske cilje, npr. primerjavo 
med dvema različnima pojavoma, kemijskima reakcijama. Naloge 
esejskega tipa, ki zadostijo temu kriteriju, se pojavijo v 37,5 % analiziranih 
nalogah. Navodila nalog pri analiziranih nalogah esejskega tipa so v 12,5 % 
preveč specifična in učencem preveč jasno nakažejo, kaj točno želijo, da 
zapišejo v odgovor. Analizirane naloge esejskega tipa so imele v 37,5 % 
podan modelni odgovor, vendar le-ti niso bili jasno razcepljeni na več 
delov iz česar ni bilo možno razbrati vrednotenja delnih odgovorov. Učitelji 
so lahko na ta način podali večje število točk za določen odgovor, lahko pa 
so tudi ocenjevali po načelu, da učenec pridobi točke le za popoln 
odgovor.  

 

Pravilnost uporabe kemijskega 
izrazoslovja (Devetak, 2018). 100,0 0 0 

Naloga preverja višje taksonomske 
cilje po Bloomu (Engelhart, 1951). 62,5 37,5 0 

Učitelj ima podan modelni odgovor 
(Žagar, 2009).  37,5 62,5 0 

Modelni odgovor je razcepljen na več 
delov in vsak del posebej je točkovan 
(Žagar, 2009). 0 100,0 0 

V navodilu naloge je zapisano, kaj se 
zahteva od učenca, vendar ne preveč 
specifično (Engelhart, 1951).  87,5 12,5 0 

Naloga vsebuje primerjavo med vsaj 
dvema različnima pojavoma, 
kemijskima reakcijama ipd. 
(Engelhart, 1951). 37,5 62,5 0 
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Tabela 8: Kriterij ustreznosti za naloge alternativnega tipa (relativne 
frekvence). 

 

Kriterij / Ustreznost DA (%) NE (%) Ocena ni možna (%) 

Napeljevanje na pravilen/napačen 
odgovor (Žagar, 2009). 0 100,0 0 

Ena trditev preverja eno zakonitost 
(Žagar, 2009). 100,0 0 0 

Nikalnica je v nalogi z enim napačnim 
odgovorom zapisana krepko in 
podčrtano. 0 0 100,0 

Jezikovna ustreznost (Žagar, 2009).  0 100,0 0 

Naloga se ne pojavi v učbeniku 
(Žagar, 2009). 66,7 33,3 0 

Naloga ne posega v intimnost učenca 
(Žagar, 2009). 100,0 0 0 

Navodilo naloge je jasno podano. 
Učenec iz njega lahko razbere, kaj 
naloga od njega zahteva (Liversidge 
idr., 2009). 100,0 0 0 

Točkovanje pravilnega odgovora je 
vnaprej podano (Devetak, 2018). 100,0 0 0 

Pravilnost uporabe kemijskega 
izrazoslovja (Devetak, 2018).  66,7 33,3 0 

Naloga preverja nižje takosnomske 
cilje po Bloomu (Žagar, 2009). 100,0 0 0 

 
Analizirane naloge alternativnega tipa ne napeljujejo na pravilen ali 

napačen odgovor, ne posegajo v intimnost učenca, imajo vnaprej podano 
točkovanje pravilnih odgovorov, v eni trditvi preverjajo eno zakonitost ter 
imajo jasno podano navodilo. Učitelji preko vnaprej podanega točkovanja 
pravilnih odgovorov zagotovijo objektivnost vrednotenja odgovorov. Z 
jasnostjo navodil učencem omogočajo pravilno razumevanje bistva naloge 
in poteka njenega reševanja. Nobena izmed analiziranih nalog 
alternativnega tipa ni jezikovno ustrezna. Vse analizirane naloge preverjajo 
nižje taksonomske stopnje po Bloomu. Kemijsko izrazoslovje je pravilno 
uporabljeno v le 67,7 % vseh analiziranih nalog alternativnega tipa. 
Tretjina analiziranih nalog alternativnega tipa se pojavi v učbenikih. 
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Tabela 9: Kriterij ustreznosti nalog računskega tipa (relativne frekvence). 
 

Kriterij / Ustreznost DA (%) NE (%) 
Ocena ni možna 
(%) 

Jezikovna ustreznost naloge (Žagar, 2009). 33,3 66,7 0 

Naloga se ne pojavi v učbeniku (Žagar, 2009). 0 100,0 0 

Naloga ne posega v intimnost učenca (Žagar, 2009). 100,0 0 0 

Navodilo naloge je jasno podano. Učenec iz njega 
lahko razbere, kaj naloga od njega zahteva 
(Liversidge idr., 2009). 100,0 0 0 

Točkovanje pravilnega odgovora je vnaprej podano 
(Devetak, 2018). 100,0 0 0 

Pravilnost uporabe kemijskega izrazoslovja 
(Devetak, 2018). 33,3 66,7 0 

Računska naloga je odprtega tipa (Bukovec in 
Glažar, 2002). 100,0 0 0 

Vrednotenje po stopnjah (Bukovec in Glažar, 2002). 0 100,0 0 

Vrednoten je celoten postopek (Bukovec in Glažar, 
2002). 0 100,0 0 

 
Analizirane naloge računskega tipa ne posegajo v intimnost učenca, 

imajo jasno podana navodila ter vnaprej podano točkovanje pravilnega 
odgovora. Z jasnimi navodili je učencem omogočeno razumevanje, kaj se 
od njih v nalogi pričakuje. Predhodna določitev točkovanja pravilnega 
odgovora poveča objektivnost pisnega preizkusa znanja. Vse analizirane 
računske naloge so odprtega tipa. Le tretjina analiziranih nalog računskega 
tipa je jezikovno in kemijsko ustreznih. Analizirane naloge računskega tipa 
se v celoti pojavljajo v učbenikih. S tem učitelji ne preverjajo usvojenega 
znanja, vendar zgolj spominsko znanje. Iz analiziranih nalog računskega 
tipa ni bilo mogoče opaziti, ali so vrednotene posamezne stopnje ali 
celoten postopek, saj modelni odgovor ni vseboval točkovanja posamezne 
računske stopnje. 

 
Tabela 10: Kriterij ustreznosti strukturiranih nalog (relativne frekvence). 
 

Kriterij / Ustreznost DA (%) NE (%) 
Ocena ni 
možna (%) 

Jezikovna ustreznost naloge (Žagar, 2009). 100,0 0 0 
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(nadaljevanje tabele 10) 

Naloga se ne pojavi v učbeniku (Žagar, 2009). 0 100,0 0 

Naloga ne posega v intimnost učenca (Žagar, 2009). 100,0 0 0 

Navodilo naloge je jasno podano. Učenec iz njega lahko 
razbere, kaj naloga od njega zahteva (Liversidge idr., 2009). 100,0 0 0 

Točkovanje pravilnega odgovora je vnaprej podano (Devetak, 
2018). 100,0 0 0 

Pravilnost uporabe kemijskega izrazoslovja (Devetak, 2018). 100,0 0 0 

Uvodna informacija v obliki besedila, slike, grafa, ipd. je podana 
pred vprašanji (Žagar, 2009). 100,0 0 0 

Točkovanje vsakega odgovora oziroma delnih odgovorov 
(Žagar, 2009). 100,0 0 0 

Ocenjuje se smiselno reševanje naloge (Žagar, 2009). 100,0 0 0 

Tipi nalog (v kolikor je več različnih tipov nalog), naj si sledijo 
glede na podano uvodno informacijo (RIC, po Žagar, 2002).  0 0 100,0 

 
Pisni preizkusi znanja so vsebovali eno nalogo strukturiranega tipa. 

Analiza naloge kaže, da je naloga jezikovno in kemijsko ustrezna, ne 
posega v intimnost učenca ter ima jasno navodilo, ki učencem omogoča 
pravilno reševanje naloge. Točkovanje celotne analizirane strukturirane 
naloge je podano vnaprej, prav tako so vrednoteni tudi delni odgovori. V 
kolikor učenci napačno odgovorijo na eno vprašanje ne zgubijo točk za 
reševanje nadaljnjih podvprašanj. Uvodna informacija pri nalogi je podana 
v obliki slike, in sicer je podana pred vprašanji. Analizirana strukturirana 
naloga se pojavi v učbeniku in vsebuje podvprašanja tipa nalog z kratkimi 
odgovori, tako da ocena razvrščanja glede na tipe nalog v podvprašanjih ni 
možna.  

 
 Zaključki s smernicami uporabe v izobraževalnem procesu 

Omejitev predstavljene raziskave je majhen vzorec analiziranih 
preizkusov znanja ter tudi to, da sta v raziskavi sodelovala le dva učitelja 
kemije v osnovni šoli. Za nadaljnje raziskovanje bi bilo potrebno povečati 
število učiteljev, ki bi v raziskavi sodelovali na način, da bi prispevali več 
preizkusov znanja. Zaželeno bi bilo, da bi v vzorcu učiteljev, ki bi sodelovali 
v raziskavi imeli učitelje novince in učitelje, ki kemijo poučujejo že vrsto 
let. Zanimivo bi bilo tudi, da bi preizkuse zbrali iz različnih pokrajinskih 
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regij v Sloveniji, oziroma naredili analizo preizkusov znanja kemije med 
šolami v mestih in podeželju.  

Iz rezultatov analize desetih pisnih preizkusov znanja lahko ugotovimo, 
da sta učitelja kemije, ki sta s svojimi preizkusi sodelovala v raziskavi, pri 
sestavljanju pisnih preizkusov ravnala po učnem načrtu za kemijo v 
osnovni šoli. Zaključiti je mogoče, da jezikovna in strokovno-vsebinska 
ustreznost nalog v analiziranih pisnih preizkusih ni popolna. Najbolj 
zastopan tip naloge v vseh analiziranih pisnih preizkusih znanja kemije je 
bila naloga kratkih odgovorov oziroma naloga dopolnjevanja. V 
analiziranih pisnih preizkusih znanja kemije ni nalog izbirnega tipa z enim 
najboljšim odgovorom. Učitelja pri pripravi analiziranih pisnih preizkusov 
znanja niso uporabili specifikacijske tabele, saj so to eksplicitno izrazili. Pri 
analizi pisnih preizkusov znanja kemije je bilo ugotovljeno, da noben pisni 
preizkus znanja kemije ne ustreza priporočilom o zastopanosti kognitivnih 
stopenj nalog v pisnem preizkusu znanja. V pisnih preizkusih znanja so 
navodila bila jasno podana zgolj v 65,6 % vseh analiziranih nalogah. 
Nobena izmed analiziranih nalog v pisnih preizkusih znanja ne vsebuje 
nikalnice. Naloge z analiziranih pisnih preizkusih znanja si ne sledijo po 
težavnosti ali tipu nalog.  

Pomanjkljivost študije je, da kriteriji niso prilagojeni naravi predmeta. V 
literaturi so zapisana priporočila, ki veljajo zgolj splošno za sestavljanje 
pisnih preizkusov znanja. Za ustreznejšo analizo bi bilo potrebno prilagoditi 
kriterije za analizo pisnih preizkusov znanja posebej za predmet kemije. 
Druga pomanjkljivost raziskave pa je premajhen vzorec preizkusov znanja 
kemije, da bi bilo mogoče sklepati na stanje internega ocenjevanja znanja 
kemije v slovenskih osnovnih šolah.  

Za nadaljnje raziskovanje bi bilo primerno, da bi analizirali večje število 
pisnih preizkusov znanja kemije več učiteljev. Pomembno je, da v 
nadaljnjem raziskovanju v raziskavo vključimo več učiteljev kemije iz 
različnih statističnih regij Slovenije. Na podlagi rezultatov analize več 
pisnih preizkusov znanja kemije bi bili lahko oblikovani kriteriji za pisne 
preizkuse znanja kemije, ki bi bili prilagojeni naravi predmeta. Napotki 
(RIC, 2000) namreč so, da je potrebno pri pripravi pisnih preizkusov znanja 
slediti specifikam predmeta, v tem primeru kemije. 
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 Priloge in opombe 

Predmet:  

Razred (8. ali 9.):  

Učni sklop/vsebina:  

Trajanje pisnega preizkusa (v minutah):  

 
Kriterij / Ustreznost Da Ne 

Možnih točk je lahko toliko, kolikor minut traja preizkus, torej 
45 točk (Žagar, 2009).  

  

Točkovnik pisnega preizkusa je sestavljen pred opravljenim 
pisnim preizkusom (4. člen Pravilnika o preverjanju in 
ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, 
2003). 

  

Čas in način ocenjevanja je vnaprej določen (4. člen Pravilnika 
o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev 
v osnovni šoli, 2003). 

  

Pisni preizkusi znanja so bili izročeni učencem ter staršem (4. 
člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 
napredovanju učencev v osnovni šoli, 2003). 

  

Uporaba specifikacijske tabele (Marentič Požarnik, 2016; 
Marentič Požarnik in Peklaj, 2002; Žagar, 2009). 

  

Uporaba priporočil RIC-a glede zastopanosti nalog po 
kognitivnih stopnjah. 

  

Naloge si sledijo od manj zahtevnih proti bolj zahtevnim (RIC, 
po Žagar, 2002). 

  

Naloge so razvrščene glede na tipe nalog (RIC, po Žagar, 
2002). 

  

Naloge v pisnih preizkusih so vsebinsko veljavne (Devetak, 
2018).  

  

Pisni preizkus znanja vsebuje tri do štiri različne tipe nalog 
(RIC, po Žagar, 2002). 

  

V splošnih navodilih pisnega preizkusa znanja je zapisano, naj 
učenci preskočijo naloge, ki se jim zdijo pretežke (RIC, po 
Žagar, 2002). 

  

Odgovori nalog so vrednoteni s celimi številkami (RIC, po 
Žagar, 2002). 

  

Pisni preizkus znanja vsebuje pregleden in najnovejši periodni 
sistem elementov (Devetak, 2018). 

  

Pisni preizkusi so vsebinsko veljavni (Devetak, 2018).    
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Kriterij/Ustreznost Da Ne Ocenitev ni možna, 

saj v pisnem 
preizkusu znanja ni 
naloge tega tipa. 

Opombe 

Naloge dopolnjevanja oziroma naloge 
kratkih odgovorov 

    

Jezikovna ustreznost (Žagar, 2009).      

Naloga se ne pojavi v učbeniku (Žagar, 
2009). 

    

Naloga ne posega v intimnost učenca 
(Žagar, 2009). 

    

Navodilo naloge je jasno podano. Učenec iz 
njega lahko razbere, kaj naloga od njega 
zahteva (Liversidge, Cochrane, Kefoot in 
Thomas, 2009). 

    

Točkovanje pravilnih odgovorov je vnaprej 
podano (Devetak, 2018). 

    

Pravilnost uporabe kemijskega izrazoslovja 
(Devetak, 2018). 

    

Vprašanja so zastavljena tako, da lahko 
učenci nanje odgovorijo s kratkimi odgovori 
(Žagar, 2009). 

    

Naloga dopolnjevanja nima izpuščenih 
odgovorov na koncu povedi (Žagar, 2009). 

    

Kolikor je zahtevanih besed v odgovoru ali 
pri dopolnjevanju, toliko črt je na voljo 
(Žagar, 2009). 

    

 

Kriterij/Ustreznost Da Ne 

Ocenitev ni možna, 
saj v pisnem 
preizkusu znanja ni 
naloge tega tipa. 

Opombe 

Naloge z enim pravilnim ali napačnim 
odgovorom 

    

Napeljevanje na pravilen/napačen odgovor 
(Žagar, 2009).  

    

Ena trditev preverja eno zakonitost (Žagar, 
2009). 

    

Možne alternative so razvrščene v nek vrstni 
red (Zorman, 1974). 

    

Zadostno število možnih alternativ (Zorman, 
1974). 

    

Nikalnica je v nalogi z enim napačnim 
odgovorom zapisano krepko in podčrtano 
(Devetak, 2018). 

    

Pred možnimi alternativami so velike tiskane     
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črke (Devetak, 2018). 

Jezikovna ustreznost naloge (Žagar, 2009).     

Vsi možni odgovori so enako dolgi (Zorman, 
1974). 

    

Vsi možni odgovori so smiselni (Zorman, 
1974). 

    

Naloga se ne pojavi v učbeniku (Žagar, 2009).     

Naloga ne posega v intimnost učenca (Žagar, 
2009). 

    

Navodilo naloge je jasno podano. Učenec iz 
njega lahko razbere, kaj naloga od njega 
zahteva (Liversidge, Cochrane, Kefoot in 
Thomas, 2009). 

    

Točkovanje pravilnega odgovora je vnaprej 
podano (Devetak, 2018). 

    

Pravilnost uporabe kemijskega izrazoslovja 
(Devetak, 2018).  

    

 

Kriterij/Ustreznost Da Ne 

Ocenitev ni možna, 
saj v pisnem 
preizkusu znanja ni 
naloge tega tipa. 

Opombe 

Naloge z več pravilnimi odgovori     

Napeljevanje na pravilen/napačen odgovor 
(Žagar, 2009).  

    

Ena trditev preverja eno zakonitost (Žagar, 
2009). 

    

Možne alternative so razvrščene v nek vrstni 
red (Zorman, 1974). 

    

Zadostno število možnih alternativ (Zorman, 
1974). 

    

Nikalnica je v nalogi z enim napačnim 
odgovorom zapisano krepko in podčrtano 
(Devetak, 2018). 

    

Jezikovna ustreznost naloge (Žagar, 2009).     

Vsi možni odgovori so enako dolgi (Zorman, 
1974). 

    

Vsi možni odgovori so smiselni (Zorman, 
1974). 

    

Naloga se ne pojavi v učbeniku (Žagar, 2009).     

Naloga ne posega v intimnost učenca (Žagar, 
2009). 

    

Navodilo naloge je jasno podano. Učenec iz 
njega lahko razbere, kaj naloga od njega 
zahteva (Liversidge, Cochrane, Kefoot in 
Thomas, 2009). 

    

Točkovanje pravilnega odgovora je vnaprej     
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podano (Devetak, 2018). 

Pravilnost uporabe kemijskega izrazoslovja 
(Devetak, 2018). 

    

Pravilni in napačni odgovori so pomešani 
(Devetak, 2018). 

    

Pred možnimi alternativami so male tiskane 
črke (Devetak, 2018). 

    

Učenec zapiše kombinacijo pravilnih 
odgovorov (Devetak, 2018). 

    

Učenec obkroži vnaprej podane zapisane 
kombinacije pravilnih odgovorov (Bukovec in 
Glažar, 2002). 

    

 

Kriterij/Ustreznost Da Ne 

Ocenitev ni možna, saj v 
pisnem preizkusu znanja 
ni naloge tega tipa. 

Opombe 

Naloge povezovanja in urejanja     

Napeljevanje na pravilen/napačen odgovor 
(Žagar, 2009).  

    

Ena trditev preverja eno zakonitost (Žagar, 
2009). 

    

Jezikovna ustreznost naloge (Žagar, 2009).     

Vsi možni odgovori so enako dolgi (Zorman, 
1974). 

    

Vsi možni odgovori so smiselni (Zorman, 
1974). 

    

Naloga se ne pojavi v učbeniku (Žagar, 2009).     

Naloga ne posega v intimnost učenca (Žagar, 
2009). 

    

Navodilo naloge je jasno podano. Učenec iz 
njega lahko razbere, kaj naloga od njega 
zahteva (Liversidge, Cochrane, Kefoot in 
Thomas, 2009). 

    

Točkovanje pravilnega odgovora je vnaprej 
podano (Devetak, 2018). 

    

Pravilnost uporabe kemijskega izrazoslovja 
(Devetak, 2018). 

    

Ustrezno število postavk (Zorman, 1974).     

Desni stolpec je izbirni stolpec (Žagar, 2009).     

Levi stolpec poda informacije (Žagar, 2009).     

Več postavk je v desnem stolpcu kakor v 
levem stolpcu (Žagar, 2009). 

    

Navodilo, da pripadajočo črko iz desnega 
(izbirnega) stolpca učenec zapiše pred 
pravilno informacijo v levem stolpcu (Zorman, 
1974). 
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Kriterij/Ustreznost Da Ne 

Ocenitev ni možna, 
saj v pisnem 
preizkusu znanja ni 
naloge tega tipa. 

Opombe 

Naloge esejskega tipa     

Jezikovna ustreznost naloge (Žagar, 2009).     

Naloga se ne pojavi v učbeniku (Žagar, 2009).     

Naloga ne posega v intimnost učenca (Žagar, 
2009). 

    

Navodilo naloge je jasno podano. Učenec iz 
njega lahko razbere, kaj naloga od njega 
zahteva (Liversidge, Cochrane, Kefoot in 
Thomas, 2009). 

    

Točkovanje pravilnega odgovora je vnaprej 
podano (Devetak, 2018). 

    

Pravilnost uporabe kemijskega izrazoslovja 
(Devetak, 2018). 

    

Naloga preverja višje taksonomske cilje po 
Bloomu (Engelhart, 1951). 

    

Učitelj ima podan modelni odgovor (Žagar, 
2009). 

    

Modelni odgovor je razcepljen na več delov in 
vsak del posebej je točkovan (Žagar, 2009). 

    

V navodilu naloge je zapisano, kaj se zahteva 
od učenca, vendar ne preveč specifično 
(Engelhart, 1951). 

    

Naloga vsebuje primerjavo med vsaj dvema 
različnima pojavoma, kemijskima reakcijama, 
ipd. (Engelhart, 1951). 

    

 

Kriterij/Ustreznost Da Ne 

Ocenitev ni možna, 
saj v pisnem 
preizkusu znanja ni 
naloge tega tipa. 

Opombe 

Naloge alternativnega tipa     

Napeljevanje na pravilen/napačen odgovor 
(Žagar, 2009). 

    

Ena trditev preverja eno zakonitost (Žagar, 
2009). 

    

Nikalnica je v nalogi z enim napačnim 
odgovorom zapisana krepko in podčrtano 
(Devetak, 2018). 

    

Jezikovna ustreznost (Žagar, 2009).     

Naloga se ne pojavi v učbeniku (Žagar, 2009).     

Naloga ne posega v intimnost učenca (Žagar, 
2009). 

    

Navodilo naloge je jasno podano. Učenec iz     
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njega lahko razbere, kaj naloga od njega 
zahteva (Liversidge idr., 2009) 

Točkovanje pravilnega odgovora je vnaprej 
podano (Devetak, 2018). 09). 

    

Pravilnost uporabe kemijskega izrazoslovja 
(Devetak, 2018). 

    

Naloga preverja nižje taksonomske cilje po 
Bloomu (Žagar, 2009). 

    

 

Kriterij/Ustreznost Da Ne 

Ocenitev ni možna, 
saj v pisnem 
preizkusu znanja ni 
naloge tega tipa. 

Opombe 

Naloge računskega tipa     

Jezikovna ustreznost naloge (Žagar, 2009).     

Naloga se ne pojavi v učbeniku (Žagar, 2009). 
    

Naloga ne posega v intimnost učenca (Žagar, 
2009). 

    

Navodilo naloge je jasno podano. Učenec iz 
njega lahko razbere, kaj naloga od njega 
zahteva (Liversidge idr., 2009). 

    

Točkovanje pravilnega odgovora je vnaprej 
podano (Devetak, 2018). 

    

Pravilnost uporabe kemijskega izrazoslovja 
(Devetak, 2018). 

    

Računska naloga je odprtega tipa (Bukovec in 
Glažar, 2002). 

    

Vrednotenje po stopnjah (Bukovec in Glažar, 
2002). 

    

Vrednoten je celoten postopek (Bukovec in 
Glažar, 2002). 
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Kriterij/Ustreznost Da Ne 

Ocenitev ni možna, 
saj v pisnem 
preizkusu znanja ni 
naloge tega tipa. 

Opombe 

Naloge računskega tipa     

Jezikovna ustreznost naloge (Žagar, 2009).     

Naloga se ne pojavi v učbeniku (Žagar, 2009).     

Naloga ne posega v intimnost učenca (Žagar, 
2009). 

    
 

Navodilo naloge je jasno podano. Učenec iz 
njega lahko razbere, kaj naloga od njega 
zahteva (Liversidge idr., 2009). 

    

Točkovanje pravilnega odgovora je vnaprej 
podano (Devetak, 2018). 

    

Pravilnost uporabe kemijskega izrazoslovja 
(Devetak, 2018). 

    

Uvodna informacija v obliki besedila, slike, 
grafa, ipd. je podana pred vprašanji (Žagar, 
2009). 

    

Točkovanje vsakega odgovora oziroma delnih 
odgovorov (Žagar, 2009). 

    

Ocenjuje se smiselno reševanje naloge (Žagar, 
2009). 

    

Tipi nalog (v kolikor je več različnih tipov 
nalog), naj si sledijo glede na podano uvodno 
informacijo (RIC, po Žagar, 2002).  
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UČNA DIFERENCIACIJA IN INDIVIDUALIZACIJA 
EKSPERIMENTALNEGA DELA PRI POUKU KEMIJE V OSNOVNI ŠOLI 

 

DIFFERENTIATION AND INDIVIDUALIZATION OF  
THE CHEMICAL EXPERIMENTAL WORK IN ELEMENTARY SCHOOL 

 

Alenka Stražar, Vesna Ferk Savec in Marija Kavkler 
 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 
 

Povzetek 
V slovenskem prostoru in tudi mednarodno je malo raziskav na področju učne 
diferenciacije in individualizacije kemijskega eksperimentalnega dela v šolski praksi, zato je 
ta tema obravnavana v raziskovalni nalogi. V teoretičnem delu raziskovalnega dela je 
predstavljena literatura na temo eksperimentalnega dela pri pouku kemije ter učne 
diferenciacije in individualizacije. V empiričnem delu raziskovalnega dela je predstavljena 
metodologija za učiteljevo spremljanje napredka učencev med kemijskim 
eksperimentalnim delom, upoštevajoč učno diferenciacijo in individualizacijo (UDKED-Učna 
diferenciacija in individualizacija kemijskega eksperimentalnega dela)

1
. V raziskavo je bilo 

vključenih 45 učencev osmega razreda. Učna enota s področja kemijskih vsebin za 
uresničevanje učne diferenciacije in individualizacije pri učencih je bila razvita v 
sodelovanju z učiteljico kemije in specialno pedagoginjo z izbrane osnovne šole ter 
uporabljena na naravoslovnem dnevu. Le-tega je ob uporabi učne enote izvedla učiteljica 
kemije. En teden po izvedbi naravoslovnega dne je učiteljica odgovorila na vprašanja 
strukturiranega intervjuja. Po izvedeni učni enoti so bili analizirani delovni listi z 
naravoslovnega dneva s kemijskim eksperimentalnim delom, upoštevajoč učno 
diferenciacijo in individualizacijo ter odgovori strukturiranega intervjuja z učiteljico. 
Rezultati kažejo na raznolikosti med učenci pri usvajanju znanja ob uporabi 
eksperimentalnega dela tudi znotraj skupin učencev prve in druge skupine ter ne 
omogočajo izpeljave sklepov glede uspešnosti reševanja nalog I., II. in III. taksonomske 
stopnje po Bloomu. Prav tako ne omogočajo zapisa opažanj in sklepov za celotne skupine, 
pač pa lahko iz zapisov sklepov na primeru izbranih učencev sklepamo, da učna enota 
omogoča najbolj učinkovito usvajanje znanj izbranim učencem tretje skupine (skupina, ki jo 
sestavlja deset odstotkov učencev, ki so na anketnem vprašalniku UDKED dosegli najvišje 
število točk). V prihodnosti bi bilo smiselno raziskavo še nadgraditi, predvsem bi bilo 
potrebno izvesti raziskavo na več kot treh eksperimentalnih vajah, za ocenjevanje napredka 
bi bilo potrebno uporabiti anketni vprašalnik UDKED. Raziskavo bi bilo smiselno nadaljevati 
z večjim vzorcem učencev iz različnih šol, ki bi jih spremljali skozi daljše obdobje, in z 
vključitvijo več učiteljev v intervju. 
 

https://www.mheducation.com/ideas/differentiation-individualization-personalization.html
https://www.mheducation.com/ideas/differentiation-individualization-personalization.html
https://www.mheducation.com/ideas/differentiation-individualization-personalization.html
https://www.mheducation.com/ideas/differentiation-individualization-personalization.html
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Ključne besede: eksperimentalno delo, nadarjeni učenci, učenci z učnimi težavami, učna 

diferenciacija in individualizacija, diferenciacija in individualizacija. 
 

Abstract 
There is the lack of research in the field of learning differentiation and individualization of 
the chemical experimental part in the school practice at the national and international 
level. Therefore, this topic is discussed in the research paper. In the theoretical part of the 
research paper, the literature on the topic of the experimental part within the school 
lessons of chemistry, learning differentiation, and individualization is presented. In the 
empirical part of the research paper, the methodology for the teacher’s following the 
progress of students between the chemical experimental part is developed with respect to 
the learning differentiation and individualization (UDKED-Learning differentiation and 
individualization of Chemical experimental work). 45 students of the eighth grade of 
elementary school were included in the research. The learning unit from the field of 
chemical contents for the realization of the learning differentiation and individualization in 
students was developed in cooperation with the teacher of chemistry and a special teacher 
from the selected elementary school and was engaged during a natural science day. The 
teacher of chemistry performed the natural science day by the use of the learning unit. The 
teacher answered the questions of the structured interview in a week after the 
performance of the natural science day. The basis for the production of the research paper 
was the analyzed worksheets from the natural science day with chemical experimental 
work considering the learning differentiation and individualization and the answers of the 
structured interview with the teacher. The results show the varieties between the students 
in assimilating knowledge within the use of experimental work also within the groups of 
the first and the second group and do not enable carrying out the resolutions considering 
the successfulness of performing the tasks of the 1st, 2nd, and the 3rd group of the 
taxonomic rate of Bloom. They also do not enable the recording of observations and 
resolutions for the whole groups. We can conclude on the basis of the recordings of the 
resolution, however, that the learning unit enables the most effective assimilation of 
knowledge to the selected students of the third group(a group composed of ten percent of 
pupils who are on the survey the UDKED questionnaire reached the highest number of 
points). In the future, it would be possible perhaps to upgrade the research even more. 
Mostly, a research would have to be performed in more than three experimental exercises. 
In order to evaluate the progress, the survey questionnaire UDKED would have to be used. 
It would make sense to continue the research with a larger sample of the students from 
different schools who would be followed for a longer period of time and by including a 
larger number of teachers in the interview.  
 

Key words: experimental work, gifted children, children with learning difficulties, learning 
differentiation and individualization. 
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Uvod 
Eksperimentalno delo je temeljna učna metoda pri pouku kemije, s 

pomočjo katere pri učencih spodbujamo razvoj ključnih naravoslovnih 
kompetenc, kot so opredeljevanje problemov, opazovanje/raziskovanje, 
oblikovanje hipotez, preverjanje napovedi, sklepanje in poročanje (Bačnik, 
idr. 2011; Vrtačnik, 2011). Učenci naj bi s pomočjo skrbno načrtovanih 
korakov eksperimentalnega dela usvojili potrebna znanja za reševanje 
problemov na področju naravoslovja, kar bi pripomoglo tudi k boljšem 
razumevanju učne vsebine, saj si lažje zapomnimo in razumemo stvari, ki 
jih naredimo, kot stvari, ki smo jih slišali (Millar in Abrahams, 2009). 

Banko in Božič (2013) eksperimentalno delo definirata kot eno izmed 
ključnih veščin iz nabora procesnih znanj, kjer je pot do rešitve 
pomembnejša od rešitve parcialnega problema. Učenci naj bi se preko 
skrbno načrtovanih korakov (opazovanje, napovedovanje, postavljanje in 
preverjanje hipotez, sestavljanje eksperimentov, preizkušanje, 
interpretiranje in oblikovanje ter podajanja ugotovitev) sami naučili 
postopkov in metod določanja in reševanja problemov na področju 
naravoslovja, tako kot to počnejo znanstveniki. 

V učnem načrtu za kemijo v osnovni šoli (Bačnik, idr., 2011) je kemija 
definirana kot temeljna naravoslovna in eksperimentalna veda, ki proučuje 
snovi, njihovo zgradbo, lastnosti in spremembe. Pouk kemije je zasnovan 
na izkustvenem eksperimentalno raziskovalnem in problemskem pristopu, 
kar prispeva k razumevanju delovanja naravoslovnih znanosti in 
pozitivnem odnosu do kemije in naravoslovja, katerega temeljna učna 
metoda pouka je eksperimentalno delo (Bačnik, idr., 2011).  

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

Demonstracijski eksperimenti so navadno pripravljeni in izvedeni s 
strani učitelja. Uporabljeni so z namenom motivacije učencev, za prikaz 
pojavov, na katerih temelji nadaljnja obravnava učne vsebine ter za 
preverjanje učencem že znanih zakonitosti (Šolski fizikalni eksperiment, b. 
d.). 
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Pri izvajanju demonstracijskih eksperimentov z namenom motivacije 
učencev in prikazom pojavov za nadaljnjo obravnavo, mora eksperiment 
vključevati »vau« učinek, saj poskuša pri učencih spodbuditi zanimanje in 
jih motivirati za nadaljnje delo. Pri izvedbi demonstracijskega 
eksperimenta mora biti dobro vidno, kar želimo prikazati, brez motečih 
vplivov. Prav tako moramo poskrbeti za večkratno ponovitev, če je le-ta 
potrebna. Z demonstracijskimi eksperimenti se poskuša vplivati na 
pozitiven čustven odziv učencev. Tako moramo poskrbeti, da bo 
eksperiment estetsko privlačen z elementi dramatičnosti. V primeru 
demonstracije eksperimenta z namenom preverjanja že znanih zakonitosti 
je vloga eksperimenta predvsem merilna, saj preverjamo medsebojno 
odvisnost količin (Šolski fizikalni eksperiment, b. d.). Pri demonstracijski 
izvedbi eksperimenta je potrebno pravilno izbrati prostor izvedbe, 
navadno je to kateder, v primeru manjše vidljivosti je primerno izbrati 
mesto na sredini učilnice in učence namestiti krožno okrog same izvedbe. 
V primeru zagotavljanja varnosti učencev z oddaljenostjo jim eksperiment 
prikažemo s projekcijskimi sredstvi. Med samo demonstracijo mora učitelj 
za boljšo pozornost učencev poudarjati bistvene dele eksperimenta, 
nepomembne pa čim bolj prekriti. Učenci pri demonstracijskem 
eksperimentalnem delu sodelujejo z opazovanjem, postavljanjem vprašanj 
in odgovarjanjem na zastavljena vprašanja (Motlhabane, 2013). 

Logar in Ferk Savec (2016) izpeljeta model za učinkovito izvedbo 
demonstracijskega eksperimentalnega dela z naslednjimi ključnimi 
dejavniki: 

 učiteljevo razumevanje ciljev eksperimentalnega dela, 

 primerno zasnovano učno gradivo mora vsebovati delovne liste z 
nalogami I., II. in III. taksonomske stopnje po Bloomovi taksonomiji, 
vsebovati mora povezovanje na makroravni, delčni in simbolni ravni,  

 izvedba učne ure z demonstracijskim eksperimentom: 
 učenci samostojno rešujejo delovne liste, 
 učenci ne sodelujejo pri demonstracijskem eksperimentalnem delu, 
 več vključevanja učiteljev in učencev na ravni idej in miselnih 

dejavnosti, 
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 pri izvedbi eksperimentalnega dela učitelj deluje širše, z namenom 
ocenjevanja eksperimentalnega dela, skrbi za sistematično razvijanje in 
varno eksperimentalno delo (Logar in Ferk Savec, 2016). 
Izraz samostojno eksperimentalno delo je uporabljen takrat, kadar 

eksperimentalna delavnost temelji na eksperimentalnem delu učencev 
(Logar, 2016). Samostojno delo učencev omogoča neposreden stik 
učencev s pojavi in pripomočki, kar pripomore k spoznavni ter vzgojni 
vrednosti in je ni mogoče nadomestiti z ničemer drugim. Namen 
samostojnega dela učencev je neposredno opazovanje, iskanje in 
preverjanje zakonitosti ter pridobivanje izkušenj s kemijskimi pripomočki 
(Logar, 2016).  

Samostojno eksperimentalno delo lahko poteka individualno, v 
dvojicah ali skupinsko. Na podlagi izkušenj je najbolj primerna skupina s 
štirimi učenci, kamor se učenci združijo sami s pomočjo učiteljice, tako da 
so skupine čim bolj enako usposobljene in da so dejavni vsi člani skupine. 
Za izvedbo samostojnega eksperimenta je treba izbrati eksperiment, ki ne 
ogroža varnosti učencev, in zagotoviti opremo, ki omogoča varen potek 
dela. Najbolje je izbrati eksperiment, za katerega potrebujemo nabor 
pripomočkov in kemikalij, ki jih lahko izdela učitelj sam ali so vzete 
predvsem iz vsakdanjega življenja. 

Za eksperimentalno delo, kjer bodo učenci razvili čim več znanj in 
spretnosti, je bistveno učiteljevo premišljeno ciljno načrtovanje dela. Pred 
izvedbo dela mora učitelj učencem jasno predstaviti cilje eksperimentalne 
vaje, tako da bodo učenci jasno vedeli in razumeli, zakaj izvajajo vajo, kaj 
se bodo s tem naučili in kako bo vaja prispevala k oceni znanja. 

Pri izvedbi samostojnega ali demonstracijskega eksperimentalnega dela 
naj bi učitelj učencem pripravil navodila za eksperimentalno delo, 
pogosteje se uporablja izraz delovni list, ki je primeren za neposredno 
uporabo pri pouku. Logar in Ferk Savec (2017) po raziskavi  navajata, da vsi 
učitelji pripravljajo delovne liste za samostojno eksperimentalno delo, 
vendar imajo izpolnjene delovne liste le učenci, katerih učitelj jim nudi 
povratno informacijo z odgovori. 

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

Za kemijsko varnost v laboratoriju poskrbimo tako, da ustrezno 
ravnamo s snovmi, ki so lahko potencialno nevarne, da bi bilo tveganje za 
okolje in naše zdravje čim manjše. Učni načrt za kemijo v osnovni šoli pouk 
kemije predstavlja kot področje, kjer je potrebno dosledno uveljavljati 
načela kemijske varnosti. Pri pouku kemije se morajo učenci sistematično 
navajati na upoštevanje nevarnih lastnosti snovi, tako na označevanje 
nevarnih lastnosti snovi s piktogrami, kot tudi s H- in P- stavki, usvojiti 
morajo navodila za varno in odgovorno uporabo snovi, ter dosledno 
morajo upoštevati uporabo zaščitnih sredstev (Bačnik, 2011). 

Učitelji pogosto ne zaznajo laboratorijskih aktivnosti kot glavni gradnik 
učenčevega znanja znanosti navajata Hofstein in Lunetta (2003). V 
raziskavi o optimizaciji učenja učencev z eksperimentalnim delom pri 
pouku kemije v slovenskih osnovnih šolah so Logar, Peklaj in Ferk Savec 
(2017) prišle do ugotovitve, da se učitelji ne zavejo potenciala 
eksperimentalnega dela za pridobivanje eksperimentalnih kompetenc.  

Učni načrt za kemijo (Bačnik idr., 2011) opredeli poučevanje sodobne 
kemije kot razvijanje znanj, spretnosti in odnosa, spreminjanje učenčevih 
obstoječih pojmovanj ter razvijanje učenčevih potencialov. Tako mora tudi 
ocenjevanje in preverjanje učitelju omogočati presojo o 
eksperimentalnemu delu in zmožnosti vsakega učenca posebej. 

Učitelj cilje kemijskega izobraževanja vrednoti z Bloomovo ali 
Marzanovo taksonomijo učnih ciljev. Preverja in ocenjuje tako vsebinska 
kot tudi procesna znanja učencev. Preverjanje in ocenjevanje poteka pisno 
ali ustno, preverja se lahko tudi eksperimentalno delo, projektno delo, 
seminarske naloge ali drugi izdelki učencev. V pomoč so jim standardi 
znanja, zapisani v učnem načrtu pod vsakim vsebinskim sklopom (Bačnik 
idr., 2011).  
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Učni načrt za kemijo (Bačnik idr., 2011) predvideva prilagoditve pouka 
glede na zmožnosti in druge posebnosti otrok v vseh fazah poučevanja. 
Izvaja se kot notranja diferenciacija v različnih oblikah, pri čemer moramo 
biti pozorni na specifične skupine in posameznike. Vzgojno-izobraževalno 
delo temelji na konceptih, smernicah in navodilih, ki so bila sprejeta na 
Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje.  

Strmčnik (1993 v Svetič, 2014) in Ameriški oddelek za izobrazbo (U.S. 
Department of Education) (National Education Technology Plan 2010, 
2010) učno diferenciacijo opredeljujeta kot organizacijski ukrep, ki  
posameznike usmerja v občasne ali stalne homogene ali heterogene 
skupine z namenom prilagajanja pouka in učenja učencem. 
Individualizacija je didaktično načelo, v okviru katerega mora učitelj 
odkrivati razlike med učenci, jih spoštovati ter razvijati in prilagajati 
skupno poučevanje in učenje glede na potrebe ter posebnosti vsakega 
posameznika. Tako sta učna diferenciacija in individualizacija povezana 
koncepta. Učna diferenciacija zajema učne in druge razlike učencev v 
okviru manjše učne skupine in je namenjena povečanju uspešnosti. Učna 
individualizacija pa upošteva raznolikosti vsakega učenca z zagotavljanjem 
individualne učne in druge razlike posameznika.  

Strmčnik (v Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 
2011) razlikuje med tremi vrstami učne diferenciacije: (1) notranja učna 
diferenciacija, (2) fleksibilna učna diferenciacija in (3) zunanja učna 
diferenciacija. 

Na podlagi Zakona o osnovni šoli (2006) se mora notranja diferenciacija 
izvajati pri pouku vseh predmetov od 1. do 9. razreda, tako da se v 
oddelku ali učni skupini diferencira delo z učenci glede na njihove 
zmožnosti. Notranja učna diferenciacija naj bi potekala znotraj razreda, 
individualne zmožnosti in potrebe pa naj bi bile zagotovljene z različnimi 
variacijami učnih ciljev in vsebine. Za uspešno diferenciacijo se lahko 
kombinirajo različne učne oblike, metode in tehnologije. V proces se lahko 
vključujejo tudi druge individualne učne pomoči ter specialni korektivni in 
kompenzatorni ukrepi (Strmčnik, 2011). Grupiranje učencev pri notranji 
diferenciaciji in individualizaciji je spontano, prostovoljno, kratkotrajno in 
povratno. Učitelji se tako vedno vračajo k osnovnim vzgojno-
izobraževalnim smotrom.  
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Notranja učna diferenciacija in individualizacija se loči tudi na ciljno 
vsebinsko učno diferenciacijo in individualizacijo ter didaktično-metodično 
učno diferenciacijo in individualizacijo. Pri ciljno vsebinski učni 
diferenciaciji in individualizaciji gre za prilagajanje učnih ciljev in vsebine 
na podlagi kakovosti ter količine. Učitelj si mora pri vsaki učni vsebini 
določiti obseg in globino ter jo prilagoditi glede na zmožnosti učencev, pri 
tem pa upoštevati temeljne vzgojno-izobraževalne cilje. Temeljno načelo 
didaktično-metodične učne diferenciacije in individualizacije je, da s 
premišljeno izbiro metode lahko vplivamo na boljšo razumljivost in 
kakovost učne vsebine, ter tako pri učencih dosežemo kakovostnejše 
znanje (Blažič, 2003 v Svetič, 2014).  

Strmčnik (1993 v Svetič, 2014) navaja, da je z notranjo diferenciacijo in 
individualizacijo poskrbljeno za demokratičnost in enakopravnost vzgojno-
izobraževalnih zmožnosti vsakega učenca. Kalin (2006) vidi prednost 
notranje diferenciacije in individualizacije predvsem v heterogeni skupini, 
kar pomeni večjo socialno povezanost in manjše možnosti za socialno 
stigmatizacijo. Pouk je zaradi kombiniranja metod in oblik zanimivejši in je 
bolj individualiziran, saj lahko učenci prevzamejo odgovornost za svoje 
učenje, ter tako prispeva k celostnem razvoju posameznika.  

Po mnenju J. Kalin (2006) ima notranja diferenciacija in individualizacija 
tudi omejitve. Predvsem se nanašajo na številčnost oddelkov ter s tem 
nezmožnost učitelja za odkrivanje, upoštevanje in razvijanje individualnih 
zmožnosti učencev. Poleg tega avtorica navaja še ustrezno velikost 
učilnice, dovolj didaktičnega gradiva, pripomočkov in sredstev.  

Za zunanjo ali storilnostno učno diferenciacijo in individualizacijo so 
značilne trajno prostorsko ločene in relativno homogene skupine, ki so 
razdeljene na podlagi učnih spretnosti in tempa. Vzgojno-izobraževalni cilji 
in vsebine se razlikujejo od skupine do skupine (Strmčnik, 1993 v Svetič, 
2014).  

Kadar so učenci znotraj iste šole ločeni v nivojski paralelki, gre za 
znotraj-šolsko zunanjo učno diferenciacijo in individualizacijo. Učenci so 
lahko ločeni pri vseh učnih predmetih - popolna zunanja diferenciacija, ali 
so ločeni le pri nekaterih učnih predmetih - delna zunanja diferenciacija. 
Kadar gre za samostojne šolske smeri je govora o medšolski zunanji učni 
diferenciaciji (Kalin, 2006). 
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Po mnenju Strmčnika (1993 v Svetič, 2014) naj bi popolna zunanja 
diferenciacija razdeljevala učence glede na socialni položaj, kar ni v skladu 
s temeljnimi nalogami osnovne šole. To predstavlja slabost te 
diferenciacije. Prednosti zunanje učne diferenciacije so omogočanje 
napredovanja učencem v skladu z njihovimi sposobnostmi, zmanjševanje 
neuspehov ter bolj individualno poučevanje.  

Prepletanje heterogenih in homogenih skupin, temeljnega in 
nivojskega pouka ter delna organizacijska, prostorska in časovna ločenost 
učnih skupin in večji ciljni ter vsebinski razponi so značilni za fleksibilno 
učno diferenciacijo in individualizacijo. V naših šolah je pogost način 
izpeljave fleksibilne učne diferenciacije in individualizacije kombiniranje 
temeljnega in nivojskega pouka pri matematiki, slovenščini in tujem jeziku 
v tretjem triletju osnovne šole. Večji del učnih ur učenci obravnavajo učno 
vsebino v heterogenih oddelkih, preostali del pa v homogenih skupinah. 
Odločitev, v kateri skupini bodo, je učenčeva, učitelji jim le svetujejo na 
podlagi opažanj, uspešnosti in posameznikovih interesov (Kranjčan, 2011).  

Homogena skupina ni skupina nadarjenih učencev, saj naj bi se 
nadarjenost po novih definicijah izražala v različnih oblikah in obsegih.  

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

Učenci z učnimi težavami so po Zakonu o osnovni šoli (2016) učenci, ki 
brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo standarde 
znanja. Šole tem učencem prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter 
jim omogočijo vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in 
skupinske pomoči. 

Učenci z lažjimi in zmernimi učnimi težavami imajo pravice po Zakonu o 
osnovni šoli in spadajo v sklop učnih težav. Učenci s težjimi specifičnimi 
učnimi težavami so opredeljeni kot učenci s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). 

Učenci z učnimi težavami imajo pri učenju bistveno večje težave kot 
vrstniki. Težave se pojavljajo v zelo heterogeni skupini učencev, ki imajo 
različne kognitivne, emocionalne, socialne in druge značilnosti. Kot učence 
z učnimi težavami opredeljujemo učence, ki počasneje usvajajo znanja, 
izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, učence iz drugačnega 
jezikovnega in kulturnega okolja, učence z zmernimi specifičnimi učnimi 
težavami in še številne druge.  Danes za vse otroke in mladostnike pri nas 
in po svetu velja koncept vključevanja, kjer različnost, drugačnost, izvirnost 
in individualnost učencev predstavlja osnovno izhodišče učiteljevega dela. 
 Učitelji učencem dovolijo, da na svoj lasten individualiziran, izviren in 
zanje smiseln način soustvarjajo vzgojno-izobraževalni proces in so v njem 
dejavno soudeleženi. Za vse učence, še posebno tiste z učnimi težavami, je 
pomembna vsakodnevna konkretna izkušnja upoštevanja in vključevanja 
drugačnosti, izkušnja soudeleženosti in soustvarjanja, strpnosti in 
solidarnosti (Magajna idr., 2008). 
Med učence s primanjkljaji na posameznih področjih spadajo učenci s težjo 
obliko specifičnih učnih težav in učenci z močno izraženimi primanjkljaji na 
področju pozornosti in nadzora vedenja. Le-te se tudi usmeri v program s 
prilagojenim izvajanjem in se jim nudi dodatno strokovno pomoč. Gre za 
dve različni nevrološki motnji, ki zahtevata dva različna pristopa, a se  
precej prekrivata, saj ima več kot tretjina učencev obe vrsti specifičnih 
učnih težav (Košir idr., 2008).  

Učna individualizacija in diferenciacija naj bi se v večji meri odražala 

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

 
Namen in cilji 

Učni načrt za kemijo v osnovni šoli vključuje uporabo 
eksperimentalnega dela za doseganje standardov znanja, vezanih na učne 
cilje, ki se pri eksperimentalnem delu nanašajo predvsem na usvajanje 
kemijskih pojmov in procesov pri eksperimentalnem delu, razvijanje 
eksperimentalnih spretnosti in veščin ter razvijanje splošnih naravoslovnih 
kompetenc, povezanih z eksperimentalnim delom. Učni načrt prav tako 
predvideva učno diferenciacijo in individualizacijo v fazah načrtovanja in 
izvedbe pouka ter tudi pri preverjanju in ocenjevanju znanja (Bačnik idr., 
2011). V slovenskem prostoru je trenutno v šolski sistem vključena četrtina 
učencev, ki so bili prepoznani kot nadarjeni, ter 6,5 % otrok s posebnimi 
potrebami, vključenih v redni program osnovne šole (Juriševič, 2012 v 
Nerat, 2016; Statistični urad Republike Slovenije, 2014 v Nerat, 2016). Z 
vidika doseganja ciljev eksperimentalnega dela je pomembno upoštevanje 
učne diferenciacije in individualizacije pri izvajanju eksperimentalnega 
dela. Neratova (2016) in Skvarčeva (2014) sta že predstavili module za 
izvedbo učne diferenciacije in individualizacije kemijskega 
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eksperimentalnega dela, ki v praksi še niso bili evalvirani iz raziskovalnega 
vidika. 

Raziskava je bila osredotočena na izvedbo učne diferenciacije in 
individualizacije eksperimentalnega dela pri pouku kemije v osnovni šoli. 
Razvita je bila metodologija za spremljanje in vrednotenje napredovanja 
izbranih učencev med kemijskim eksperimentalnim delom na strani 
učitelja, upoštevajoč učno diferenciacijo in individualizacijo. Za 
uresničevanje učne diferenciacije in individualizacije pri pouku kemije na 
temo kislin, baz in soli, so bile razvite učne enote, ki so omogočale 
usvajanje znanja in razvijanje spretnosti vseh treh skupin glede na učno 
diferenciacijo in individualizacijo. Pri razvijanju enote smo izhajali iz 
splošnih ciljev eksperimentalnega dela v učnem načrtu za kemijo. 
Preučevano je bilo usvojeno znanje in razvijanje spretnosti na podlagi 
rešenih delovnih listov skozi več zaporedno izvedenih diferenciranih in 
individualiziranih eksperimentalnih vaj v okviru naravoslovnega dne. 
Izhodišče raziskovalnega dela predstavljajo raziskave eksperimentalnega 
dela, ki poudarjajo različno izvedbo eksperimentalnega dela kot bistvo, ki 
vpliva na razvoj znanja ter spretnosti pri učencih (Hofstein, Eilks, & Bybee, 
2011; Katchevich, Hofstein, & Mamlok-Naaman, 2013; A. Logar & Ferk 
Savec, 2011, 2012; Ana Logar & Ferk Savec, 2014).  
 Iz opredelitve problema izhajajo naslednji glavni cilji:  

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

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

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

 
 Metoda 

Udeleženci raziskave 
V prvi fazi izvedbe raziskave sta pri izpolnjevanju vprašalnika o 

spremljanju in opazovanju učencev med eksperimentalnim delom 
sodelovali učiteljica kemije izbranih učencev in učiteljica fizike izbranih 
učencev, ki sta učence strnjeno poučevali vsaj 6 mesecev pred pričetkom 
izvedbe raziskave. V raziskavo je bilo vključenih 45 učencev osmega 
razreda osnovne šole v Sloveniji, od tega je bilo 20 učencev in 25 učenk. 
Učenci so bili med izvedbo naravoslovnega dne razdeljeni v tri skupine na 
podlagi vprašalnika UDKED. V prvi skupini so bili 4 učenci, v tretji skupini je 
bilo 5 učencev, v drugo skupino je bilo vključenih 36 učencev. Vzorec je bil 
slučajni in priložnostni, kar na podlagi teoretičnih izhodišč ugotovljenih 
značilnosti učencev lahko predvidevamo, da so bili vključeni učenci z 
značilnostim nadarjenih učencev, učenci z učnimi primanjkljaji, učenci s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja in tudi učenci tujci. 
Naključno izbrani učenci prve skupine za namen analize rezultatov so bili 
Jaka, Blaž in Aljaž. Naključno izbrani učenci druge skupine za namen 
analize rezultatov so bili Miha, Matic, Robi, Rok in Luka. Naključno izbrani 
učenci tretje skupine za namen analize rezultatov so bili Žan, Nejc in Nik. 
Imena učencev, predstavnikov posameznih skupin, ki so zapisana v nalogi 
(vsa imena), so izmišljeni psevdonimi učencev in ne odražajo realnih imen 
in spola.  
 Za namen raziskave so bili uporabljeni  trije instrumenti. Uporabljen je 
bil anketni vprašalnik UDKED, razviti so bili delovni listi in izveden je bil 
intervju. 
 
Instrumenti 
Vprašalnik UDKED 

Za namen raziskave je bil razvit anketni vprašalnik Spremljanje in 
opazovanje med kemijskim eksperimentalnim delom (UDKED) (Priloga 1). 
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Na podlagi minimalnih standardov, opredeljenih v učnem načrtu za 
kemijo, je bilo sestavljenih šest kriterijev:  
1. Spretnosti opazovanja in opisovanja 
2. Spretnosti izvajanja osnovnih eksperimentalnih tehnik 
3. Spretnosti analize podatkov in izpeljave sklepov 
4. Razumevanje treh ravni predstavitve kemijskih pojmov in procesov 
5. Spretnost uporabe informacijskih virov pri eksperimentalnem delu  
6. Kemijska varnost  

Vsak kriterij sestavlja pet trditev, ki opredeljujejo spretnost, sposobnost 
ali veščino iz minimalnega standarda in standarda znanja.  

Učitelj je na lestvici od 1 do 5 ocenil razvitost 
spretnosti/sposobnosti/veščin učenca, pri čemer pomeni 1 zelo majhno 
razvitost, 5 pa izredno dobro razvitost. Najvišje število možnih točk je bilo 
150. Rezultati so se analizirali s seštevkom vseh ocen in povprečjem dveh 
ocenjevalcev.  

Veljavnost anketnega vprašalnika je bila zagotovljena tako, da so ga 
pregledali trije strokovnjaki s področja. Zanesljivost je bila merjena s 
Cronbachovim koeficientom α, ki je bil 98,7. Objektivnost merjenja je bila 
zagotovljena z izpolnjevanjem anketnega vprašalnika s strani dveh 
učiteljic, ki učence poučujeta več kot 6 mesecev.  

 
Delovni listi 

Za namen te raziskave so bili sestavljeni delovni listi za tri 
eksperimentalne vaje na temo kisli, baz in soli. Delovni list za vsako 
eksperimentalno vajo je bil diferenciran in individualiziran za tri skupine .  
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Tabela 1: Sestava delovnih listov za učence prve skupine s taksonomskimi 
stopnjami. 

 
Naloga Prva eksperimentalna vaja Druga eksperimentalna 

vaja 
Tretja eksperimentalna 
vaja 

1. I. I. I. 

2. I. I. I. 

3. I. I. I. 

4. I. I. I. 

5. I.  I.  I.  

6. I.  I.  I.  

7. II. II. II. 

8. II. II. II. 

9. III. III. III. 

 
Posebnost delovnega lista učencev prve skupine (Tabela1)  je oblikovanost 
lista (velikost pisave, razporeditev nalog, dodatne usmeritve z znaki, 
poudarki na besedilu). Po dogovoru z učiteljico in specialno pedagoginjo je 
bil oblikovan delovni list, ki je po njunem mnenju vseboval za učenca 
potrebne prilagoditve. Učenci prve skupine so imeli tako v 
eksperimentalnem delu, kot tudi v delu z vprašanji, manj primerov kot 
učenci druge skupine.  
 
Tabela 2: Sestava delovnih listov za učence druge skupine s taksonomskimi 

stopnjami. 
 
Naloga Prva eksperimentalna 

vaja 

Druga 

eksperimentalna vaja 

Tretja 

eksperimentalna vaja 

1. I. I. I. 

2. I. I. I. 

3. I. I. I. 

4. II. II. II. 

5. II. II. II. 

6. II. II. II. 

7. III. III. III. 

8. III. III. III. 

9. III. III. III. 
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Za učence druge skupine (Tabela 2) ni bilo upoštevanih nobenih 
posebnosti pri sestavi delovnega lista. 
 
Tabela 3: Sestava delovnih listov za učence tretje skupine s taksonomskimi 

stopnjami. 
 
Naloga Prva eksperimentalna 

vaja 
Druga 
eksperimentalna vaja 

Tretja eksperimentalna 
vaja 

Načrt izvedbe 
eksperimentalne vaje 

III. III. III. 

Opažanja in sklepi III. III. III. 

1. I. I. I. 

2. II. II.  II. 

3. II.  II.  II.  

4. III.  III. III.  

5. III. III. III. 

6. III. III. III. 

7. III. III.  III. 

 
Posebnost delovnega lista tretje skupine (Tabela 3) je bila, da so morali 
sami načrtovati izvedbo eksperimenta. 
 
Intervju 

Intervju vsebuje 19 strukturiranih vprašanj. Na vprašanja je odgovarjala 
učiteljica kemije. Prvi vsebinski sklop sestavljajo štiri vprašanja, ki se 
navezujejo na splošna vprašanja o anketnem vprašalniku UDKED. Drugi 
vsebinski sklop sestavljajo specifična vprašanja o izkušnji izvedbe učne 
diferenciacije in individualizacije kemijskega eksperimentalnega dela v 
okviru naravoslovnega dneva. Na učence prve skupine je vezanih šest 
vprašanj, dve vprašanji sta vezani na učence druge skupine, sedem 
vprašanj je vezanih na učence tretje skupine.  

 
Potek raziskave 

V pripravah na izvedbo empiričnega dela raziskave je bil razvit in 
optimiziran anketni vprašalnik UDKED, ki temelji na izhodiščih iz učnega 
načrta za kemijo.  
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Mesec dni pred izvedbo raziskave, maja 2017, sta učiteljica kemije in 
učiteljica fizike izpolnili vprašalnik UDKED za vsakega učenca posebej. 
Anketni vprašalnik UDKED je bil kvantitativno analiziran. 

Na podlagi rezultatov vprašalnika so bili učenci razdeljeni v tri skupine. 
Prvo skupino učencev za izvedbo učne diferenciacije in individualizacije je 
sestavljalo 10 % učencev (n=4), ki so po vprašalniku UDKED dosegli najnižje 
rezultate; v tretji skupini je bilo 10 % učencev (n=5) z najvišjimi doseženimi 
rezultati po vprašalniku UDKED; preostali učenci so bili v drugi skupini 
(n=36). 

Po skupinskem razporejanju otrok je bil organiziran sestanek z učiteljico 
kemije in specialno pedagoginjo za prilagoditev učnega gradiva potrebam 
učencev. Pri pripravi delovnih listov smo izhajali iz anketnega vprašalnika, 
ki je pokazal, na katerem področju so učenci manj uspešni ali bolj uspešni, 
prav tako smo izhajali iz poznavanja učencev s strani učiteljice in specialne 
pedagoginje, ki poznata učence in tudi njihove potrebe po prilagoditvi 
učnega gradiva.  
Raziskava je bila izvedena v okviru naravoslovnega dne, junija 2017. 
Sodelovalo je 45 učencev.  

Ob izvajanju eksperimentalnega dela na naravoslovnem dnevu so bili 
učenci razdeljeni v homogene skupine po 4 ali 5 učencev. V eni uri so 
učenci izvedli prvo in nato še drugo eksperimentalno vajo, delali so po 
navodilih na delovnem listu, specifičnem za njihovo skupino (Lakmus papir 
kot indikator - prva eksperimentalna vaja, Sprememba barv različnih 
indikatorjev - druga eksperimentalna vaja).  
Nato so imeli še eno uro časa za izvedbo tretje eksperimentalne vaje. 
Delali so po navodilih na delovnem listu, specifičnem za njihovo skupino 
(Kisline, baze in nevtralne snovi v vsakdanjem življenju – tretja 
eksperimentalna vaja). Delovne liste so učenci po koncu vsake izvedene 
vaje vrnili učiteljici. Vloga učiteljice in laborantke je bila zgolj usmerjevalna 
in usklajevalna, opazovali sta tudi delo učencev.  
Po izteku naravoslovnega dne je bila izvedena analiza izpolnjenih delovnih 
listov, na podlagi katerih so bila sestavljena vprašanja za strukturiran 
intervju z učiteljico kemije.  
En teden po izvedbi raziskave je učiteljica odgovorila na 19 vprašanj 
strukturiranega intervjuja. Intervju je trajal 10 minut. Z vprašanji je bila 
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učiteljica preko elektronske pošte seznanjena v naprej. Odgovori intervjuja 
so bili zapisovani sproti v obliki ključnih besed, kasneje je bilo celotno 
besedilo poslano učiteljici v avtorizacijo. 
 
Obdelava podatkov 

Podatki, pridobljeni z anketnim vprašalnikom, so bili vneseni v Excel in 
nato obdelani v Excelu ter v programu za statistično obdelavo podatkov 
(SPSS).  

Analiza delovnih listov je bila narejena v Excelu, rezultati so prikazani s 
tabelami in grafi v poglavju rezultati.  

Intervju je bil sproti beležen v obliki ključnih besed, kasneje je sledila 
izdelava transkripta, ki je bil poslan učiteljici kemije v pregled. Besedilo je 
bilo nato razdeljeno na sestavne dele in kodirne enote tako, da so 
vsebovali za raziskavo pomembne informacije. Z induktivnim kodiranjem 
je bilo opredeljeno bistvo posamezne kodirne enote. Kodirnim enotam so 
bile določene kode prvega reda, kode drugega reda so bile določene kot 
nadpomenke kodam prvega reda. Glede na vsebinsko povezanost je bila 
nato oblikovana kategorija. Zanesljivost kodiranja je bila zagotovljena s 
pregledom dveh neodvisnih raziskovalcev, prekrivanje je bilo 95 %.  

 
Rezultati 
 Rezultati so predstavljeni v povezavi z ugotovitvami glede reševanja 
delovnega lista, ki mu sledi opis le tega. Opisan je tudi intervju z učiteljico 
kemije za vsako skupino posebej.  
 
Usvajanje znanja in razvijanje spretnosti pri kemijskem 
eksperimentalnem delu učencev prve skupine. 

Z namenom preučevanja prvega raziskovalnega vprašanja je bila 
analizirana uspešnost reševanja celotnega delovnega lista prve, druge in 
tretje eksperimentalne vaje (Slika 1). Prav tako smo analizirali uspešnost 
zapisa sklepov (Slika 3) ter uspešnost zapisa rezultatov. Analizirali smo tudi 
uspešnost reševanja nalog I., II. in III. taksonomske stopnje po Bloomu 
(Slika 2). Analiziran je bil tudi intervju učiteljice o izkušnji izvedbe učne 
diferenciacije in individualizacije eksperimentalnega dela v okviru 
naravoslovnega dne za učence prve skupine.  
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Uspešnost reševanja nalog celotnega delovnega lista pri učencih prve 
skupine 

Analiza uspešnosti reševanja nalog celotnega delovnega lista prve, 
druge in tretje eksperimentalne vaje prve skupine z najnižjimi rezultati na 
vprašalniku UDKED se je izvedla na primeru treh naključno izbranih 
učencev. Učenci so pri vsaki eksperimentalni vaji lahko dosegli največ 26 
točk (Slika 1).  

 
Slika 9: Uspešnost reševanja delovnega lista učencev prve skupine. 
 

Jaka je pri reševanju delovnega lista prve eksperimentalne vaje dosegel 
25 točk, Blaž 24 točk in Aljaž 23 točk. Pri drugi eksperimentalni vaji so 
učenci na delovnem listu dosegli manj točk kot na delovnem listu prve 
eksperimentalne vaje. Jaka je z nalogami dosegel 18 točk, Blaž 20 točk ter 
Aljaž 17 točk od skupno 26 točk. Delovni list tretje eksperimentalne vaje so 
učenci reševali bolje od druge. Jaka je na delovnem listu dosegel 21 točk, 
Blaž in Aljaž pa 22 točk. 
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Uspešnost reševanja nalog za ponavljanje I., II. in III. taksonomske 
stopnje pri učencih prve skupine 
 

 
Slika 10: Uspešnost reševanja nalog za ponavljanje I., II., in III. 

taksonomske stopnje pri učencih prve skupine. 
 

Pri prvi eksperimentalni vaji so učenci pri nalogah I. taksonomske 

stopnje lahko dosegli največ 8 točk. Vsi trije učenci so naloge I. 

taksonomske stopnje  rešili pravilno, zato so dosegli 8 točk. Pri nalogah 

druge eksperimentalne vaje so učenci lahko dosegli največ 9 točk. Jaka in 

Aljaž sta z nalogami I. taksonomske stopnje pri drugi eksperimentalni vaji 

dosegla 5 točk, Blaž pa 6 točk. Pri tretji eksperimentalni vaji so učenci z 

nalogami I. taksonomske stopnje lahko dosegli največ 11 točk. Vsi trije 

učenci na nalogah I. taksonomske stopnje in tretji eksperimentalni vaji 

dosegli 11 točk (Slika 2). Pri prvi eksperimentalni vaji so učenci z nalogami 

II. taksonomske stopnje lahko dosegli 5 točk. Pri drugi eksperimentalni vaji 
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so učenci z nalogami II. taksonomske stopnje lahko dosegli največ tri 

točke. Jaka in Blaž sta na nalogah druge eksperimentalne vaje dosegla 2 

točki, Aljaž pa ni dosegel nobene točke. Pri tretji eksperimentalni vaji na 

nalogah II. taksonomske stopnje so učenci lahko dosegli največ 3 točke. Pri 

nalogah II. taksonomske stopnje in tretji eksperimentalni vaji so učenci 

dosegli 2 točki (Slika 2). Pri prvi eksperimentalni vaji nihče ni rešil naloge 

III. taksonomske stopnje po Bloomu. Največje možno število točk je bilo 3. 

Pri drugi eksperimentalni vaji so učenci lahko dobili največ 4 točke. Vsi trije 

učenci so bili na nalogi III. taksonomske stopnje ocenjeni s 4 točkami. Pri 

tretji eksperimentalni vaji so učenci lahko dosegli največ 2 točki. Vsi trije 

učenci so pravilno razvrstili telesne tekočine od žolča do želodčnega soka, 

zato so pri deveti nalogi prejeli 2 točki. Učenci so naloge III. taksonomske 

stopnje rešili zelo dobro, glede na težavnost nalog (Slika 2). 

 

Uspešnost zapisa rezultatov in tabel eksperimentalnega dela pri učencih 
prve skupine 

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

 
Slika 3: Uspešnost zapisa sklepov prve skupine. 
 

Vsi trije učenci so pri prvi eksperimentalni vaji za zapis sklepov dosegli 5 

točk (Slika 3). Zapisali so pravilen sklep, da je rdeči lakmusov papir 

indikator za bazične raztopine, modri lakmusov papir pa je indikator za 

kisle raztopine. Drugo eksperimentalno vajo so učenci zapisali 

pomanjkljivo, zato so prejeli 3 točke (Slika 3). Zapisali so, da se barva 

indikatorja spremeni v kislih in bazičnih raztopinah. Niso pa zapisali, 

kakšna je sprememba barv indikatorjev v kislih in bazičnih raztopinah. Pri 

tretji eksperimentalni vaji, kjer so učenci določevali pH vrednosti snovem 

iz vsakdanjega življenja z indikatorjem iz rdečega zelja, so ugotovitve prav 

tako zapisali pomanjkljivo, zato so za zapis sklepov prejeli 3 točke (Slika 3). 

Učenci so zapisali, da se barva raztopine spremeni v vseh preiskovanih 

primerih, niso pa zapisali, kakšna je bila barvna sprememba indikatorja, ter 

kako rdeče zelje spremeni barvo pri različnih pH vrednostih raztopin. 
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Analiza intervjuja z učiteljico kemije v povezavi z učenci prve skupine 

V raziskavi so bila navodila eksperimentalnega dela prilagojena tako 
vsakemu učencu prve skupine posebej kot tudi celotni skupini. Za učenca 
Jaka smo na podlagi analize anketnega vprašalnika UDKED ugotovili, da 
ima nizko razvite ustvarjalne sposobnosti (na podlagi raznovrstnih virov in 
literature načrtuje samostojno eksperimentalno delo), ustvarjalno 
mišljenje (zna zastavljati raziskovalna vprašanja in načrtovati 
eksperimentalno delo) ter terminološko razvitost (pri opisovanju pojavov, 
procesov in zakonitosti uporablja primerno terminologijo). Pri izvedbi 
raziskave eksperimentalnega dela z vključeno učno diferenciacijo in 
individualizacijo so bile upoštevane splošne prilagoditve. Za prvo skupino 
so bile vključene prilagoditve, kot je aktivno učenje, kompleksne naloge so 
bile razdeljene na krajše dele, količinsko je bilo kompleksnejših nalog 
manj, homogene skupine, navodila so bila kratka in jasna, potekalo je 
veččutno učenje, upoštevane so bile tudi prilagoditve oblike gradiva. 
Tovrstne prilagoditve so predvidene pri poučevanju z učnim načrtom 
predpisanih konceptih, smernicah in navodilih, sprejetih na Strokovnem 
svetu RS za splošno izobraževanje (Bačnik idr., 2011). Za Jaka je bila ključna 
prilagoditev homogenih skupin. Za učence z učnimi težavami je značilno, 
da pomanjkanje občutka varnosti in sprejetosti v šolskem okolju vpliva na 
učenčevo doživljanje, prepoznavanje in presojanje socialne situacije. 
Prilagoditev, kjer je bil Jaka v skupini z učenci podobnih spretnosti in 
sposobnosti, je pozitivno vplivala na njegovo samopodobo in je po mnenju 
učiteljice veliko bolj prišel do izraza ter dobil priložnost, da pokaže, kaj zna. 
Tako je učenec dobil priložnost, da se izkaže pred vrstniki (Kavkler, 2011). 
Za Jaka se predvideva, da počasneje usvaja znanje ter ima slabše razvite 
vidno-prostorske sposobnosti (Magajna idr., 2007).  Za učence, ki 
počasneje usvajajo znanja Košir (2011) predlaga, da je ena izmed 
prilagoditev tudi prilagoditev učnih pripomočkov in gradiva. Delovni list za 
prvo skupino je vseboval strukturirana navodila in življenjske naloge, ki so 
Jaki dali možnost, da  eksperimentalno delo poveže z vsakdanjim 
življenjem, kar ga pripelje do boljšega razumevanja učne vsebine. 
Učiteljica je mnenja, da so ravno strukturirane naloge, povezane z 
vsakdanjim življenjem, Jaki omogočile lažje razumevanje obdelane učne 
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vsebine. Učiteljica je mnenja, da je učenec zaradi učno diferencirane in 
individualizirane učne enote dobil več priložnosti za izvajanje 
eksperimentalnega dela, kot jo je dobil v heterogenih skupinah, zato je 
tudi po izvedbi naravoslovnega dne v svoje učne ure uvedla homogene 
skupine.  
 Za Blaža je analiza anketnega vprašalnika UDKED pokazala naslednja 
šibka področja: ima zelo nizko razvite ustvarjalne sposobnosti (na podlagi 
raznovrstnih virov in literature načrtuje samostojno eksperimentalno 
delo), ustvarjalno mišljenje (zna zastavljati raziskovalna vprašanja in 
načrtovati eksperimentalno delo) ter terminološko razvitost (pri 
opisovanju pojavov, procesov in zakonitosti uporablja primerno 
terminologijo). Prav tako ima nizko razvite praktične, komunikacijske ter 
učne spretnosti. Težave ima pri samostojni izvedbi eksperimentalnega dela 
ter rokovanju z merilnimi napravami.  

Na podlagi ugotovitev šibkih področji za Blaža so bile oblikovane 
naslednje prilagoditve: homogene skupine, življenjski in konkretno 
ponazorjeni problemi, upoštevanje jezikovnih sposobnosti, prilagajanje 
tipa nalog, poudarjena pomembna dejstva, bližina učitelja, informacije so 
kratke, enoznačne in razumne, naloge so razdeljene na korake, 
izboljševanje učenčeve samopodobe, prilagojena izobraževalna gradiva 
(večja pisava, več prostora za pisanje) (Magajna idr., 2007).  
Pri načrtovanju eksperimentalnega dela so bile upoštevane prilagoditve za 
pomoč pri težavah z dispraksijo (strukturirano okolje, izvajanje ustreznih 
prilagoditev, pisanje v širše črtovje (Magajna idr., 2007)). Kljub temu  je 
Blaž po opazovanju učiteljice ostal pasiven, kar je lahko tudi posledica 
neznanja. Košir (2011) za dvig motivacije poleg načrtnega in 
sistematičnega pristopa navaja tudi učiteljev odnos do učenca, saj naj bi ga 
pohvalili za ves trud, ne samo rezultate. Učenci naj bi čutili osebno 
podporo učitelja ter kljub temu da nekateri  učenci zavračajo učiteljev 
dober odnos, se bodo le zaradi učitelja nekateri učenci nekoliko potrudili. 
V našem primeru zaradi večjega števila učencev ni bilo možno vzpostavljati 
stika s posameznim učencem, zato lahko predvidevamo, da je tudi to 
posledica učenčeve nemotiviranosti, saj če učenec dlje časa doživlja 
neuspeh, potrebuje več pozitivnih izkušenj doživljanja uspeha, da se 
pomembno poveča motivacija za delo.  
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Analiza anketnega UDKED vprašalnika je za Aljaža pokazala 
naslednja šibka področja: zelo nizko razvite ustvarjalne sposobnosti (na 
podlagi raznovrstnih virov in literature načrtuje samostojno 
eksperimentalno delo), ustvarjalno mišljenje (zna zastavljati raziskovalna 
vprašanja in načrtovati eksperimentalno delo) ter terminološka razvitost 
(pri opisovanju pojavov, procesov in zakonitosti uporablja primerno 
terminologijo). Prav tako ima nizko razvite praktične, komunikacijske ter 
učne spretnosti. Težave ima pri samostojni izvedbi eksperimentalnega dela 
ter rokovanju z merilnimi napravami.  

Za snovanje delovnega lista smo uporabili iste prilagoditve kot za Jako 
in Blaža. To so: življenjski in konkretno ponazorjeni problemi, upoštevanje 
jezikovnih sposobnosti, prilagajanje tipa nalog, poudarjena pomembna 
dejstva, bližina učitelja, informacije so kratke, enoznačne in razumne, 
naloge so razdeljene na korake, izboljševanje učenčeve samopodobe, 
prilagojena izobraževalna gradiva (večja pisava, več prostora za pisanje) 
(Magajna idr., 2007).  

Za učence z učnimi težavami je ključno upoštevanje temeljnih načel 
pomoči: načelo celostne zasnove, načelo interdisciplinarnosti, načelo 
partnerskega sodelovanja s starši, načelo odkrivanja in spodbujanja 
močnih področij, načelo spodbujanja notranje motivacije, načelo akcije in 
samozagovorništva, načelo optimalnih izzivov, načelo odgovornosti in 
načrtovanja, načelo vrednotenja in načelo dolgoročne umerjenosti. Pri 
sami izvedbi praktičnega dela nismo uspeli v zadostni meri upoštevali 
temeljnih načel, prav tako se ni upošteval širši sodobni pristop zastavljanja 
pomoči, kjer se upošteva celotna učenčeva osebnost, njegove vsakdanje 
življenjske razmere v šoli in doma ter življenjska perspektiva (Magajna idr., 
2007). Kljub prilagoditvam, s katerimi smo upali na večjo aktivnost učenca, 
je ostal pasiven in ni usvajal pričakovanih znanj, učenec je dobil le več 
priložnosti za izvajanje eksperimentalnega dela. Prav zaradi nezadostnega 
neupoštevanja celotnih navodil za učence z učnimi težavami ali 
primanjkljaji na posameznih področjih lahko sklepamo, da za Aljaža 
splošne prilagoditve dobre poučevalne prakse niso bile dovolj učinkovite. 

 
Usvajanje znanja in razvijanje spretnosti pri kemijskem 

eksperimentalnem delu učencev druge skupine 
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Z namenom preučevanja drugega raziskovalnega vprašanja je bila 
analizirana uspešnost reševanja celotnega delovnega lista prve, druge in 
tretje eksperimentalne vaje (Slika 4) druge skupine. Prav tako smo 
analizirali uspešnost zapisa sklepov (Slika 6) ter uspešnost zapisa 
rezultatov. Analizirali smo tudi uspešnost reševanja nalog I., II. in III. 
taksonomske stopnje po Bloomu (Slika 5). Analiziran je bil tudi intervju 
učiteljice o izkušnji izvedbe učne diferenciacije in individualizacije 
eksperimentalnega dela v okviru naravoslovnega dne za učence druge 
skupine.  

 
Uspešnost reševanja nalog celotnega delovnega lista pri učencih druge 
skupine  

Analiza uspešnosti reševanja nalog celotnega delovnega lista prve, 
druge in tretje eksperimentalne vaje druge skupine je potekala na primeru 
petih naključno izbranih učencih, ki so bili na podlagi rezultatov anketnega 
vprašalnika UDKED razvrščeni v drugo skupino. Največje število točk je bilo 
26 (slika 4). Miha je pri reševanju delovnega lista prve eksperimentalne 
vaje dosegel 20 točk, Matic  26 točk, Robi 24 točk, Rok 25 točk ter Luka 20 
točk. Pri drugi eksperimentalni vaji so učenci na delovnem listu dosegli 
manj točk kot na delovnem listu prve eksperimentalne vaje. Miha in Matic 
sta na delovnem listu dosegla 18 točk, Robi, Rok in Luka so dosegli 20 točk. 
Delovni list tretje eksperimentalne vaje so učenci reševali bolje od 
delovnega lista druge. Miha je  dosegel 22 točk, Matic 20 točk, Robi 24 
točk, Rok in Luka sta dosegla vseh 26 točk (slika 4). 
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Slika 4: Uspešnost reševanja delovnega lista učencev druge skupine. 

 
Uspešnost reševanja nalog za ponavljanje I., II. in III taksonomske 
stopnje pri učencih druge skupine 

 
Slika 5: Uspešnost reševanja nalog za ponavljanje I., II. in III taksonomske 

stopnje pri učencih druge skupine. 

0 2 4 6 8 10

Prva eksperimentalna vaja, I.tak.sto.

Druga eksperimentalna vaja, I. tak.sto.

Tretja eksperimentalna vaja, I. tak.sto.

Prva eksperimentalna vaja, II.tak.sto.

Druga eksperimentalna vaja, II. tak.sto.

Tretja eksperimentalna vaja, II. tak.sto.

Prva eksperimentalna vaja, III.tak.sto.

Druga eksperimentalna vaja, III.…

Tretja eksperimentalna vaja, III.…

Število doseženih točk [T] 

Luka

Rok

Robi

Matic

Miha

T=100% 

26 T= 100 % 

0

5

10

15

20

25

30

Prva eksperimentalna
vaja

Druga eksperimentalna
vaja

Tretja eksperimentalna
vaja

Št
ev

ilo
 d

o
se

že
n

ih
 t

o
čk

 [
T]

 

Miha Matic Robi Rok Luka



Učitelj raziskovalec-za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije 
 

148 

 

 

Pri prvi eksperimentalni vaji so učenci lahko z nalogami I. taksonomske 

stopnje dosegli največ 3 točke. Tako so vsi učenci razen Mihe pri nalogah I. 

taksonomske stopnje dosegli 3 točke, Miha pa je dosegel 2 točki. Pri drugi 

eksperimentalni vaji so učenci z nalogami I. taksonomske stopnje po 

Bloomu lahko dosegli največ 4 točke. Miha je pri nalogah I. taksonomske 

stopnje dosegel 1 točko, ostali učenci so dosegli 4 točke. Pri tretji 

eksperimentalni vaji so učenci lahko z nalogami I. taksonomske stopnje po 

Bloomu dosegli največ 9 točk. Rok in Luka sta z nalogam I. taksonomske 

stopnje dosegla 9 točk, Miha in Robi 8, Matic pa 6 točk (Slika 5).  

Pri prvi eksperimentalni vaji so učenci z nalogami II. taksonomske 

stopnje lahko dosegli 6 točk. Vsi učenci so pravilno rešili vse naloge II. 

taksonomske stopnje in so za pravilno rešene naloge dosegli 6 točk. Pri 

drugi eksperimentalni vaji so učenci lahko z nalogami II. taksonomske 

stopnje dosegli največ 5 točk. Miha je z nalogami II. taksonomske stopnje 

dosegel 2 točki, Matic in Rok 3 točke, Robi in Luka pa 4 točke. S pravilno 

rešenimi nalogami II. taksonomske stopnje pri tretji eksperimentalni vaji 

so učenci lahko dosegli največ 4 točke. Miha je pri nalogah II. taksonomske 

stopnje dosegel 3 točke, vsi ostali učenci so dosegli 4 točke (Slika 5).  

Z nalogami III. taksonomske stopnje po Bloomu pri prvi eksperimentalni 

vaji so učenci lahko dosegli 7 točk. Matic je pravilno rešil vse naloge III. 

taksonomske enote, tako je dosegel 7 točk. Rok je pri reševanju nalog 

dosegel 6 točk, Robi in Luka sta dosegla 5 točk, Miha pa je dosegel 4 točke. 

Pri drugi eksperimentalni vaji so učenci lahko z nalogami III. taksonomske 

stopnje dosegli največ 7 točk. Miha in Matic sta z rešenimi nalogami 

dosegla 6 točk, Robi 7 točk, Rok in Luka pa 5 točk. Pri tretji 

eksperimentalni vaji so učenci lahko dosegli največ 3 točke z nalogami III. 

taksonomske stopnje. Pri nalogah III. taksonomske stopnje so vsi učenci 

dosegli 3 točke (Slika 5). 
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Uspešnost zapisa rezultatov in tabel eksperimentalnega dela pri učencih 
druge skupine 

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

 
Uspešnost zapisa sklepov izhajajoč iz rezultatov eksperimentalnega dela 
druge skupine 

Pri prvi eksperimentalni vaji je bilo potrebno za pravilen sklep zapisati, 

da moder lakmusov papir spremeni barvo v kislih raztopinah, ter da rdeč 

lakmusov papir spremeni barvo  v bazičnih raztopinah. Štirje od petih 

učencev so pravilno zapisali sklep, Luka je sklep zapisal napačno (Slika 6). 

Zapisal je: »Rdeč lakmus papir spremeni barvo v kislinah. Moder lakmus 

papir pa v bazah.« Tako so štirje učenci za zapis sklepov dobili 5 točk, Luka 

2 točki. Pri drugi eksperimentalni vaji je bilo potrebno za pravilen sklep 

zapisati, da univerzalni indikator v kislih raztopinah spremeni barvo v 

oranžno-rdeče, v bazičnih v zeleno, da univerzalni indikator papir v kislih 

raztopinah spremeni barvo v rdečo, v bazičnih raztopinah v vijolično, za 

indikator metil oranž so morali zapisati, da v kislih raztopinah spremeni 

barvo v rožnato, v bazičnih pa spremeni barvo v rumeno, za indikatorski 



Učitelj raziskovalec-za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije 
 

150 

 

listič je bilo potrebno  zapisali, da je pH kisle raztopine 1, bazične 9, ali da 

je v kisli raztopini spremenil barvo v vijolično, v bazični raztopini pa v 

modro.  Za indikator fenolftalein je bilo potrebno zapisati, da spremeni 

barvo le v bazičnih raztopinah. Matic in Rok sta dosegla štiri točke, saj sta 

pravilno zapisala, kateri indikator je primeren za dokazovanje kislih 

raztopin, kateri za dokazovanje bazičnih raztopin ter kateri za dokazovanje 

tako kislih kot bazičnih raztopin. Matic je dobil tri točke, saj je zapisal: 

»Bolj natančni indikatorji, ki določijo točno številko za pH lestvico«, Robi in 

Luka sta dobila 2 točki, saj nista povzela trditev, ki izhajajo iz 

eksperimenta. Zapisala sta le, da nekateri indikatorji reagirajo s 

kislimi/bazičnimi raztopinami ali obema (Slika 6). Pri tretji eksperimentalni 

vaji so morali za 5 točk zapisati sklep, v katerem so zapisali pH 

preiskovanih snovi ali spremembo barve indikatorja rdečega zelja v kislih 

in bazičnih raztopinah. Rok in Luka sta v sklepe vključila te ugotovitve, zato 

sta za zapis sklepa dobila 5 točk. Miha je opisal le pH lestvico brez 

vključenih preiskovanih snovi ali barve indikatorja rdečega zelja, zato je 

prejel 4 točke. Matic je za zapis sklepa dosegel 2 točki, Robi je dosegel 4 

točke (Slika 6). 
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Slika 6: Uspešnost zapisa sklepov druge skupine.  

 
Analiza intervjuja z učiteljico kemije v povezavi z učenci druge skupine 

Učiteljica kemije je mnenja, da drugi skupini razvita enota z učno 
diferenciacijo in individualizacijo omogoča usvajanje znanja in razvijanje 
spretnosti, vendar ne bolj kot eksperimentalne vaje brez učne 
diferenciacije in individualizacije. Potrebo je tudi poudariti, da zaradi velike 
skupine učencev učiteljica ni podrobneje spremljala vsakega učenca druge 
skupine posebej. Kravos (2016) je zapisala, da ne obstaja učbenik ali 
delovni zvezek, ki bi ponujal ravno take naloge, da bi ugajale vsem 
učencem v razredu. Učitelj mora dopolnjevati in nadgrajevati svoj model 
poučevanja, medtem ko odziv učencev pove, ali je na pravi poti. Torej 
lahko sklepam, da bi učenci druge skupine potrebovali drugačne 
prilagoditve. Pri učencih druge skupine ni bilo izvedenih prilagoditev za 
vsakega posameznika, zato lahko sklepamo, da smo delovne liste toliko 
posplošili, da ni bilo moč opaziti napredka pri učencih.  
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1 točka: Sklep ni zapisan. 
2 točki: Skep je zapisan napačno. 
3 točke: Napisan delno pravilen sklep. 
4 točke: Nepopoln, vendar pravilno zapisan sklep. 
5 točk: Pravilno zapisan sklep. 

Miha Matic Robi Rok Luka
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Usvajanje znanja in razvijanje spretnosti pri kemijskem 
eksperimentalnem delu učencev tretje skupine 

Za namenom preučevanja tretjega raziskovalnega vprašanja je bila 
analizirana uspešnost reševanja delovnega lista prve, druge in tretje 
eksperimentalne vaje tretje skupine (Slika 7). Prav tako smo analizirali 
uspešnost zapisa sklepov (Slika 11) ter uspešnost zapisa opažanj (Slika 10). 
Analizirali smo tudi uspešnost reševanja nalog I., II. in III. taksonomske 
stopnje po Bloomu (Slika 9). Analiziran je bil tudi intervju učiteljice o 
izkušnji izvedbe učne diferenciacije in individualizacije eksperimentalnega 
dela v okviru naravoslovnega dne za učence tretje skupine. Analizirali smo 
tudi samostojno načrtovanje eksperimentalnega dela (Slika 8).   

 
Uspešnost reševanja nalog celotnega delovnega lista pri učencih tretje 
skupine 

Analiza uspešnosti reševanja nalog celotnega delovnega lista prve, 
druge in tretje eksperimentalne vaje tretje skupine je bila narejena na 
primeru treh naključno izbranih učencev z najvišjimi  rezultati na 
vprašalniku UDKED. Največje število doseženih točk na celotnem delovnem 
listu je 28 (Slika 7). 

Slika 7: Uspešnost reševanja nalog delovnega lista učencev tretje skupine. 
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1 točka: Delovni list je prazen. 
2 točki: Zapisan je potek dela, vendar postopek ni pravilen. 
3 točke: Zapisan je postopek, ki ne omogoča opimalne izvedbe ekspe. dela. 
4 točke: Zapisan je pravilen postopek z manjšimi pomanjklivostmi. … 

Žan Nejc Nik

Žan je pri reševanju delovnega lista prve eksperimentalne vaje dosegel 20 
točk, Nejc 18 točk in Nik 19 točk. Pri nalogah druge eksperimentalne vaje 
je Žan dosegel 23 točk, Nejc in Nik sta dosegla 14 točk. Delovni list tretje 
eksperimentalne vaje so učenci reševali bolje kot delovni list prve in druge 
eksperimentalne vaje. Žan je na delovnem listu dosegel 25 točk, Nejc in 
Nik sta dosegla 26 točk (slika 7).  
 
 Uspešnost samostojnega načrtovanja poteka eksperimentalnega dela 
pri učencih tretje skupine  
 Učenci tretje skupine so za dve nalogi III. stopnje po Bloomovi lestvici 
morali samostojno načrtovati potek dela po stopnjah in zasnovati tabelo 
zapisa eksperimentalnega dela. 

 

Slika 8: Uspešnost samostojnega načrtovanja poteka eksperimentalnega  
   dela tretje skupine. 
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Učenci so pri prvi eksperimentalni vaji pravilno, a pomanjkljivo zapisali 
postopek eksperimentalnega dela po stopnjah, zato so za zapisano 
načrtovanje eksperimentalnega dela dosegli 3 točke (slika 8). Pri drugi 
eksperimentalni vaji so učenci zapisali pravilen postopek, ki je vključeval 
vse ključne stopnje. V postopek niso vključili količino potrebnega reagenta 
ter natančnega postopka, iz katerega bi bilo razvideno, kaj damo v 
določeno epruveto. Zaradi slabo zapisanega postopka, ki ne nudi dovolj 
opornih točk za omogočanje samostojnega dela, so učenci za načrtovanje 
eksperimentalnega dela dosegli 2 točki (slika 8). Zapis poteka tretje 
eksperimentalne vaje je zapisan dovolj natančno za optimalno izvedbo. V 
postopek niso vključili količin, potrebnih za eksperiment, zato so za 
načrtovanje eksperimentalnega dela prejeli 4 točke (slika 8). 

 
 Uspešnost reševanja nalog za ponavljanje I., II. in III taksonomske 
stopnje pri učencih tretje skupine.  

Slika 9: Uspešnost reševanja nalog za ponavljane I., II. in III. taksonomske 
     stopnje pri učencih tretje skupine. 
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učenci so z nalogami I. taksonomske stopnje dosegli 1 točko. Pri tretji 

eksperimentalni so učenci lahko dosegli štiri točke. Vsi trije učenci so na 

nalogah I. taksonomske stopnje dosegli vse možne točke (Slika 9). 

Pri prvi eksperimentalni vaji so učenci lahko dosegli 5 točk. Žan je pri 

nalogah II. taksonomske stopnje dosegel 5 točk, Nejc in Nik pa 4 točke. Pri 

drugi eksperimentalni vaji so učenci lahko dosegli 3 točke. Žan je pri 

nalogah II. taksonomske stopnje dosegel 2 točki, Nejc 0 točk, Nik pa 1 

točko. Pri tretji eksperimentalni vaji so učenci lahko dosegli 2 točki. Vsi 

trije učenci so na nalogah dosegli 2 točki (Slika 9). Pri prvi eksperimentalni 

vaji so učenci lahko dosegli največ 6 točk. Žan in Nik sta z nalogami III. 

taksonomske stopnje dosegla 5 točk, Nejc pa je dosegel 4 točke. Pri drugi 

eksperimentalni vaji so učenci lahko dosegli največ 9 točk. Žan je  na 

nalogah III. taksonomske stopnje dosegel 9 točk, Nejc 4 in Nik 3 točke. Pri 

tretji eksperimentalni vaji so učenci lahko dosegli 7 točk. Naloge III. 

taksonomske stopnje pri tretji eksperimentalni vaji učencem niso 

povzročale težav in so vsi trije dosegli 7 točk (Slika 9).  

 

Uspešnost zapisa opažanj eksperimentalnega dela pri učencih tretje 
skupine 

Pri prvi eksperimentalni vaji so učenci tabelo opažanj pravilno razporedili 
na kisle in bazične raztopine. Pri opažanjih so prišli do ugotovitve, da v kisli 
raztopini moder lakmusov papir ''potemni''. Pri bazični raztopini pa so 
prišli do ugotovitve, da tako rdeč kot moder lakmusov papir spremenita 
barvo. Vsi učenci za zapis opažanj dobijo 4 točke (slika 10). Pri drugi 
eksperimentalni vaji je Žan po navodilih pravilno oblikoval tabelo, tudi 
opažanja so pravilna. Žan je prejel 5 točk. Nejc in Nik sta napačno 
oblikovala tabelo in nista vključila barve indikatorja pred reakcijo. 
Opažanja Nejca in Nika po poteku kemijske reakcije so pravilna. Zaradi 
napačno oblikovane tabele sta Nejc in Nik dobila 4 točke (slika 10).  Pri 
tretji eksperimentalni vaji je Žan izdelal tabelo po navodilih in zapisal 
pravilna opažanja, zato je za opazovanje prejel 5 točk. Nejc in Nik sta prišla 
do pravilnih opažanj po kemijski reakciji, a sta pozabila v tabelo vključiti 
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stolpec za določitev kislosti/bazičnosti/nevtralnosti raztopine. Zaradi 
pomanjkljivo izdelane tabele sta prejela 4 točke (slika 10).  

 
Slika 10: Uspešnost zapisa opažanj tretje skupine. 

 
 Uspešnost zapisa sklepov izhajajoč iz rezultatov eksperimentalnega dela 
tretje skupine 

Zaradi napačnih opažanj je tudi sklep pri prvi eksperimentalni vaji 
zapisan delno pravilno. Zapisali so, da v kislih raztopinah spremeni barvo 
moder lakmusov papir, ter da v bazičnih raztopinah spremeni barvo tako 
moder kot rdeč lakmusov papir. Zaradi nepravilnosti sklepa učenci dobijo 2 
točki. Pri drugi eksperimentalni vaji so učenci kot sklep zapisali, da so v 
kislem vsi svetli ali prozorni, v bazičnem pa so zamenjali barve. Zaradi 
pomanjkljivo zapisanega sklepa dobijo tri točke (slika 11). Sklep tretje 
eksperimentalne vaje je pri Žanu vseboval zgolj zapis, da kisline po 
dodatku indikatorja spremenijo barvo na bolj svetlo in baze na bolj temno. 
Ker je sklep zapisan pomanjkljivo, dobi tri točke. Podoben zapis sklepa sta 
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1 točka: Neizpolnjeno. 
2 točki: Napačne ugotovitve, napačna oblika zapisa. 
3 točke: Več kot polovica ugotovitev je napačna ali je napačna oblika zapisa. 
4 točke: Manj kot polovica rezultatov je napačna ali je delno napačna oblika zapisa. 
5 točk: Pravilna obli 

Žan Nejc Nik
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1 točka: Sklep ni zapisan. 
2 točki: Sklep je zapisan napačno. 
3 točke: Napisan delno pravilen sklep.  
4 točke: Nepopoln, vendar pravilno zapisan sklep. 
5 točk: Pravilno zapisan sklep. 

Žan Nejc Nik

zapisala tudi Nejc in Nik, vendar sta v oklepajih dodala še barve v kisli in 
barve v bazični raztopini, zato je bil sklep ocenjen s štirimi točkami (slika 
11).  

 
 

 
 

 
 

 

 
Slika 11: Uspešnosti zapisa sklepov tretje skupine. 
 
Analiza intervjuja z učiteljico kemije v povezavi z učenci tretje skupine 

Oblikovana je bila učna enota, ki je vključevala prilagoditve, kot so: 
razširjanje ustvarjalnosti, uporaba višjih oblik učenja, uporaba 
sodelovalnih oblik učenja, spodbujanje samostojnosti in odgovornosti ter 
vključevanje mentorskega odnosa med učiteljem in učenci. Uporabljene 
prilagoditve so tudi temeljna načela za delo z nadarjenimi učenci, kot so jih 
zapisali Žagar idr. (1999). Žan ima zelo močno razvito miselno-spoznavno 
področje. Na podlagi analize anketnega vprašalnika se opazi dobro razvito 
logično in divergentno mišljenje, kar se pokaže pri dobrih ustvarjalnih 
sposobnosti in ustvarjalnem mišljenju. Za nadarjene učence je značilna 
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tudi nenavadna domišljija, kar je prav tako pokazal anketni vprašalnik. 
Anketni vprašalnik in analiza delovnih listov je pokazala tudi natančnost 
opazovanja, kar je prav tako značilnost nadarjenih učencev. Na podlagi 
ugotovljenih značilnosti so bile za Žana uporabljene naslednje prilagoditve: 
diferenciran delovni list z raziskovalnimi nalogami, uporaba sodelovalnih 
oblik učenja, spodbujanje samostojnosti in odgovornosti, uveljavljane 
mentorskih odnosov med učenci in učitelji. Prilagoditve so predlagane s 
strani koncepta za Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci (Žagar idr., 
1999).  

Učiteljica je za Žana povedala, da je njegovo razmišljanje zelo logično, 
medtem ko praktično ni tako podkovan, zato je lahko v skupinskem delu s 
svojimi idejami pripomogel k izvedbi eksperimentalnega dela ter si tako 
gradil na samozavesti. Zupan (2012) navaja, da nadarjeni učenci kažejo 
večjo sposobnost znanstvenega mišljenja, razumevanja podatkov, 
testiranja in napovedovanja, različnih strategij učenja ter analiziranja 
razmerij med pojmi. Z uporabo različnih pristopov in učnih strategij naj bi 
obogatili in nadgradili izobraževalni program. Zato je bil primeren delovni 
list z raziskovalnimi nalogami, ki je spodbujal radovednost učencev in jim 
omogočal razmišljanje.  

Za Nejca je analiza anketnega vprašalnika pokazala dobro razvito 
miselno-spoznavno področje in tudi učno-storilnostno področje. Za Nejca 
so bile izvedene iste prilagoditve kot za Žana. Učiteljica o Nejcu meni, da je 
praktično podkovan in skozi eksperimentalna poskušanja pride do rešitev 
eksperimentalnega dela. Svoje znanje nadgrajuje s pomočjo opažanj 
eksperimentalnega dela. Zupan (2012) poudarja, da naj bi učitelji pri 
učencih upoštevali tudi vrste učenja, ki so najbolj primerne in da ni morali 
velik poudarek dati znanstvenemu raziskovalnemu delu, ki pri učencih 
spodbuja kritično presojo in vrednotenje. S prostim snovanjem 
eksperimentalnega dela pod učiteljičinim mentorstvom so učenci tretje 
skupine uspešno zaključili eksperimentalno delo.  

Analiza anketnega vprašalnika je za Nika pokazala, da ima zelo močno 
razvite vse spretnosti, potrebne za kemijsko eksperimentalno delo. 
Učiteljica je zanj povedala, da ima ˝celoten komplet˝, razmišlja zelo 
logično in je praktično zelo podkovan. Tako logično razmišljanje vključi v 
eksperimentalno delo in tako hitro usvaja nova znanja. Zaradi timskega 
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delovanja celotne skupine je lahko optimalno razvijal svoje 
eksperimentalne spretnosti in veščine. Ker so bile prilagoditve za vse tri 
učence tretje skupine enake, je imel Nik največ prilagoditev, ki mu 
omogočajo večje usvajanje znanj. Ker so bili učenci tretje skupine učenci z 
največjim dosežkom točk na anketnem vprašalniku, so bili tretirani kot 
nadarjeni učenci, vendar pri njih ni bil izveden postopek odkrivanja 
nadarjenosti, tako smo lahko le okvirno prilagodili učno gradivo potrebam 
nadarjenih učencev. Učno gradivo in celotni izobraževalni program je bil 
nadgrajen po Zupanu in je spodbujal radovednost učencev ter jim 
omogočal razmišljanje, uporabnost spretnosti na višjem nivoju, bogatenje 
informacij, ki presegajo določila večine učencev in spodbujanje učenja pri 
raziskovalnem delu.  

Učiteljica je za Žana mnenja, da učna enota omogoča usvajanje 
kemijskih pojmov in procesov. Ker so si bili v skupini vsi enakovredni, je 
dobil več priložnosti za delo, čeprav po mnenju učiteljice ni preveč 
spreten.  

Za Nejca je učiteljica mnenja, da so bila navodila dovolj jasna in je lahko 
na podlagi eksperimentalnega dela nadgrajeval znanje. Ker je praktično 
zelo podkovan, mu načrtovanje eksperimentalnega dela ni predstavljalo 
težave.  

Prav tako je za Nika učna enota omogočala usvajane znanja in 
razvijanje spretnosti. Nik ima po učiteljičinem mnenju dobro razvito 
logično razmišljanje, ki ga lahko vključi v praktične dejavnosti ter tako 
hitreje pride do novih spoznanj. Učiteljica je bila še posebej za tretjo 
skupino mnenja, da so zaradi homogenih skupin in doprinosa vsakega 
učenca lahko najbolj optimalno razvijali spretnosti in usvajali znanja.  

 
Razprava 

Eksperimentalno delo je pri pouku kemije temeljna učna metoda 
pouka, zato je zelo pomembno, da se v eksperimentalno delo vključuje 
učna diferenciacija in individualizacija za lažje uresničevanje ciljev 
predmeta. Temelj učne diferenciacije in individualizacije je raznolikost 
med učenci. S pomočjo notranjega učno diferenciranega in 
individualiziranega eksperimentalnega dela se lahko pomaga učencem z 
učnimi težavami, s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otokom 
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tujcem ter nadarjenim učencem, da lažje dosegajo minimalne standarde 
znanja, kot tudi višje standarde znanja. V raziskavi smo razvili učno enoto 
za uresničevanje učne diferenciacije in individualizacije. Za potrebe 
raziskovalnega dela je bil razvit anketni vprašalnik UDKED (Priloga 1), 
kateri potrebuje še nadaljnje raziskave. Učna enota vsebuje anketni 
vprašalnik UDKED, ki je primeren za spremljanje učencev pri kemijskem 
eksperimentalnem delu in grupiranje učencev v homogene skupine za 
izvedbo učne diferenciacije in individualizacije. Nato so bili oblikovani 
delovni listi, ki omogočajo samostojno eksperimentalno delo učencev. 
Delovni listi so prilagojeni trem skupinam, pridobljenim z anketnim 
vprašalnikom UDKED in so diferencirani ter individualizirani.   

Na podlagi rezultatov uspešnosti reševanja nalog celotnega delovnega 
lista (Slika 1), nalog I. in II. (Slika 2) taksonomske stopnje ter zapisu opažanj 
in sklepov (Slika 3) prve skupine na primeru treh izbranih učencev ne 
moramo sklepati, da učna enota omogoča usvajanje znanj potrebnih za 
reševanje. Na podlagi rezultatov uspešnosti reševanja nalog I. 
taksonomske stopnje lahko sklepamo, da učencem prve skupine naloge I. 
taksonomske stopnje niso povzročale težav pri prvi in tretji 
eksperimentalni vaji. Pri drugi eksperimentalni vaji so bili vsi učenci manj 
uspešni. Domnevamo lahko različne možne vzroke, npr. nejasnosti pri 
branju navodil, nejasnosti pri izvedbi, napake pri opazovanju ali 
zapisovanju sprememb ali pri priklicu dejstev. Na podlagi rezultatov 
uspešnosti reševanja nalog II. taksonomske stopnje lahko sklepamo, da 
učencem prve skupine naloge II. taksonomske stopnje ne delajo težav. Iz 
dobljenih rezultatov uspešnosti reševanja nalog III. taksonomske stopnje 
lahko sklepamo, da so učenci prve skupine tekom eksperimentalnega dela 
usvojili znanje, potrebno za reševanje nalog III. taksonomske stopnje.   

Podobne ugotovitve je potrdila tudi učiteljica, ki je le za Jaka povedala, 
da je skozi razvito učno enoto usvojil znanja in razvil spretnosti, 
opredeljene v učnem načrtu, tako minimalnih standardov kot standardov 
znanja, medtem ko je za Blaža in Aljaža potrdila, da so bile prilagoditve 
premalo za opazno razliko v usvojenem znanju in razvijanju spretnosti.  

Na podlagi rezultatov uspešnosti reševanja nalog celotnega delovnega 
lista (Slika 4), nalog I. in II. (Slika 5) taksonomske stopnje ter zapisu sklepov 
(Slika 6) druge skupine na primeru petih izbranih učencev ne moramo 



Učitelj raziskovalec-za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije 
 

161 

 

sklepati, da učna enota omogoča usvajanje znanj. Za izbrane učence druge 
skupine lahko sklepamo, da so tekom razvite učne enote usvojili le znanja, 
potrebna za reševanje nalog III. taksonomske stopnje ter zapisa opažanj. 
Podobne ugotovitve je potrdila tudi učiteljica. Za učence druge skupine je 
povedala, da pri njih ni opazila nobenega napredka pri usvajanju znanj in 
razvijanju spretnosti. Po mnenju učiteljice je odvisno od osebnosti, kaj 
bodo naredili in kaj ne, kar predstavlja nemotiviranost učencev, za 
odpravo le-te pa bi bile potrebne nadaljnje raziskave.  

Na podlagi rezultatov uspešnosti reševanja nalog celotnega delovnega 
lista (Slika 7), nalog I., II. in III. taksonomske stopnje (Slika 9)  ter zapisu 
sklepov (Slika 11) tretje skupine na primeru treh izbranih učencev lahko 
sklepamo, da učna enota omogoča usvajanje znanj. Za izbrane učence 
tretje skupine lahko sklepamo, da tekom razvite učne enote niso usvojili le 
znanj, potrebna za načrtovanje eksperimentalnega dela (Slika 8) ter zapisa 
opažanj (Slika 10). Podobne ugotovitve je potrdila tudi učiteljica. Za 
učence tretje skupine je povedala, da so učenci delovali kot tim ter da so 
zaradi homogenih skupin in doprinosa vsakega učenca lahko najbolj 
optimalno razvijali spretnosti in usvajali znanja. 

V raziskavi je bilo ugotovljenih tudi nekaj omejitev, in sicer enota je 
razvita na podlagi enega razreda in nam poda podatke, ki jih ni mogoče 
posplošiti na celoto. Prilagoditve so bile oblikovane s strani učiteljice in 
specialne pedagoginje, brez predhodnega analiziranja učencev glede 
njihovih potreb z drugimi merskimi inštrumenti. Prav tako so bile izvedene 
le eksperimentalne vaje, ki niso pokazale napredka, kot ga pokaže 
kontinuum pomoči. Učne enote – delovni listi pred eksperimentalno vajo 
niso bili pilotsko testirani.  

 
 Zaključki s smernicami uporabe v izobraževalnem procesu 

Iz rezultatov reševanja celotnega delovnega lista treh eksperimentalnih 
vaj lahko sklepamo, da učencem prve skupine razvita učna enota ne 
omogoča usvajanje znanj za doseganje minimalnih standardov, 
opredeljenih v učnem načrtu za kemijo. Kljub izvedeni učni diferenciaciji in 
individualizaciji ni bilo opaziti pričakovanega napredka tekom treh 
eksperimentalnih vaj. Kljub ugotovitvam raziskave lahko za prvo skupino 
rečemo, da so uspešno izvedli eksperimentalno vajo in rešili delovni list, 
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kar pomeni, da so bile izvedene prilagoditve za prvo skupino primerne in 
so jim omogočale optimalno usvajanje znanj in razvijanje spretnosti. 

Rezultati raziskave so pokazali, da učenci druge skupine tekom treh 
eksperimentalnih vaj niso pokazali napredka, s čimer bi lahko potrdili, da 
učna enota omogoča boljše razvijanje spretnosti in osvajanje znanj kot 
nediferencirana in individualizirana učna enota.  

Iz dobljenih rezultatov reševanja celotnega delovnega lista treh 
eksperimentalnih vaj lahko sklepamo, da izbranim učencem tretje skupine 
razvita učna enota z izvedeno učno diferenciacijo in individualizacijo 
omogoča usvajanje znanj, opredeljenih v učnem načrtu za kemijo. Učenci 
tretje skupine so tekom treh eksperimentalnih vaj razvili spretnosti za bolj 
samostojno reševanje eksperimentalnih vaj. Na osnovi rezultatov tretje 
skupine lahko sklepamo, da je učna enota primerna za učence tretje 
skupine, saj so z usvojenim predznanjem lahko nadgradili svoje znanje in 
spretnosti v okviru svojih zmožnostih ter dosegali standarde znanja.  

Ugotovitve raziskave so lahko smernice za uporabo učne diferenciacije 
in individualizacije pri kemijskem eksperimentalnem delu pri pouku 
kemije. Vprašalnik UDKED pa je lahko podlaga za razvijanje inštrumenta, ki 
bi omogočal postavitev skupin za učno diferenciacijo in individualizacijo, 
omogočal bi lahko učinkovitejše odkrivanje potreb učencev z učnimi 
težavami in ocenjevanje učencev s strani učitelja, kot tudi samorefleksijo 
učencev o njihovem napredku tekom eksperimentalnega dela.  
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 Priloge   
Priloga 1 - Anketni vprašalnik UDKED: 
Za izpolnjevanje posameznega vprašalnika je potrebno približno 5 minut. 
Po vašem mnenju ocenite razvitost spretnosti / sposobnosti / veščin 
učenca na lestvici od 1 do 5 pri vsaki trditvi, pri čemer pomeni 1 zelo 
majhno razvitost, 5 pa je izredno dobro razvitost.  
 
Anketni vprašalnik UDKED 
Spremljanje in opazovanje učencev med kemijskim eksperimentalnim 
delom 

Ime in priimek:  Šolsko leto: 

Številka učenca: OŠ: 

Ocenjevalka:  Razred: 

 
 Ocene razvitosti 

zelo 
majhna 

1 

majhna 
2 

srednje 
dobra 

3 

dokaj 
dobra 

4 

izjemno 
dobra 

5 

1. Ustvarjalne 
sposobnosti (Učenec 
na podlagi 
raznovrstnih virov in 
literature načrtuje 
samostojno 
eksperimentalno 
delo.) 

     

2. Skrb zase (Pri izvajanju 
eksperimentov 
poskrbi za svojo 
varnost z osebno 
varovalno opremo.) 

     

3. Opazovanje (Učenec 
pri izvajanju 
eksperimentalnega 
dela zazna 
spremembe.) 

     

4. Praktične spretnosti 
(Pravilno izvede 
eksperimentalne 
tehnike pri 
eksperimentalnem 
delu.) 
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5. Gibalne spretnosti (Pri 
izvedbi 
eksperimentalnega 
dela nima težav s fino 
motoriko.) 

     

6. Komunikacijske 
spretnosti (Učenec 
pred sošolci predstavi 
ugotovitve 
eksperimentalnega 
dela.) 

     

7. Skrb za druge (Pri 
izvedbi 
eksperimentalnega 
dela pazi, da s svojim 
ravnanjem ne ogroža 
soudeležencev.) 

     

8. Jezik (Učenec pri 
predstavitvi 
eksperimentalnega 
dela rabi slovenski 
knjižni jezik ter pri tem 
upošteva jezikovna 
pravila in pravilno 
izgovorjavo.) 

     

9. Samostojnost pri 
izvedbi 
eksperimentalnega 
dela (Učenec 
samostojno izvede 
poskus.) 

     

10. Količinska orientacija 
(Pri izvedbi 
eksperimentalnega 
dela pravilno izmeri 
prostornino ali 
natehta količino 
potrebnih reagentov.) 

     

11. Sposobnost 
razumevanja 
submikroskopske 
ravni (Razume, da so 
delci, ki so ponazorjeni 
na submikroskopski 
ravni, isti kot tisti, ki 
so oblikovani z zbirko 
modelov.) 

     

12. Sposobnost kritičnega      
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mišljenja 
(Informacijam, 
pridobljenim med 
eksperimentalnim 
delom, pripiše 
ustreznost 
uporabnosti.) 

13. Odgovorno ravnanje s 
kemikalijami (Pri 
izvajanju 
eksperimentalnega 
dela uporablja 
primerne količine 
reagentov.) 

     

14. Učne spretnosti 
(Učenec na podlagi 
eksperimentalnega 
dela samostojno 
izpelje osnovne 
ugotovitve.) 

     

15. Spretnost pisanja 
(Sistematično in 
natančno beleži in 
ureja podatke, zbrane 
med 
eksperimentalnim 
delom.) 

     

16. Prostorska 
predstavljivost (Pri 
izvedbi 
eksperimentalnega 
dela so pripomočki 
primerno razporejeni, 
npr. niso v napoto, se 
ne prevračajo.) 

     

17. Vizualizacijske 
spretnosti (Na podlagi 
slike modela molekule 
zna uporabiti zbirko 
modelov in sestaviti 
enostavne molekule.) 

     

18. IKT-spretnosti 
(Uporabi IKT-vire kot 
vir pomoči za 
raziskovanje med 
eksperimentalnim 
delom.) 

     

19. Skrb za okolje (Učenec      
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po koncu 
eksperimentalnega 
dela poskrbi za varno 
in odgovorno 
odlaganje kemikalij.) 

20. Reševanje problemov 
(Na podlagi zbranih 
podatkov pri 
eksperimentalnem 
delu oblikuje zaključke 
/ sklepe.) 

     

21. Razumevanje (Za 
izvedbo eksperimenta 
zna samostojno 
opredeliti 
spremenljivke.) 

     

22. Motivacija (Pri 
eksperimentalnem 
delu je učenec 
vztrajnejši in bolj 
zainteresiran za delo.) 

     

23. Evalvacijske spretnosti 
(Ugotovitve 
eksperimentalnega 
dela podkrepi z 
ustreznimi argumenti.) 

     

24. Ustvarjalno mišljenje 
(Zna zastavljati 
raziskovalna vprašanja 
in načrtovati 
eksperimentalno 
delo.) 

     

25. Terminološka 
spretnost (Pri 
opisovanju pojavov, 
procesov in 
zakonitosti uporablja 
primerno kemijsko 
terminologijo.) 

     

26.  Sistematičnost pri 
delu (Pri izvedbi 
eksperimentalnega 
dela nima težav z 
zaporedjem izvajanja 
različnih tehnik.) 

     

27.  Spomin (Učenec je po 
izvedbi 
eksperimentalnega 
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dela sposoben 
natančno opisati 
zaporedje poteka 
dela.) 

28. Logično sklepanje 
(Prikaz modela 
molekule na 
submikroskopski ravni 
zna povezati z 
modelom, 
pripravljenim iz zbirke 
modelov.) 

     

29.  Odgovornost 
sprejemanja posledic 
(V primeru nesreče s 
kemikalijami 
prevzame 
odgovornost za 
nastalo škodo in 
poskrbi, da se nihče 
izmed soudeležencev 
ne poškoduje.) 

     

30.  Sodelovanje z drugimi 
(Pri predstavitvi 
ugotovitev 
eksperimentalnega 
dela v skupini se 
vključi v delovanje 
skupine in sodeluje z 
njenimi člani.) 
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Povzetek 
V zadnjem času v okviru raznih domačih (PIKT.UM) in mednarodnih projektov (PROFILES) 
opažamo spodbujanje večje rabe informacijske in komunikacijske tehnologije v učnem 
procesu. Od učiteljev se pričakuje, da bodo od klasičnih pristopov prešli k 
individualiziranim, katerih načini poučevanja so bolj tehnološko podprti. Med kompetence 
21. stoletja (OECD) spadata tudi znanje IKT in obdelava informacij s pomočjo IKT. Na 
integracijo tehnologije v izobraževalni sistem vpliva več dejavnikov, ne le odnos učiteljev do 
tehnologije, temveč ima veliko vlogo tudi šola kot institucija. Nekatere mednarodne študije 
ugotavljajo, da je pri uvajanju novosti v pouk potrebno učiteljem zagotoviti ustrezno 
podporno skupino. Na področju kemijskega izobraževanja je pomembno krepiti prostorsko 
predstavo, razlago te pa je moč uspešno podkrepiti z IKT. Prav tako so na voljo različna e-
gradiva, ki omogočajo individualno delo učencev, dijakov in študentov. Pri pouku in 
eksperimentalnem delu je kot IKT mogoče smiselno uporabljati tudi mobilni telefon, k 
temu pa je pripomogel hiter tehnološki razvoj pametnih mobilnih telefonov in posledično 
tudi ustreznih aplikacij.  
V raziskavi smo želeli ugotoviti stanje naklonjenosti uporabi pametnih mobilnih telefonov 
med slovenskimi učitelji. Želeli smo pridobiti informacijo o vzroku vključevanja mobilnih 
telefonov v pouk in načinu njihove rabe. Z izvedeno in evalvirano praktično uporabo 
mobilnih telefonov pri eksperimentalnem delu pouka kemije smo ugotovili, da so učenci 
navdušeni nad rabo pametnega mobilnega telefona pri eksperimentalnem delu pouka 
kemije. Pri tem jih ne moti, da morajo uporabljati svoje lastne naprave, temveč vidijo v tem 
veliko koristi, saj so jih kot lastniki dobro navajeni. Iz rezultatov raziskave smo ugotovili, da 
so tudi slovenski pedagoški delavci navdušeni nad rabo pametnega mobilnega telefona pri 

pouku in da tovrstno rabo spodbujajo.  
 
Ključne besede: informacijsko-komunikacijska tehnologija, pametni mobilni telefoni, 

pouk kemije, eksperimentalno delo 
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Abstract 
Within various national (PIKT.UM) and international projects (PROFILES), an ever increasing 
use of information and communication technology in the course of the teaching process 
has been noticed recently. Teachers are expected to move away from classical approaches 
towards individualized ones, the latter being more technologically supported. ICT 
knowledge and information processing through ICT are among the most important 
competences of the 21st century (OECD). In the consideration of the demands of the 
society for the integration of technology into the teaching process, teachers have to be 
properly trained, digitally literate and need a positive attitude towards technology. The 
integration of technology into the educational system is influenced by many factors. Not 
merely the teachers’ attitude towards technology, but also the school as an institution 
plays a major role. Teachers need support from the leadership of the school and other 
educational bodies when introducing technology into teaching. Some international studies 
have found that when introducing novelties into teaching, the teachers need to be 
provided with an appropriate support group. It is of major importance to strengthen the 
ability of spatial thinking in the field of chemical education and the interpretation of this 
can be successfully supported by ICT. There are also numerous e-materials available that 
cater for the individual work of pupils and students. It is reasonable to use a mobile phone 
as an ICT during the lessons and in experimental work as well, certainly owing to the rapid 
technological development of smart mobile phones and, subsequently, availability of 
suitable applications.  
In this investigation we wanted to determine the acceptibility for the use of smart mobile 
phones among Slovenian teachers. Moreover, we sought to obtain information on the 
reasons for the inclusion of mobile phones in teaching and on the methods of their use. We 
have come to realization that pupils are excited about the use of a smart mobile phone 
while conducting experiments during chemistry lessons. In doing so, they do not mind that 
they have to use their own devices, but they see great benefits in this, being entirely 
accustomed to their own devices. From the results of the survey among the target 
population, we found that Slovenian educators are enthusiastic about the use of smart 
mobile phones in the classroom and are encouraging this kind of use. We also found that 
there are slight gender differences in the use of mobile phones, males being more 
susceptible to their use than females. Respondents also believe that there is a lack of 
training in this field. 

 
Key words: information and communication technology, smartphones, chemistry lessons, 

experimental work. 

 

Uvod 
Informacijske in komunikacijske tehnologije se v mnogih učnih 

ustanovah sveta vključujejo v pedagoški proces. Ugotovljeno je bilo, da 
integracija IKT v izobraževanje spodbuja samostojno učenje, diferenciacijo 
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kurikuluma, učencu prilagojen način poučevanja, razvoj višjih miselnih 
procesov in reševanje problemov (Mwalongo, 2011).  
 Od učiteljev se pričakuje, da bodo od tradicionalnih pristopov prešli k 
individualiziranim, k tehnološko podprtemu okolju, kjer se spodbuja 
sodelovanje in kjer so učenci spodbujeni, da prevzamejo večjo 
odgovornost za svoje učenje (Redecker in sod., 2013). Kljub temu, da 
učitelji v šolah kažejo velik interes in motivacijo, da se seznanijo s 
potencialom IKT, so raziskave pokazale, da je v praksi uporaba IKT 
relativno nizka, saj se osredotoča samo na ozek razpon aplikacij, pri čemer 
je obdelava besedil prevladujoča uporaba. Video konference, pošiljanje e-
pošte in internet se redko uporabljajo. Mnogi učitelji prepoznavajo v 
uporabi IKT veliko prednosti za učence, vendar ga ne vključujejo v svoje 
poučevanje (Sime in Priestley, 2008). Za učinkovitejše vključevanje je po 
mnenju Wikana (2009) potrebno pripraviti usposabljanja za učitelje na 
področju uporabe IKT. Ponuditi je potrebno programe strokovnega 
razvoja, ki bodo spremenili učiteljevo prakso. Posledično je namen 
izobraževanja spreminjati stališča in prepričanja učiteljev o tem, kaj vodi 
do boljših učnih rezultatov učencev (Wikan, 2009). Digitalne kompetence 
so nujno potrebne tako za učence kot tudi učitelje. Zgolj učitelji, ki so 
usposobljeni za delo z različnimi digitalnimi orodji, so uspešni v procesu 
poučevanja in sposobni učence uspešno naučiti digitalnih veščin. Pri tem 
pa je potrebno dodati, da za uspešno vključevanje IKT v izobraževalni 
proces ni dovolj zgolj tehnologija. Posameznik je primoran razumeti, kako 
lahko IKT podpira inovativnost in ustvarjalnost.  Učitelj mora biti sposoben 
uporabljati orodja za predstavitev in razumevanje zapletenih informacij ter 
informacije kritično ovrednotiti. Leta 2008 je v te namene Unesco objavil 
IKT-kompetenčne standarde za učitelje – »ICT competency standards for 
teachers« (Unesco, 2008). Usposabljanje učiteljev na vseh področjih mora 
vključevati napredno digitalno usposobljenost za poučevanje, ne pa zgolj 
osredotočanje na uporabniške veščine IKT. Te teme bi morale biti del 
začetnega usposabljanja učiteljev in del izpopolnjevanja za že zaposlene 
učitelje, ki tega znanja še nimajo. Izobraževanje bi moralo upoštevati 
vidike uporabe IKT kot orodja za učenje znotraj predmetnega poučevanja 
in kot orodje, ki ga učenci uporabljajo za svoje delo in učenje zunaj šolskih 
prostorov (Ala-Mutka, Punie in Redecker, 2008). 
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Sprejemanje tehnologije v izobraževanju 
Na stopnjo uporabe računalniške tehnologije na področju 

izobraževanja lahko vplivajo številni dejavniki, saj za uspešno integracijo 
IKT v poučevalno in učno okolje obstajajo večje ovire. Te so pomanjkanje 
zaupanja do tehnologije, pomanjkanje učiteljeve usposobljenosti in 
pomanjkanje dostopa do elektronskih učnih virov. Trije medsebojno 
povezani dejavniki, ki vplivajo na vključevanje IKT v poučevanje, so šolske 
institucije, viri in učitelji, ki pa morajo sami pokazati interes za vključitev 
IKT v pouk. Pri tem mora učitelj pridobiti podporo šole kot institucije, ne 
nazadnje pa mora imeti dostopne vire, ki mu omogočajo tovrstno rabo 
sodobne tehnologije.  Učitelji in šolske institucije, ki se ukvarjajo s 
tehnologijo v izobraževanju, imajo pomembno vlogo pri uspešnem 
vključevanju IKT v izobraževalni sistem (Ismail, Bokhare in Azman, 2013). V 
raziskavi so poročali, da lahko nigerijski učitelji prepoznajo tehnološka 
orodja, ki so koristna za izobraževanje, predvsem za dostop do učnih virov 
in z namenom zviševanja stopnje pismenosti. Kljub spoznanju o koristnosti 
uporabe tehnologije pa so ugotovili, da je raba redka, saj ni dovolj sredstev 
za nakup IKT (Ngozi, 2010).  Motivacija učitelja je pozitivno povezana z 
uporabo IKT v razredu, zato se ozaveščenost in motivacija nanašata drug 
na drugega. Ko se bodo uporabniki zavedali vrednosti orodja, bodo tudi 
motivirani za njegovo uporabo, saj je uporaba za učitelja enostavna 
(Ismail, Bokhare in Azman, 2013). Prav tako je nesporno, da ima šola kot 
institucija ključno vlogo pri vključevanju IKT v pouk. Študija je pokazala, da 
je podpora šole vplivala na učiteljevo obravnavanje IKT kot koristnega 
pripomočka za izobraževalno dejavnost (Buabeng-Andoh, 2012). Pri 
načrtovanju in uvajanju nove tehnologije je na splošno zelo pomembno 
izvajanje tehnične podpore ali podpornih storitev (Ismail, Bokhare in 
Azman, 2013). Iz raziskave je razvidno, da je prišlo do pomembnega 
razmerja med spolom in dojemanjem anketirancev glede tega, ali je 
mobilni telefon v pomoč pri njihovem poučevanju v šolah ali ne. Učitelji 
moškega spola so bili bolj dovzetni za m-učenje (mobilno učenje) kot 
učiteljice ženskega spola. Po drugi strani pa je hi-kvadrat preizkus pokazal, 
da statistično pomembnih povezav med etnično pripadnostjo 
anketirancev, zakonskim stanom, ravnijo izobrazbe in delovno dobo s 
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svojim dojemanjem o vlogi mobilnih telefonov pri pomoči pri poučevanju v 
šolah ni (Ismail, Bokhare in Azman, 2013).  

 
Uporaba mobilnega telefona pri pouku 

Tehnološki napredek mobilnih telefonov z multimedijskimi 
predvajalniki in široko razširjenostjo uporabe v socialnih omrežjih in na 
internetu je imel precejšnje posledice za poučevanje in izobraževanje. 
Posledice te tehnologije so, da je lahko to znanje dostopno velikemu 
številu učencev. Z vizualizacijo se pospešuje proces učenja, saj se s tem 
pospeši učenje abstraktnih pojmov (Turkoguz, 2012). Dostop do 
izobraževalnih videoposnetkov učencem omogoča, da prihranijo čas, da 
študirajo kjerkoli želijo ter jim nudi možnost komunikacije o določenih 
težavah pri razumevanju učne snovi. V učilnici lahko uporaba vizualnih 
medijskih orodij pozitivno pripomore k učenju spretnosti, ki se sicer težko 
poučujejo v večji skupini učencev (Vavoula, Sharples, Arnedillo-Sanchez in 
Milrad, 2009). Pametne mobilne telefone, ki imajo možnost predvajanja 
videoposnetkov, zvoka, možnost snemanja zvoka in njegovo izmenjavo z 
okoljem, se lahko uporablja tudi kot ocenjevalno orodje, s ciljem podati 
povratne informacije študentom. Nortcliffe in Middleton (2012) sta 
študentom podala video in zvočne povratne informacije s pomočjo 
pametnega telefona. Glede na povratne informacije študentov je bilo 
ugotovljeno, da so bolj aktivno sodelovali pri pouku in imeli bolj pozitiven 
odnos do kemijskega izobraževanja (Middleton in Nortcliffe., 2012). V 
mnogih državah Evropske unije predstavlja predmet kemija težave, vzrok 
za to je negativen odnos učencev do samega predmeta. Večina učencev 
namreč meni, da je kemija zahtevna disciplina, saj imajo težave z 
razumevanjem osnovnih konceptov. Težava je tudi v tem, da so 
laboratoriji v večini zastareli, pojavlja pa se primanjkljaj v vizualizaciji učne 
snovi (De Jong, 2000), ki ga lahko nadoknadimo z uporabo pametnih 
mobilnih telefonov.  

 
Uporaba mobilnega telefona v laboratoriju 

Glavni trendi pri razvoju analiznih instrumentov vključujejo oblikovanje 
merilnih instrumentov, to je sposobnost zagotovitve največje možne 
količine analitskih podatkov o analiziranem vzorcu, hkrati pa tudi 
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poenostavitev in zmanjšanje analiznih instrumentov, da jih lahko 
uporabniki uporabijo neposredno brez usposabljanja (Trojanowitcz, 2017). 
V zadnjem desetletju se uporaba mobilnega telefona pojavlja kot 
napredek v razvoju analiznih instrumentov. Potencialno vrednost koncepta 
za opremljanje mobilnih telefonov s kemičnimi senzorji lahko štejemo za 
zelo učinkovit način izboljšanja dostopa do osebne analitične naprave, na 
primer z bio-analitičnimi aplikacijami in bio-senzorji na osnovi pametnega 
telefona, ki služijo kolorimetričnim analizam (Trojanowitcz, 2017). 
Uporaba pametnih telefonov, ki pripadajo najnovejši generaciji mobilnih 
telefonov z več jedrnimi procesorji in upravljanjem na dotik, omogoča 
obdelavo signalov in kakovosten prikaz rezultatov. Posledica možnosti 
uporabe mobilnih telefonov vodi v nadomeščanje analitskih naprav s 
pametnimi mobilnimi  napravami (Trojanowicz, 2017). Kamere sodobnih 
pametnih telefonov postavljajo izzive za izvajanje optičnih analiz 
kolorimetričnih testov. Kamere so izpopolnjene za prilagajanje fotografije 
v različnih svetlobnih pogojih in osvetljenosti. V zadnjem času so se 
posledično pojavili pristopi, s katerimi so s pomočjo mobilnih telefonov 
izvajali kolorimetrične teste. V testih so bili vzorci z mobilnim telefonom 
analizirani tako, da so spreminjali pogoje osvetlitve in položaj fotoaparata, 
to pa zahteva od proizvajalcev mobilnih telefonov spremembe v mobilnih 
telefonih, kot so spremembe karakteristik baterij, led osvetlitve in leč 
(Mudanyali in sod., 2012) V neki drugi študiji so za kalibracijo in testiranje 
vzorca uporabili kamero pametnega telefona, nato pa so fotografijo 
obdelali na računalniku (Shen, Hagen in Papautsky, 2012). Kot posledica so 
se pojavile težnje pri razvijalcih mobilnih aplikacij, da razvijejo aplikacijo za 
androide in iOS mobilne telefone (Zhu in sod. 2013). Razvili so aplikacije za 
mobilne telefone, ki deluje tako na Androidih kot tudi na iOS mobilnih 
telefonih in omogočajo kolorimetrične teste. Ta aplikacije so lahko 
uporabljene za kolorimetrične teste raztopin, ki se navadno izvajajo s 
spektrofotometri (Yetisen in sod., 2014) 
 Mobilne aplikacije so bile razvite za zagotavljanje hitrih kvantitativnih 
pregledov, v primeru, da je potrebno hitro pridobiti rezultate analize. 
Raziskovalci so jih uporabili za kvantitativno določanje koncentracije 
glukoze, proteinov in pH vrednosti urina. Uporaba tovrstnih aplikacij je 
lahko poceni, poleg tega so vsem dostopne, predstavljajo pa lahko tudi 
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alternativo komercialnim napravam za izvajanje kolorimetričnih testov 
(Yetisen in sod., 2014) ), predvsem v šolske in izobraževalne namene. 
 Vrednost pH je eden izmed kemičnih parametrov, ki ga lahko (vsaj 
približno) preprosto določimo. Vpliva na razpoložljivost snovi za organizme, 
na okoljske parametre, procese ravnanja z odpadnimi vodami, 
biotehnologijo in kemično industrijo. pH je pogosto odločilen za regulacijo 
znotrajceličnih procesov in preživetje nekega organizma v okolju (Gotor in 
sod., 2017). Med različnimi sistemi za merjenje pH se daleč najpogosteje 
uporablja steklena elektroda, ki pa lahko pogosto pokaže slabo natančnost 
pri obeh skrajnih vrednosti pH, katere je potrebno kalibrirati. V takšnih 
razmerah se kot dobra alternativa steklenim elektrodam lahko uporabljajo 
optični senzorji, ki delujejo na zaznavi optičnih lastnosti raztopine (npr. 
absorpcija, fluorescenca ali odsevnost), ki se pojavijo zaradi razlik v pH 
(Gotor in sod., 2017). Razvili so že sistem za zaznavanje pH-vrednosti, ki 
temelji na kolorimetrično izmerjeni pH-vrednosti, tako da se raztopini doda 
pH indikator, barva pa se nato s pomočjo kolorimetra pretvori v pH 
vrednost.. V sistem je vključen fotoaparat pametnega telefona z običajnimi 
lastnostmi fotoaparata. Relativni položaji barvnih popravkov v posneti sliki 
se lahko spreminjajo iz različnih razlogov, kot so različne sposobnost 
fotoaparata, goriščne razdalje in lokacija kamere pametnega telefona. 
Rezultati kažejo, da razviti sistem zagotavlja razumno dobre rezultate 
ocenjevanja pH za potrebe šolskega laboratorija (Kim, Koo in Yun, 2017).   
 
Aplikacija pH Detector 

Aplikacija pH Detector je brezplačna aplikacija, s pomočjo katere lahko 
hitro določimo pH vrednost, obarvane raztopine z indikatorjem. Najprej 
moramo izbrati uporabljeni indikator, nato pa se osredotočimo na 
homogeni del raztopine, najbolje pred belim ozadjem, v umetni beli 
svetlobi. Na ekranu pametnega mobilnega telefona se izpiše pH vrednost 
raztopine (Ltd, 2016). 
Prikaz delovanja aplikacije pH Detector, kjer s kamero na pametnem 
telefonu izmerimo pH  raztopine na osnovi modrega obarvanja, ki nastane 
ob dodatku indikatorja bromtimol modro.  
Pet indikatorjev, ki pokrivajo interval pH od 3,1 do 10,3, so prikazani v 
Tabeli 1.  
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Tabela 1: Tabela indikatorjev, ki so vključeni v aplikacijo pH Detector in 

njihovi pH intervali. 
 

Indikatorji  Vrednost pH  

Metil oranž 3,1 - 4,4 

Metil rdeče 4,4 - 6,2 

Bromtimol modro  6,2 - 7,6 

Fenol rdeča 6,4 - 8,0 

Fenoltalein 6,4 - 8,0 

 
Namen in cilji študije 

Namen študije je raziskati možnost vključevanja sodobnih metod 
poučevanja v  pouk kemije s poudarkom na uporabi pametnega mobilnega 
telefona v eksperimentalnem delu pri pouku kemije. Glede na namen 
raziskave smo pripravili in izvedli pedagoški eksperiment, s katerim smo 
testirali smiselno uporabo IKT (mobilni telefon) pri izbranem tematskem 
sklopu pri pouku kemije z eksperimentalnim delom. Prav tako smo izvedli 
raziskavo med učitelji, kot izvajalcih novih metod poučevanja. 

Raziskovalna vprašanja: 
1. Kakšno je stanje uporabe pametnih mobilnih telefonov za namene 

učenja pri pouku? 
2. Zakaj učitelji vključujejo pametne mobilne telefone v učne ure? 
3. V katerih delih učne ure učitelji vključujejo rabo pametnih 

mobilnih telefonov? 
4. Katere mobilne aplikacije vključujejo učitelji v svoje učne ure? 
5. Kako učenci sprejmejo rabo pametnega mobilnega telefona pri 

eksperimentalnem delu? 
 Hipoteze:  

- učitelji kemije pri pouku le redko vključujejo pametne mobilne 
telefone v eksperimentalno delo, 

- učenci so navdušeni nad možnostjo uporabe sodobnih metod 
poučevanja pri urah kemije,  

- mnogi učitelji imajo težave pri vključevanju mobilnih telefonov v 
eksperimentalno delo, saj niso dovolj seznanjeni z možnostmi 
njihove uporabe. 
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Metoda 

Zbiranje podatkov je potekalo s pomočjo brezplačne spletne strani 1KA, 
kjer smo oblikovali spletni vprašalnik. Povezavo do spletne ankete smo 
poslali natančno določenim učiteljem osnovnih in srednjih šol, kakor tudi 
visokošolskim učiteljem, ki vključujejo uporabo pametnih mobilnih 
telefonov v poučevanje. Do kontaktov anketirancev smo prišli s 
pregledovanjem obstoječe literature (Brečko, 2016; Rebernik, 2018), kjer 
smo nato zbirali kontakte avtorjev. Podatke o šolah, kjer so avtorji, ki 
uporabljajo mobilne telefone zaposleni, smo iskali s pomočjo spleta. 
Vzorec je bil namenski, anketiranci pa so se na anketo dobro odzvali. 
Zbiranje podatkov je potekalo med 23. 5. 2018 in 3. 6. 2018. Cilj je bil 
pridobiti 30 popolnoma rešenih anket, dobili smo jih 51, k anketi je sicer 
pristopilo 200 oseb, reševati jo je začelo 67 oseb, 51 oseb pa jo je rešilo v 
celoti. V analize smo vključili vse popolnoma rešene ankete.  

Pri razlagi rezultatov smo upoštevali samo v celoti rešene ankete. 
Sodelovalo je 21,6 % (n = 11) oseb moškega spola in 78,4 % (n= 40) oseb 
ženskega spola. Tako kot za spol, je tudi za starost podalo informacijo 
enako število (n= 51) anketirancev. Iz podatkov lahko razberemo, da se jih 
je 52,9 % (n = 27) uvrstilo v starostno skupino med 21–40, 45,1 % (n = 23) v 
skupino med 41–60 in le 2 % (n = 1) v starostno skupino nad 60 let. Na 
vprašanje: »Koliko let delovne dobe imate?« je odgovorilo 51 oseb, od teh 
jih je 19,6% (n = 10) absolventov pred koncem študija, 21,6 % (n = 11) jih 
ima 5 ali maj let delovne dobe, 35,3 % (n = 18) ima do 20 let delovne dobe, 
21,1 % (n = 11) ima med 20 in 30 let delovne dobe in 1,9 % (n = 1) ima med 
30 in 40 let delovne dobe. Na vprašanje: »Kje ste zaposleni?« je odgovorilo 
51 oseb. 21,6 % (n = 11) jih ni zaposlenih, 27,5 % (n = 14) jih je zaposlenih v 
osnovni šoli, 41,2 % (n = 21) je zaposlenih v srednji šoli in 9,8 % (n = 5) jih 
je zaposlenih na višji ali visoki šoli. Na vprašanje: »Kateri predmet 
poučujete?« je odgovorilo 51 oseb. 27,5 % (n = 14) jih poučuje kemijo, 
25,5 % (n = 13) jih poučuje biologijo, 11,8 % (n = 6) jih poučuje matematiko 
in 62,7 % (n = 32) jih poučuje druge predmete.  
Izvedli smo tudi pedagoški eksperiment z uporabo pametnega mobilnega 
telefona pri pouku predmeta Poskusi v kemiji v 8. razredu osnovne šole, v 
eksperimentu je prostovoljno sodelovalo 13 učencev.  
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 Rezultati 
Učna ura z uporabo pametnega mobilnega telefona 
 Pripravili smo učno uro, pri kateri smo se osredotočili na laboratorijsko 
delo, podprto z uporabo pametnega mobilnega telefona. Pri učni uri smo 
izvajali meritve pH različnih raztopin s pomočjo univerzalnih pH 
indikatorskih lističev ter aplikacije pH Detector. Učno uro smo izvedli na 
eni izmed štajerskih osnovnih šol pri predmetu Poskusi v kemiji, in sicer v 
8. razredu osnovne šole.  
 Vodilo pri sestavi učne ure, pri kateri je bil poudarek na 
eksperimentalnem delu, je bila smiselna uporaba pametnega mobilnega 
telefona. V vseh fazah učne ure smo uporabljali mobilne telefone. 
Pripravili smo tudi video navodila za uporabo aplikacij. Video navodila za 
delo so dostopna na povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=HMfR2DOlLrA (Melanšek, 2018). Po 
ogledu video navodil smo ta ustno obnovili, nato pa so se učenci lotili dela. 
Pri eksperimentalnem delu so se učenci najprej lotili določanja pH s 
pomočjo univerzalnih pH indikatorskih lističev, nato pa so raztopinam 
dodali potrebne indikatorje (podrobnosti v Navodilih za učitelje, Priloga) in 
izmerili pH s pomočjo aplikacije pH Detector. Po zaključku 
eksperimentalnega dela smo eno učenko pozvali, da je prišla k računalniku 
in v tabelo zapisovala vrednosti pH, ki so jih izmerili sošolci. Ko smo 
zaključili z zbiranjem rezultatov, smo preverili enotnost rezultatov meritev. 
Kot zaključek učne ure smo izvedli kviz s pomočjo spletne aplikacije 
Kahoot.it, ki omogoča izvedbo kviza, pri katerem učenci s pomočjo 
pametnih mobilnih telefonov sami odgovarjajo na vprašanja. Aplikacija 
sama nudi povratno informacijo o pravilnem odgovoru, učitelj pa dobi 
anonimno informacijo o uspešnosti izvedbe učne ure.  
 
Uporaba aplikacij 

S pomočjo aplikacije QR Code reader, uporaba prikazana na sliki 1,  so 
učenci prišli do vseh uporabljenih spletnih strani. Tako so prišli do 
aplikacije YouTube, kjer so si ogledali video navodila za izvedbo vaje, in do 
aplikacije Kahoot.it.  
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Slika 1: Uporaba aplikacije QR reader. (Vir: Melanšek, 2018). 
 
 Ko so učenci s pomočjo univerzalnega pH indikatorskega lističa določili 
pH, so se lotili merjenja pH s pomočjo drugih indikatorjev. Za določanje pH 
so uporabili aplikacijo pH Detector. Najprej so v neznano raztopino dodali 
ustrezen indikator (glej Tabelo 1) in premešali raztopino, kar prikazuje slika 
2.  

           
  Slika 2: Mešanje raztopine po dodatku indikatorja. (Vir:Melanšek, 2018). 
 

 Po dodatku ustreznega indikatorja so učenci na mobilni aplikaciji pH 
Detector izbrali ime uporabljenega indikatorja in izmerili pH tako, da so 
kamero pametnega mobilnega telefona usmerili v obarvano raztopino. 
Merjenje pH s pomočjo aplikacije je prikazano na sliki 3. Aplikacija jim je 
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nato prikazala številčno vrednost pH. Tak način je boljši od klasičnega, saj 
poda vrednost, ki je bolj občutljivo izmerjena (na eno decimalno mesto 
natančno) in bi sicer zahtevala od učencev uporabo barvne skale in 
primerjavo. Predvidevamo, da s prostim očesom ne moremo tako 
natančno primerjati barvnih razlik, kot to stori optična naprava in vgrajena 
barvna lestvica na podlagi kolorimetričnega testa. Prav tako se na tak 
način smiselno uporabi pametne mobilne telefone, ki jih imajo učenci v 
lasti.  

 
Slika 3: Uporaba aplikacije pH Detector. (Vir: Melanšek, 2018). 
 
 Na koncu smo pri diskusiji uporabili aplikacijo kahoot.it,  delo s katero 
učencem ni predstavljalo težav. To jim je bila po večini najljubša aplikacija 
pri izvedbi učne ure, kar smo izvedeli s pomočjo vprašalnika ob koncu 
izvedene učne ure. Učenci so odčitali QR kodo s pomočjo QR Readerja, 
koda pa jih je nato vodila do spletne strani kahoot.it. Na tej spletni strani 
so vpisali kodo, ki jim je dovolila vstop v kviz, s katerim smo nato kot 
zaključek ure izvedli diskusijo. 
 
Vtisi učencev po izvedbi laboratorijske vaje 

Pri učni uri je sodelovalo 13 učencev. Vsi učenci so bili nad izvedbo 
učne ure navdušeni. Po koncu učne ure mi je učenec podal informacijo, da 
si želi več takšnih učnih ur, saj si želi pametno in koristno izrabiti svoj 
pametni mobilni telefon. Učenci so izvedbo učne ure ocenili kot pozitivno. 
Kar 11 od 13 učencev je učno uro na lestvici od 1 do 5 ocenilo s 5, kar 
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pomeni, da jim je bila učna ura zelo všeč, le 2 od učencev sta obkrožila 
oceno 4. Iz tega lahko sklepamo, da je bila učna ura ustrezno pripravljena 
in po meri učencev.  Glede uporabe svojih pametnih mobilnih telefonov 
so bili učenci jasni, namreč, da jih uporaba lastnih mobilnih telefonov ni 
motila, ravno nasprotno, svoje naprave so namreč vajeni. Posledično 
nimajo dodatnih težav pri delu s telefonom za namene pouka. Pri 
vprašanju o zanimivosti učne ure so učenci odgovarjali, da jim je bil všeč 
del z uporabo pametnega mobilnega telefona. Pri tem so bili odgovori 
deljeni, nekaterim je bil najbolj všeč del, pri katerem so uporabili pH 
Detector (6 učencem), drugim pa je bil najbolj všeč kviz, izveden s pomočjo 
aplikacije kahoot.it (7 učencem). Glede smiselnosti uporabe mobilnega 
telefona so vsi povedali, da je bila uporaba mobilnega telefona smiselna in 
da bi uporabljene aplikacije naslednjič znali uporabiti tudi brez pomoči 
učitelja. Pri vprašanju, kjer smo spraševali po želji, da bi večkrat uporabili 
pametni mobilni telefon pri pouku, so bili vsi mnenja, da si želijo  mobilni 
telefon pri pouku uporabljati večkrat, saj želijo koristno izrabiti svoje 
naprave. Učencem se je zdela učna ura dobro pripravljena, posledično si 
niso želeli sprememb pri njeni izvedbi. Pri rabi mobilnih telefonov učenci 
nimajo zadržkov pri tem, da bi posodili svoj pametni mobilni telefon za 
delo v skupini. Pri tem tudi menijo, da njihovi starši nimajo zadržkov pri 
rabi pametnih mobilnih telefonov za namene pouka (tako je odgovorilo 10 
učencev, 3 učenci pa se o tem niso znali odločit). 

 
Razprava 
Mnenje o uporabi pametnih mobilnih telefonov 

V tem delu anketnega vprašalnika so bila vprašanja povezana z 
mnenjem o uporabi pametnih mobilnih telefonov pri pouku. Učitelji so 
podajali mnenje o uporabi pametnih mobilnih telefonov na način, da so 
izražali strinjanje s trditvami o uporabi m-IKT (pametni mobilni telefon) pri 
pouku. Odgovarjali so tako, da so obkrožili ustrezno številko, s katero so 
izrazili svoje stališče do zapisane trditve. 1 – sploh se ne strinjam, 5 – 
popolnoma se strinjam. Frekvence in opisne statistike so predstavljene v 
Tabeli 2. 
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Tabela 2a: Rezultati anketnega vprašalnika. 

 

Trditev  

Sploh se 

ne 

strinjam

f (f%) 

Ne 

strinjam 

se   

f (f%) 

Niti se 

strinjam, 

niti se ne 

strinjam      

f (f%) 

Se 

strinjam 

f (f%)  

Se 

popolnoma 

strinjam  

f (f%)  

Aritmetična 

sredina 

Standardna 

deviacija 

Imam že nekaj izkušenj 

z  rabo m-IKT pri pouku.  

4  

7,8  

6  

11,8 

6 

11,8 

16  

31,4 

19 

37,3 

3.8 1.3 

Če bi se udeležil 

usposabljanja o smiselni 

uporabi m IKT pri pouku, bi 

te možnosti večkrat 

uporabil.  

2 

3,9 

7 

13,7 

12 

23,5 

15 

29,4 

15 

29,4 

3.7 1.2 

m-IKT olajša učni proces.  
4  

7,8  

7 

13,7 

11 

21,6 

13 

25,5 

16 

31,4 

3.6 1.3 

Z uporabo m-IKT se učenci 

ne dolgočasijo pri pouku . 

4 

7,8 

7 

13,7 

9  

17,6 

13 

25,5 

18 

35,3 

3.6 1.3 

Mobilne telefone si želim 

uporabljati pri poučevanju 

in učenju. 

5  

9,8 

7 

13,7 

8 

15,7 

15 

29,4 

16  

31,4 

3.5 1.3 

m-IKT omogoča varčevanje 

časa, energije in denarja. 

3   

5,9 

7 

13,7 

13  

25,5 

16 

31,4 

12  

23,5 

3.5 1.2 

Verjamem v potencial 

mobilnega učenja za 

prihodnje generacije.  

4 

7,8 

8 

15,7 

7  

13,7 

22  

43,1 

10 

19,6 

3.5 1.2 

m-IKT vključujem v pouk, 

ker je zanimivo za učence 

/lažje dosežem motivacijo.  

5 

9,8 

5 

9,8 

12 

23,5 

19 

37,3 

9 

17,6 

3.4 1.2 

Za vključitev učenčevih 

mobilnih telefonov sem se 

odločil, ker je delo z njimi 

zanimivo.  

5  

9,8 

7 

13,7 

14 

27,5 

13 

25,5 

12  

23,5 

3.4 1.3 

Vključevanje mobilnih 

telefonov je dobro za 

učitelje.  

4 

7,8 

10 

19,6 

19  

37,3 

8 

15,7 

10  

19,6 

3.2 1.2 

Mobilne telefone 

vključujem, ker je delo z 

njimi prijetno. 

9 

17,6 

7 

13,7 

10 

19,6 

17 

33,3 

8  

15,7 

3.1 1.3 
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(nadaljevanje tabele 2) 

 
  

Trditev 

Sploh se 

ne 

strinjam   

f (f%) 

Ne 

strinjam 

se  

 f (f%) 

Niti se 

strinjam, 

niti se ne 

strinjam     

f (f%) 

Se 

strinjam  f 

(f%)  

Se popolnoma 

strinjam 

  f (f%) 

Aritmetična 

sredina 

Standardna 

deviacija 

Učenci znajo smiselno 

uporabiti mobilni telefon 

za potrebe pouka.  

6 

11,8 

12 

23,5 

14  

27,5 

15 

29,4 

4 

7,8 

3.0 1.2 

Pri delu z mobilnimi 

telefoni imam velikokrat 

težave zaradi dostopa do 

spleta.    

11  

21,6 

11 

21,6 

14  

27,5 

8 

15,7 

7 

13,7 

2.8 1.3 

m-IKT vključujem v pouk, 

ker čutim, da ga moram 

vključevati. 

12 

23,5 

10 

19,6 

13 

25,5 

12 

23,5 

4 

7,8 

2.7 1.3 

Staršem se zdi uporaba 

mobilnega telefona za 

potrebe pouka 

nesmiselna in je ne 

odobravajo.  

10  

19,6 

14 

27,5 

15 

29,4 

9 

17,6 

1  

2 

2.5 1.1 

Pri delu s pomočjo 

spletnih aplikacij prihaja 

do dodatnih stroškov.  

21  

41,2 

13 

25,5 

11 

21,6 

4 

7,8 

2  

3,9 

2.1 1.1 

 m-IKT vključujem v 

pouk, ker nimam druge 

izbire.  

22 

43,1 

17 

33,3 

7  

13,7 

2  

3,9 

2 

3,9 

1.9 1.0 

Učenci mobilnega 

telefona pri pouku ne 

uporabljajo radi.  

27 

52,9 

13 

25,5 

6 

11,8 

2 

3,9 

2 

3,9 

1.8 1.1 

Mobilne telefone 

vključujem, ker moram 

to početi.  

32  

62,7 

11 

21,6 

5 

9,8 

2  

3,9 

1 

2  

1.6 1.0 
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 Iz rezultatov, prikazanih v Tabeli 2, lahko ugotovimo, da je aritmetična 
sredina odgovorov med 3,8 (SD = 1,3) in 1,6 (SD = 1,0), kar kaže na to, da 
so sodelujoči odgovarjali z ocenami od 1 in 4. Pri trditvi ki pravi, da imajo 
anketiranci že nekaj izkušenj z rabo m-IKT pri pouku, je aritmetična sredina 
najvišja, M = 3,8 (SD = 1,3). Glede na ostale trditve se s trditvijo anketiranci 
najbolj strinjajo. Pri trditvi, ki pravi, da mobilne telefone vključujejo v 
pouk, ker to morajo početi, je aritmetična sredina najmanjša, M = 1,6 (SD = 
1,0).To pomeni, da se s  trditvijo anketiranci najmanj strinjajo.Iz rezultatov 
lahko vidimo, da so sodelujoči v raziskavi seznanjeni z možnostmi rabe 
pametnega mobilnega telefona pri pouku. Večina jih že ima nekaj izkušenj 
z rabo pametnega mobilnega telefona pri pouku, prav tako so potrdili, da 
so pri tem samoiniciativni in privarčujejo čas. Glede na rezultate 
vprašalnika menimo, da so anketiranci naklonjeni uporabi mobilnega 
telefona v šoli, saj v vključevanju vidijo koristi za učence. Do enake 
ugotovitve je že leta 2008 prišel Priestley, ki je ugotovil, da mnogi učitelji 
prepoznavajo v uporabi IKT veliko prednosti za učence.  
 
Vzroki uporabe pametnih mobilnih telefonov pri pouku 

Pri tem vprašanju anketnega vprašalnika smo se pozanimali o vzroku 
uporabe pametnih mobilnih telefonov pri pouku. Postavili smo vprašanje: 
»Zakaj ste se odločili za uporabo pametnih mobilnih telefonov pri 
pouku?«. Anketirani učitelji so odgovarjali tako, da so prosto zapisovali 
vzroke vključevanja pametnih telefonov v pouk. Učitelji so v večini navajali, 
da so začeli pametne telefone pri pouku uporabljati zaradi uvajanja novitet 
v pouk in sodobnih trendov poučevanja, kar so navajali v smislu: »Ker sem 
želela praktično preizkusiti stvari, ki so bile predstavljene na 
izobraževanju«.  Navedli so, da jih uporabljajo tudi zaradi popestritve 
pouka, kar so navajali kot: »Predvsem zato, da bi bile ure zanimivejše«, 
zaradi miselnosti uporabe, npr. »Zaradi možnosti uporabe, ki jih ponuja 
pametni mobilni telefon in zaradi tega to nudi veliko poučnih aplikacij, še 
vedno pa nastajajo nove«. Učitelji so navajali, da verjamejo v prihodnost 
uporabe mobilnih telefonov, saj so priročni za iskanje informacij, npr.: 
»Individualni dostop do informacij na spletu«. Nekaj pa je bilo tudi takšnih, 
ki so odgovarjali, da tega ne uporabljajo, ker: »Pri pouku učenci naše šole 
ne smejo uporabljati mobilnih telefonov, zato ne smem vključevati m-IKT v 
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pouk.« Iz odgovorov vidimo, da vidijo učitelji v rabi pametnih mobilnih 
telefonov koristi in jih posledično tudi uporabljajo. Kljub temu, da ima 
danes velika večina učencev že svoje mobilne telefone, ki jih nosi s sabo v 
šolo, pa jih nekateri učitelji zaradi šolskih pravil ne smejo vključevati v svoj 
pouk. Menimo, da bi bilo potrebno spremeniti pravilnike, ki bi omogočali 
uporabo učenčevih naprav v namene pouka.  

 
Namen rabe pametnih mobilnih telefonov 

V nadaljevanju smo učiteljem postavili vprašanje: »V katerih delih 
učnega procesa uporabljate mobilne telefone učencev?« Odgovarjali so 
tako, da so izbirali med odgovori, ki so bili podani. Podani so bili sledeči 
možni odgovori: obravnava nove snovi, ponavljanje učne snovi, preverjanje 
znanja in laboratorijsko delo, kjer so morali zapisati še namen uporabe. 
Lahko so izbirali med več možnostmi, saj se lahko pametni mobilni telefon 
uporablja na različne načine. Iz podatkov lahko razberemo, da učitelji 
uporabljajo pametne mobilne telefone pri vseh naštetih aktivnostih v 
razredu. Največkrat se uporabljajo za ponavljanje učne snovi, saj lahko 
učitelj na ta način pridobi takojšnjo povratno informacijo, prav tako pa so 
učenci navdušeni nad takšnim načinom rabe, saj imajo radi interaktivno 
delo. Navdušeni so, kadar lahko svoje odgovore spremljajo na projekciji in 
se nato o njih pogovorijo. Pri laboratorijskem delu so navajali več različnih 
možnosti uporabe, kot so virtualni laboratoriji, meritve, »štopanje«, uvod 
v učno uro, slikanje poskusov, izračunavanje rezultatov itd. Kot negativno 
pa so učitelji zaznali tudi težavo, da obstajajo učne oblike, pri katerih 
pametnih mobilnih telefonov ni možno uporabljati. 

 
Pogostost uporabe pametnih mobilnih telefonov pri pouku 

Pri tem vprašanju smo učiteljem postavili vprašanje: »Kako pogosto pri 
urah učence spodbujate k uporabi mobilnega telefona?«. Učitelji so 
odgovarjali tako, da so izbirali med odgovori, ki so bili podani. Podani so 
bili sledeči možni odgovori: večkrat mesečno, enkrat mesečno, nekajkrat 
letno, enkrat letno ali nikoli. Iz podatkov lahko razberemo, da večinoma 
uporabljajo pametne mobilne telefone. Samo 5,9 % (n = 3) anketiranih 
nikoli ne uporabi pametnih mobilnih telefonov pri učnih urah, prav tako 
noben učitelj ne uporabi pametnega mobilnega telefona pri vsaki učni uri. 
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Iz podatkov lahko razberemo, da večina, in sicer 41,2 % (n = 21) 
anketiranih, spodbudi učence k uporabi pametnih mobilnih telefonov 
večkrat mesečno. Rezultati kažejo na to, da jih uporabijo za popestritev 
pouka, saj mobilnih telefonov ne uporabljajo pogosto. 
 
Mobilne aplikacije uporabljene pri pouku 

Pri tem vprašanju smo učiteljem postavili vprašanje: »Katere mobilne 
aplikacije uporabljate pri pouku (kahoot.it, virtualne laboratorije…)?« 
Učitelji so odgovarjali tako, da so izbirali med odgovori, ki so bili podani. 
Podani so bili sledeči odgovori: fotoaparat, štoparica, QR čitalec, splet in 
drugo, možnost pa so imeli našteti še druge aplikacije, ki niso bile 
navedene. Prav tako so imeli možnost označiti več odgovorov, saj lahko 
uporabljajo različne aplikacije. Iz podatkov lahko razberemo, da se 
uporabljajo različne aplikacije, ki so naložene na  pametne mobilne 
telefone. Izmed navedenih aplikacij jih največ, kar 25 % (n = 25,0), 
uporablja pametne telefone kot fotoaparat, največ pa jih uporablja tudi 
zaradi uporabe drugih aplikacij, ki jih kot možnost nismo navedli. Največ, 
kar 30 % (n= 12 ), jih uporablja aplikacije za izvedbo kvizov oz. pridobitev 
povratnih informacij. Pri tem so omenjali aplikacije kahoot.it, kliker, 
socrative in mentimeter, ki vse ponujajo možnost pridobivanja povratnih 
informacij. Aplikacijam za pridobivanje povratne informacije so sledile 
razne aplikacije, ki omogočajo deljenje podatkov preko oblaka, teh je bilo 
25 % (n = 10), pri njih pa so bile  navedene sledeče aplikacije: virtualne 
učne učilnice, expedition, padlet in nearpod. Na tretjem mestu s 17,5 % (n 
= 7) so sledile aplikacije za dostop do svetovnega spleta. Kot 
nepričakovano so tem aplikacijam sledile aplikacije za programiranje, 7,5 
% (n= 3), kot je npr. aplikacija micro:bit, in aplikacije iz splošne rabe 7,5 % 
(n = 3), kot so kalkulator, slikar in zemljevidi. Nato so bile omenjene še 
aplikacije za urejanje besedila, kar je bilo omenjeno pri 5 % (n = 2). 
Najmanjkrat so bili omenjeni virtualni laboratoriji in določevalni ključi, ki 
so bili omenjeni zgolj vsak enkrat. Iz rezultatov je razvidno, da so 
anketirani učitelji dobro seznanjeni z aplikacijami, ki jih lahko vključujejo v 
svoje delo, saj je bil nabor podanih aplikacij širok in pester. Sklepamo 
lahko, da so učitelji samoiniciativni pri iskanju novih aplikacij, ki jih nato s 
pridom izkoriščajo pri svojem delu.  
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Dodatno o uporabi pametnih mobilnih telefonov pri pouku 

Iz rezultatov je razvidno, da imajo učitelji različen odnos do uporabe 
pametnih mobilnih telefonov pri pouku. Nekateri izmed učiteljev so 
navdušeni nad uporabo, saj osmislijo uporabo in pri tem učence 
spodbujajo k rabi pametnih telefonov pri pouku. Navajajo, da so koristni za 
preverjanje znanja, na drugi strani pa so potožili, da priprava preverjanj 
vzame veliko časa. Izpostavili so tudi potencial v rabi pametnih telefonov 
pri pouku, težavo vidijo, da so šolski pravilniki zelo togi in so še iz časov, ko 
so bili telefoni zgolj za klicanje in pošiljanje kratkih tekstovnih sporočil. Kot 
težavo navajajo tudi probleme pri dostopu do svetovnega spleta. Želijo si, 
da bi šole poskrbele za boljšo povezanost s svetovnim spletom. Nekateri 
so skeptični glede tega, saj menijo, da učenci oz. dijaki nimajo dovolj 
zmogljivih pametnih telefonov. Navajajo prednosti in slabosti za rabo pri 
pouku. Ne nazadnje navajajo tudi, da bodo pripravili seminar na temo 
uporabe pametnih mobilnih telefonov pri pouku, med tem ko drugi 
menijo, da si želijo seminarje, s katerimi bi jih seznanili z možnostmi 
uporabe. Učitelji si želijo seminarjev, ki pa jih glede na zapisano, ni veliko. 

 
Zaključki s smernicami uporabe v izobraževalnem procesu 

Sprejemanje in pripravljenost uporabnikov za uporabo sodobne 
tehnologije sta ključna dejavnika za vključevanje tehnologije v 
izobraževanje. V študiji nas je zanimalo, kakšen odnos imajo slovenski 
učitelji, ki so pametne mobilne telefone že vključevali v svoj pouk, do 
njihove rabe. Zanimala nas je povezava med spolom in mnenjem o rabi m-
IKT pri pouku. Pri študiji primera je bilo ugotovljeno, da so bili učenci 
navdušeni nad rabo m-IKT pri učnih urah. Tovrstna raba je bila za njih nova 
in jih je dodatno motivirala k delu. Učenci si želijo več rabe svojih mobilnih 
telefonov pri učni uri, saj vidijo v tem koristno rabo naprav, ki jih imajo v 
svoji lasti. Pri delu z napravami učencev je seveda vedno vključena skrb o 
tem, da bodo nalogo izvedli pravilno in v skladu z navodili. To pa seveda 
zavisi od tega, kako dobra navodila so podana. Seveda je bilo potrebno 
odpreti tudi vprašanje o tem, ali se učenci (in po njihovem mnenju tudi 
starši), strinjajo z uporabo njihovih naprav, vendar se je pri izvedbi testne 
učne ure izkazalo, da učenci in njihovi starši nimajo zadržkov glede rabe, 
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delo s svojimi mobilnimi telefoni štejejo celo kot prednost, saj so svojih 
naprav navajeni. V povezavi s sprejemanjem tehnologije med učitelji, ki so 
bili namensko izbrani, je študija pokazala, da je stopnja sprejemanja 
tehnologije velika, kar kaže na to, da učitelji vključujejo tehnologijo v pouk 
zaradi lastnih vzgibov in ne zaradi zahtev vodstva šole. Učitelji se glede na 
rezultate zavedajo pozitivnih vplivov na vključevanje m-IKT na pouk. Glede 
uporabe m-IKT je bilo zaznati tudi problematiko pomanjkanja ustreznih 
izobraževanj, ki bi učitelje pripravila na bolj samozavestno rabo tovrstne 
tehnologije pri pouku, o čemer je pisala že češka študija leta 2017 
(Čipkova, 2017). Učitelji si želijo uvajati novitete v svoje ure, vendar je pri 
tem pomembna podpora šole, kot tudi drugih institucij, ki se ukvarjajo z 
izobraževanjem. Po drugi strani pa se učitelji zavedajo, da je lahko sama 
raba problematična, saj je težko nadzirati vse učence in njihovo ravnanje z 
m-IKT. Natančneje, bili so skeptični glede predpostavke, da lahko mobilni 
telefon pomaga pri poučevanju in učenju v šoli; nekateri so celo mnenja, 
da z njim in njegovo uporabo bistveno ne izboljšamo učnega uspeha 
učencev.  Učitelji so izpostavili tudi problem prepovedi uporabe mobilnega 
telefona med dijaki v šolah, saj je dolgo veljalo in še velja, da je uporaba v 
večini  slovenskih šol prepovedana. Tako nekateri učitelji morda nikoli ne 
bodo izkusili praktične uporabe naprave kot didaktičnega pripomočka; ta 
ugotovitev sovpada z ugotovitvijo malezijskih raziskovalcev (Ismail, 
Bokhare in  Azman, 2013). Ugotovitve v tej študiji so pokazale, da so bili 
anketiranci dobro seznanjeni z možnostmi uporabe pametnih mobilnih 
telefonov pri pouku. Navajali so številne nove, tudi nam nepoznane 
mobilne aplikacije, ki jih pri svojem delu vključujejo v svoje učne ure. 
Predvsem pa je zanimivo, da vključujejo tovrstno tehnologijo v svoje učne 
ure učitelji različnih predmetov. Če pogledamo številne aplikacije, ki so na 
voljo, pa to pojasni dobljene podatke, saj so v mobilnih trgovinah vsak dan 
na voljo nove aplikacije, ki se lahko koristno vključijo v pouk. Naša študija 
je zaznala tudi razlike v mnenju med spoloma v rabi m-IKT pri pouku kot 
didaktičnega pripomočka. Ženske namreč menijo, da se učenci in dijaki 
rabe m-IKT neradi poslužujejo v namene pouka, ter da vključujejo rabo m-
IKT v pouk, ker nimajo druge izbire. Med tem moški pravijo, da bi m-IKT 
pogosteje vključevali v pouk, če bi bila zato na voljo ustrezna 
usposabljanja. Posledično lahko rečemo, da so bili moški učitelji bolj 
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dovzetni za uporabo mobilnega telefona kot pripomočka za poučevanje in 
učenje v šolah. O večji rabi pametnih telefonom med moškimi kaže tudi 
raziskava, ki jo je opravil Lan leta 2012 (Lan in Huang, 2012). Pri rabi m-IKT 
obstaja pomembna pozitivna korelacija med znanjem učiteljev in njihovo 
motiviranostjo za uporabo nove tehnologije in m-učenja preko mobilnega 
telefona (Alzaza, 2012). Učitelji, ki se bolj zavedajo možnosti uporabe 
tehnologije in s tem želijo motivirati učence, so tudi bolj verjetno 
pripravljeni na rabo pametnih mobilnih telefonov v šoli. Ta ugotovitev je 
tudi v skladu z rezultati Alzaze iz leta 2012, ko so ugotovili, da lahko 
pomanjkanje znanja in zavesti o tehnoloških učnih pripomočkih odvrne od 
njihove rabe kot didaktičnega pripomočka (Alzaza, 2012). Sklepamo lahko, 
da bodo učitelji, ki so tudi sicer bolj naklonjeni rabi sodobnih tehnologij, 
posledično v svoje delo na področju poučevanja raje vključevali novosti. V 
primeru učiteljev, ki tudi sicer niso tehnološki navdušenci, pa prihaja do 
tega, da zavračajo kakršno koli vključevanje sodobne tehnologije v svoje 
delo, kar pa mislimo, da je zmotno, saj je pravilno, da se tehnologija, ki je 
na voljo, uporabi in da se s tem krepijo digitalne kompetence in 
kompetence, ki se zahtevajo za ljudi 21. stoletja.  
 Iz celotne raziskave lahko sklepamo, da so bili učenci, vključeni v 
raziskavo, navdušeni nad vključevanjem pametnih mobilnih telefonov v 
učne ure. Je pa seveda potrebno poskrbeti za to, da učenci upoštevajo 
navodila pri delu s pametnimi mobilnimi telefoni in da njihove uporabe ne 
izkoriščajo v druge namene. Tudi učitelji so navdušeni nad vključevanjem 
pametnih mobilnih telefonov, saj s tem popestrijo svoje učne ure. Kot 
težavo nekateri učitelji navajajo, da je za pripravo tovrstnih učnih ur 
potrebno veliko časa, ampak to zgolj, če niso vešči dela s sodobno 
tehnologijo. Sama priprava učne ure nam ni vzela več časa, kot bi vzela 
priprava klasične učne ure, saj so aplikacije že pripravljene za delo. V 
primeru, da se lotimo večkratne uporabe tovrstne tehnologije pri pouku, 
moramo učence pripraviti na to, da mobilne aplikacije nalagajo na mobilne 
telefone sami, torej doma, in sicer po predhodnih navodilih ter povezavi, 
ki jo navadno učitelj posreduje preko spletne učilnice predmeta. Kot 
problematiko zaznavamo težavo z vzpostavljanjem brezžičnega omrežja, 
saj ima namreč veliko šol slabo pokritost z brezžično mrežo. Menimo, da bi 
morale šole več vlagati v vzpostavljanje mreže, saj se s tem izognemo 
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stroškom, ki bi lahko nastali pri uporabi aplikacij preko mobilnih prenosov. 
 Prav tako je v slovenskih šolah težava v tem, da ni enotnega pravilnika 
o uporabi pametnih mobilnih telefonov. Posledično je vsaka šola 
prepuščena svoji odločitvi o uporabi, vendar pa ima večina šol še vedno v 
pravilniku prepoved rabe pametnih mobilnih telefonov, kar pa je v veljavi 
še iz časov, ko so bili mobilni telefoni namenjeni zgolj klicanju in pošiljanju 
kratkih tekstovnih sporočil. Kljub nekaterim pomislekom vidimo v 
vključevanju pametnih mobilnih telefonov potencial za izboljševanje učne 
izkušnje učencev. Menimo, da je potrebno učitelje, učence in starše zgolj 
navaditi na tovrstno rabo, kajti škoda bi bilo, če imajo učenci v lasti 
naprave, ki bi jih lahko izkoristili še v namene izobraževanja, pa tega ne bi 
storili.  
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Povzetek 
Iz objavljenih raziskav ugotavljamo, da obiskovalci znanstvenih centrov (npr. v Torontu, 
Ontario v Kanadi) le-tem zelo zaupajo in da se obiskovalcem znanstvenih centrov poveča 
motivacija za učenje naravoslovnih vsebin. Oboje smo želeli preveriti na obiskovalcih 
(učenci, dijaki) Centra eksperimentov Maribor (CEM). V vzorec smo zajeli 304 
učencev/dijakov, 19 učiteljev in 3 vzgojitelje. Ugotovili smo, da so vsi anketiranci v 
splošnem zadovoljni z izvedenimi aktivnostmi. Center eksperimentov Maribor so 
najpogosteje obiskali srednješolci, v okviru naravoslovnega dneva. Učenci in dijaki, splošno 
gledano, redko obiskujejo znanstvene centre, vendar jim precej zaupajo, kar se tiče 
točnosti in zanesljivosti informacij. Precej zaupajo tudi izobraževalnim ustanovam, medtem 
ko najbolj zaupajo družini in prijateljem. Udeleženci raziskave so se v CEM-u najpogosteje 
udeležili delavnice izdelovanja bioplastike. Učitelji so se za obisk centra odločili zaradi 
velikega nabora delavnic in tisti učitelji, ki so prejeli katalog dejavnosti, so bili večinoma 
zadovoljni z njim. Navedli so pomanjkljivo zapisan namen in cilje delavnic. Navajajo, da 
učence/dijake navdušujejo za naravoslovje in v pouk vpeljujejo učenje z raziskovanjem ter 
eksperimentalnim delom. Vzgojitelji so izvedeli za CEM od zaposlenih v vrtcu in za izvajanje 
aktivnosti so se odločili zaradi zanimivih delavnic v sklopu abonmaja. V CEM-u izvajajo 
zanimive in poučne naravoslovne delavnice, saj je bila večina anketirancev zadovoljna z 
izvedbo le-teh. Ugotavljamo, da se mora obdržati delavnica izdelovanja bioplastike in 
abonma za vrtce. Smiselno bi bilo obnoviti delavnice, ki niso bile nikoli izbrane in obnoviti 
namen in cilje delavnic. Predlagamo pripravo programa za naravoslovne dneve z realizacijo 
učenja z raziskovanjem in ne le »hands-on« izvedbe. Aktivna udeležba na delavnicah v 

znanstvenih centih učencem poveča motivacijo za učenje naravoslovnih vsebin. Učno 
izkoriščena motivacija za učenje ima potencial v boljših rezultatih teh učencev pri 
mednarodnih testih naravoslovne pismenosti kot sta TIMSS in PISA. 

 
Ključne besede: Center eksperimentov Maribor, znanstveni centri raziskave na področju 

naravoslovne pismenosti 
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Abstract 
From published foreign studies we found out that visitors of science centers (e.g, Toronto, 
Ontario in Canada) trust these centers a lot and visitors of some science centers gain 
motivation to learn science. We wanted to check both of these on the visitors (pupils) of 
the Center of Experiments Maribor. We included 304 pupils, 19 teachers and 3 educators in 
the sample. We found, that all respondents are generally satisfied with the activities. The 
Center of Experiments Maribor was visited mostly by high school students within their 
Natural Science Day. Generally speaking, pupils rarely visit scientific centers, but they find 
it quite trustworthy, when it comes to the accuracy and reliability of information. Pupils 
also have a lot of trust in educational institutions, while they most trust their families and 
friends. Participants in the research were most often involved in Bioplastics Workshop of 
the CEM. The teachers decided to visit the center due to its wide range of different 
workshops and those teachers, who received an activity catalog, were satisfied with the 
catalog. However, they believe that the goals of workshops are written inadequately. 
Teachers say they encourage pupils to become enthusiastic about science and they teach 
research and experimental work. The educators learned about the CEM from the 
kindergarten staff and decided to perform activities because of the interesting workshops. 
In the CEM, interesting and informative science workshops are carried out, since most of 
the respondents were satisfied with their implementation. We found out that the 
Bioplastics Workshop is the most relevant at the moment, and so is the possibility of ticket 
subscription for kindergartens. It would make sense to renew the workshops that have 
never been selected and update the goals of workshops, since the information about them 
is inadequate, which was the main thing that the teachers disliked. We suggest the 
preparation of a programme for science days, with the realization of learning through 
research and not just through hands-on experience. Active participation at the workshops 
of the science center increases the motivation for learning science, which might 
consequently lead to the improvement of the results of international research (TIMSS, 
PISA). 
 

Keywords: Center of Experiments Maribor, science centers, research within the scope of 

scientific literacy 
  

Uvod 
Otroci, učenci in dijaki se vsak dan učijo. Največ se naučijo takrat, kadar 

so sami vključeni v neko dejavnost. Z naravoslovnimi aktivnostmi se otroci 
seznanijo že v vrtcu (Bahovec, in drugi, 1999),v osnovni šoli pa je nato 
poudarek na razumevanju naravoslovja (Schiefer, Gole, Tibus, Trautwein & 
Oschatz, 2017). Če ni poudarka na razumevanju, se tovrstno znanje ne 
prenese v srednjo šolo. Slapničar in Devetak (2017) ugotavljata, da dijaki v 
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srednjih šolah pogrešajo eksperimentalno delo pri pouku naravoslovnih 
predmetov. 
Opravljenih je bilo nekaj raziskav (TIMSS, PISA, PROFILES) o naravoslovni 
pismenosti učencev in dijakov. Rezultati so pokazali, da učenci dosegajo 
dobre rezultate pri naravoslovnih vsebinah, ponekod celo nadpovprečne, 
vendar imajo nizko zanimanje za njihovo učenje, prav tako jim primanjkuje 
motivacije za učenje naravoslovnih vsebin. Razvitih je bilo nekaj pristopov, 
kako povečati razumevanje znanosti, s tem tudi motivacijo in zanimanje 
zanjo. V tem primeru so obšolske aktivnosti pomemben dejavnik, ki 
dopolnjujejo reden pouk naravoslovnih predmetov (Schiefer, Gole, Tibus, 
Trautwein & Oschatz, 2017). V poročilu Naravoslovno izobraževanje v 
Evropi – nacionalne politike, prakse in raziskave (EACEA P9 Eurydice 
[prevajanje Tatjana Plevnik], 2012) poudarjajo, da sodelovanje z različnimi 
zunanjimi institucijami in izobraževalnimi središči poveča motivacijo 
učencev in dijakov za učenje naravoslovnih vsebin. Možnost sodelovanja z 
znanstvenimi centri vidijo v okviru naravoslovnih dni, saj takrat 
nadgrajujejo in utrjujejo vsebine ter cilje v praktični obliki (Bahovec in 
drugi, 1999).  Velikokrat je glavni namen znanstvenih centrov povečati 
zanimanje obiskovalcev za naravoslovje s pomočjo učenja z raziskovanjem 
(Cigrik & Ozkan, 2015). V Evropi deluje že precej znanstvenih centrov, ki 
organizirajo delavnice in srečanja za osnovnošolce ter srednješolce. Učitelji 
lahko sodelujejo z znanstvenimi centri in njihove delavnice vključijo v 
šolski program (EACEA P9 Eurydice [prevajanje Tatjana Plevnik], 2012). V 
Sloveniji trenutno deluje Center šolskih in obšolskih dejavnosti, ki šolam 
omogoča, da lahko dejavnosti vključijo v učni načrt. Nekatera znanstvena 
središča, npr. Hiša eksperimentov (Hiša eksperimentov, 2014) izvajajo 
različne naravoslovne delavnice za organizirane skupine. Prav tako 
prakticirajo naravoslovne delavnice v Centru eksperimentov Maribor 
(EKTC, 2017), ki je predmet naše raziskave. 
 
Naravoslovni dnevi 

Naravoslovni dnevi, kot tudi ostali dnevi dejavnosti, poudarjajo 
medpredmetno povezovanje. V sklopu naravoslovnih dni učenci 
nadgrajujejo in dopolnjujejo pridobljeno znanje pri pouku naravoslovnih 
predmetov, hkrati pa odkrivajo nove motive za učenje posameznega 
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predmeta. V celotnem devetletnem izobraževanju je za naravoslovne 
dneve namenjeno 24 dni (vsak od teh se izvede v obsegu 5 šolskih ur) 
(Florjančič in drugi, 2005). Naravoslovni dnevi zajemajo poglabljanje in 
nadgrajevanje znanja učenk ter učencev pridobljenega pri rednem pouku. 
Z dejavnostmi razvijajo kritično mišljenje in samostojno delo ter pri tem 
uporabljajo različne metode in oblike raziskovalnega dela (Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, 1998). Na naravoslovnih dnevih mnogi 
učitelji uporabljajo metode izkustvenega učenja in eksperimentalnega dela 
(Dimec, 2009), ki pripomorejo k razvoju generičnih kompetenc. Prav tako 
navaja tudi Rajšpova (2011) strinjanje učiteljev, da  učenci v okviru 
naravoslovnih dni razvijajo generične kompetence. Izkustveno učenje je 
način, kako povezati teorijo in prakso, saj se učenec najbolje nauči stvari, 
če jih preizkuša sam, ter je aktiven ob sami izvedbi dejavnosti (Ivanuš 
Grmek, Čagran, & Sadek, 2009). Vendar Slapničar in Devetak (2017) v svoji 
raziskavi ugotavljata, da so dijaki mnenja, da bi moralo biti v poučevanju 
več eksperimentalnega dela.  

Lipovnik (2009) navaja, da pri razvijanju generičnih kompetenc opaža 
problem s katerim se srečuje marsikateri učitelj v šoli, tj. pomanjkanje 
motivacije učencev za učenje naravoslovnih predmetov. Eden izmed 
razlogov je zagotovo premajhna povezanost naravoslovnih vsebin z 
učenčevimi izkušnjami. Posledično se jim zdi učenje naravoslovnih 
predmetov v breme, saj ne prepoznajo relacije med abstraktnimi 
naravoslovnimi pojmi in njihovimi preteklimi izkušnjami. Kot rešitev 
predlaga rabo konteksta kot možnost povezovanja naravoslovnih pojmov z 
vsakdanjim življenjem. Primer, kako povezati pojme z vsakdanjim 
življenjem, navajajo v poročilu Naravoslovno izobraževanje v Evropi – 
nacionalne politike, prakse in raziskave (EACEA P9 Eurydice [prevajanje 
Tatjana Plevnik], 2012). Poudarek dajejo na sodelovanju visokošolskimi 
institucijami in zasebnimi podjetji ter z znanstvenimi centri. Slednje je 
koristno za vse, tako za učence in dijake kot tudi partnerske organizacije, 
saj pridobijo pozitivne izkušnje ter se posledično poveča zanimanje za 
učenje naravoslovja. 
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Raziskave na področju naravoslovne pismenosti: 
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) – 

Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja 
Bistvo raziskave, v katero so bile vključene evropske države, je, da se meri 
»kar učenci znajo« (EACEA P9 Eurydice [prevajanje Tatjana Plevnik], 2012, 
str. 13). Zadnja raziskava je bila opravljena leta 2015. Osnovnošolski 
dosežki iz matematike slovenskih četrtošolcev so bili nekje na sredini 
(25/49) lestvice, medtem ko so bili dosežki osmošolcev v prvi tretjini 
(12/39) lestvice. Precej bolje so se odrezali četrtošolci iz naravoslovja, saj 
so bili v prvi četrtini (11/47) lestvice, še bolje pa so se odrezali osmošolci, 
saj so dosegli peto mesto (5/39) na lestvici. Dosežki srednješolcev iz 
preduniverzitetne matematike so bili visoko na lestvici, iz 
preduniverzitetne fizike pa na prvem mestu (1/9) (IEA, RS Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport & Pedagoški inštitut, 2018a). 

PISA (Programme for International Student Assessment) – Program 
mednarodne primerjave dosežkov učencev 
Raziskava želi ugotoviti »kako so učenci zmožni uporabiti svoje znanje« 
(EACEA P9 Eurydice [prevajanje Tatjana Plevnik], 2012, str. 13). PISA je 
dolgoročen projekt, ki zbira podatke o znanjih in spretnostih 15-letnikov v 
državah članicah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) 
ter državah partnericah. V raziskavi naravoslovne pismenosti je leta 2015 
sodelovalo 72 držav in povprečni dosežek vseh držav je 493 točk. Slovenija 
ima za 20 točk višji povprečni dosežek od povprečnega dosežka vseh 
držav, kar znaša 513 točk. Naravoslovni dosežki učenk in učencev so 
stabilni ter nad povprečjem OECD, medtem ko so indeks uživanja v učenju 
naravoslovja, indeks interesa za naravoslovje in instrumentalna motivacija 
podpovprečni. Učenci in učenke so zelo samozavestni glede učne 
samoučinkovitosti pri naravoslovju, saj se ocenjujejo kot bolj učinkoviti kot 
njihovi vrstniki iz držav OECD, kar se kaže tudi v tem, da so dosegli 
nadpovprečni indeks samoučinkovitosti. (Nacionalni center PISA, 2016). 

PROFILES (Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based 
Learning and Education through Science) – Učiteljeva refleksija o 
raziskovalnem učenju in izobraževanju z naravoslovjem 
Bistvo projekta je, da učitelji razvijajo zanimive metode in oblike 
poučevanja ter učenja naravoslovnih predmetov s pomočjo učenja z 
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raziskovanjem (Uredniški odbor PROFILES, 2011). Metljakova (2014) 
ugotavlja, da so učitelji motivirani za vpeljavo novosti v učne ure, vendar 
se je izkazalo, da so nekateri učitelji prekinili sodelovanje že na začetku ali 
sredini izvedbe projekta. Podatkov, zakaj so odnehali, nimajo, vendar 
predvidevajo, da zaradi pomanjkanja časa. Učitelji, ki so bili vključeni v vse 
faze, so pristop PROFILES navedli kot »učinkovito inovacijo spodbujanja 
interesa učencev pri pouku naravoslovja« (Devetak, Vogrinc & Juriševič, 
2014, str. 85). Učenci, ki so sodelovali v projektu, so imeli možnost 
oblikovanja lastnega znanja in sodelovanja, sodelovalno učenje so 
dojemali kot konstruktivno sodelovanje in možnost izražanja mnenja. 
Nekateri učenci niso zaznali sprememb v pripravi pouka, medtem ko so 
učitelji opazili večjo vnemo za delo pri uspešnejših učencih. Učitelji tudi 
ugotavljajo, da so imeli učenci nizko zanimanje pri zbiranju podatkov s 
pomočjo vprašalnika. Predlagajo izvedbo tovrstnega načina pouka v sklopu 
naravoslovnih dni, kjer pouk poteka v strnjeni obliki (Metljak, Pavlin, 
Slapničar & Devetak, 2014). 
 
Znanstveni centri 

Znanstveni centri imajo pomembno vlogo pri izboljšanju motivacije 
med učenci in dijaki, saj želijo razvijati pozitivni odnos do znanosti z 
učenjem kot z raziskovanjem (ang. »hands on«) (Cigrik & Ozkan, 2015). 
Krnel (2014) pri tem opozarja, da niso vse »hands on« naravoslovne 
dejavnosti že kar učenje z raziskovanjem. Raziskava PISA najava, da imajo 
učenci in dijaki nizko motivacijo za naravoslovne vsebine, zato je obisk 
znanstvenih centrov še toliko bolj pomemben. Centri se razvijajo od 
šestdesetih let prejšnjega stoletja naprej in so nekakšen naslednik 
naravoslovnih muzejev. V znanstvenih centrih se stvari ne zbirajo, prav 
tako se ne proučujejo, ampak omogočajo obiskovalcem, da spoznajo 
naravoslovne pojave na zabaven, igriv in interaktiven način (EACEA P9 
Eurydice [prevajanje Tatjana Plevnik], 2012). 

 
Raziskave na področju delovanja centrov znanosti 

Raziskava o obiskovalcih znanstvenega centra Ontario v Kanadi 
Leta 2017 je bila opravljena raziskava o zadovoljstvu obiskovalcev centra 
znanosti Ontario (Ontario Science Centre, ...) v Kanadi. Namen raziskave je 
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bil analizirati v kolikšni meri obiskovalci znanstvenega centra zaupajo 
znanosti in znanstvenim ustanovam. Vzorec je zajemal 1514 ljudi, med 
njimi je bilo nekoliko več žensk kot moških. Največ je bilo študentov, 
najmanj pa oseb s stopnjo izobrazbe znanstvenega doktorata. Raziskava je 
pokazala, da tretjina obiskovalcev meni, da so znanstveno nepismeni in 
približno toliko jih je mnenja, da znanosti ne morejo zaupati, saj se 
nenehno spreminja. S slednjim so se najpogosteje strinjali Kanadčani, ki so 
starejši od 65 let. Ugotovili so, da izmed navedenih ustanov obiskovalci 
najbolj zaupajo znanstvenim centrom, muzejem, izobraževalnim 
ustanovam ter družini in prijateljem, najmanj pa piscem blogov, znanim 
osebnostim in verskim voditeljem (Leger - the research the intelligence 
group, 2017). 

Raziskava o obiskovalcih in zaposlenih v muzeju naravne zgodovine v 
Avstraliji 
Raziskava je bila opravljena med obiskovalci in zaposlenimi v muzeju 
naravne zgodovine v Avstraliji (Museum of Natural History, v ....). Namen 
raziskave je bil analizirati zaupanje v znanost med zaposlenimi in 
obiskovalci. Predstavili bomo le rezultate obiskovalcev; sodelovala sta 102. 
Obiskovalcem so razdelili ankete preden so šli v muzej; po koncu obiska so 
anketni vprašalnik izpolnili še enkrat. Podatke so zbirali med poletjem, in 
sicer 10 dni. Ugotovili so, da so muzej najpogosteje obiskali ljudje, ki se 
ukvarjajo s prodajo in raznimi storitvami ter študentje. Predvsem so 
obiskovali muzej zaradi lastne zabave, precej manj pa z namenom 
izobraževanja. Polovica anketirancev je bila prvič v tem muzeju, medtem 
ko ga je četrtina obiskala že vsaj enkrat. Rezultati so pokazali, da se 
obiskovalci velikokrat pogovarjajo s prijateljih o temah, ki se nanašajo na 
znanost in da je bila znanost v muzeju predstavljena na enostaven način. 
Obiskovalci se strinjajo, da je muzej koristen vir informacij in da so se 
naučili nekaj novega. Zanimiva je ugotovitev, da so obiskovalci kljub obisku 
muzeja še vedno nekritično razmišljali o znanosti, kar potrjuje že znano 
dejstvo, da so napačna pojmovanja trdno zasidrana v miselnih strukturah. 
Kljub temu imajo naravoslovni muzeji velik potencial, da na izkustven 
način prispevajo k razumevanju znanosti (Rennie & Williams, 2006). 

Raziskava znanstveno-tehnološkega centra Bursa 
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Raziskava je bila opravljena v znanstveno-tehnološkem centru Bursa v 
Turčiji na učencih, ki redno obiskujejo ta center. V raziskavi je sodelovalo 
50 učencev 6. razreda, od tega jih je bilo 25 v kontrolni, 25 pa v 
eksperimentalni skupini. Slednja je preizkušala različne interaktivne 
razstavljene eksperimente v dvotedenskem intervalu v znanstveno-
tehnološkem centru, medtem ko jih kontrolna skupina ni. Ugotovili so, da 
znanstveni centri v večji meri pripomorejo k razvijanju naravoslovnih 
spretnosti kot šole. S preizkušanjem interaktivnih eksperimentov se je 
povečala motivacija učencev za naravoslovne vsebine (Cigrik & Ozkan, 
2015). 

Center eksperimentov Maribor 
Center eksperimentov Maribor (CEM) deluje pod okriljem Evropskega 
kulturnega in tehnološkega centra (EKTC) Maribor ter je največji center v 
severovzhodni Sloveniji, ki deluje po principu znanstvenih centrov po svetu 
(Slika 1). Namen centra je promocija znanosti skozi neformalno 
izobraževanje. Nudi možnost individualnih in skupinskih obiskov. Od vseh 
do sedaj navedenih je CEM edini, ki nudi možnost brezplačnih 
individualnih obiskov (EKTC, 2017). 
 

 
Slika 1: Eksperimenti iz stalne zbirke (Gaberšek, 2018). 
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 V šolskem letu 2017/2018 je CEM ponujal različne delavnice za vrtce, 
osnovne, srednje in višje šole ter program praznovanja poučnih in 
zabavnih rojstnih dni. Delavnice so zajemale vsa naravoslovna področja, 
biologijo, kemijo, fiziko, matematiko, tehniko in robotiko. 
CEM uresničuje učenje z raziskovanjem s pomočjo razstavljenih 
eksperimentov, saj obiskovalci sami poizkušajo izvesti posamezen 
eksperiment. V delavnice pa učenje z raziskovanjem ni vključeno, saj so 
delovni listi pripravljeni že vnaprej, demonstrator pa jih vodi skozi celotno 
delavnico.  

Vrtci 
Vrtcem omogočajo izvedbo abonmaja, ki zajema pet različnih delavnic 
(Malček znalček bo znanstvenik, Malček znalček spoznava svetlobo, 
Malček znalček in vulkani, Malček znalček spoznava ekologijo ter ogled 
Centra eksperimentov Maribor). Vsaka delavnica traja 45 minut in je 
sestavljena iz demonstracijskega dela ter praktičnega dela otrok. 

Osnovne šole in srednje šole 
CEM je za osnovnošolce in srednješolce pripravil katalog dejavnosti, v 
katerem so zbrani cilji in namen delavnic z različnih naravoslovnih področij 
(biologija, kemija, fizika, matematika, tehnika in robotika). Pripravljena sta 
bila z namenom nadgradnje znanja v praktični obliki in pridobivanja 
dodatnega neformalnega znanja. V centru imajo pester nabor 
naravoslovnih delavnic, omogočajo ogled 50 eksperimentov stalne zbirke, 
ponujajo program za nadarjene učence in učence s posebnimi potrebami, 
mladim raziskovalcem pa ponujajo pomoč pri raziskovalnih nalogah, 
izvajajo potujočo razstavo in razna aktualna predavanja. 

Višje šole 
Za višje šole nimajo posebej pripravljenega kataloga delavnic, vendar se po 
predhodnem dogovoru z učitelji dogovorijo za temo delavnice. 

Rojstni dnevi 
Že nekaj časa izvajajo inovativne, zabavne in poučne rojstne dneve, ki so 
namenjeni otrokom od 6. do 15. leta starosti. Pod vodstvom dveh 
strokovnih sodelavcev slavljenec s povabljenimi izvede dve delavnici, ki si 
ju predhodno izbere. Udeleženci preizkušajo tudi eksperimente iz stalne 
zbirke. Nabor delavnic je objavljen na njihovi spletni strani 
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www.ektc.si/sl/zabava-za-rojstni-dan-v-centru-eksperimentov-maribor 
(EKTC, 2017). 
 
Namen in cilji 

Namen našega raziskave je bilo ugotoviti zadovoljstvo obiskovalcev 
Centra eksperimentov Maribor. Zanimalo nas je predvsem zadovoljstvo 
učencev/dijakov ter učiteljev in vzgojiteljev po izvedenih dejavnostih.  
Glavni cilj je bil analiziranje vprašalnikov na podlagi katerih so bile 
predlagane morebitne izboljšave izvajanja dejavnosti.  
 
Metoda 

Po pregledu literature in virov smo sestavili tri različne vprašalnike: za 
učence/dijake, učitelje in vzgojitelje iz vrtcev. V pomoč so nam bili 
vprašalniki nekaterih znanstvenih centrov (TIMSS Study Center, 1998; 
Rennie & Williams, 2002; Rennie & Williams, 2006; Bamberger & Tal, 
2008; TIMSS & PIRLS, 2014; Leger - the research the intelligence group, 
2017). V vprašalnike smo vključili vprašanja o aktivnostih v CEM-u.  
Anketirali smo učitelje, učence/dijake in vzgojitelje, ki so v šolskem letu 
2017/2018 obiskali CEM. V raziskavo smo vključili učence od šestega do 
devetega razreda osnovne šole in dijake od prvega do četrtega letnika 
srednje šole ter učitelje, ki so spremljali učence/dijake ter vzgojitelje, ki so 
izvedeli vsaj eno delavnico v sklopu abonmaja Malček znalček. Z anketami 
smo želeli preveriti zadovoljstvo obiskovalcev različnih delavnic, ki se 
izvajajo v CEM-u. Hoteli smo pridobiti povratno informacijo od 
učencev/dijakov, učiteljev in vzgojiteljev o izvedeni delavnici in/ali ogledu. 
Anketirali smo tako, da smo učencem/dijakom, učiteljem in vzgojiteljem 
razdelili ankete po izvedeni delavnici. Nekaterim učiteljem in vzgojiteljem 
smo poslali anketo v elektronski obliki v odprtokodni aplikaciji 1KA. 
Elektronske naslove učiteljev in vzgojiteljev smo pridobili od zaposlenih v 
CEM-u. 
 Zbrane podatke smo statistično obdelali s pomočjo IBM SPSS Statistic 
24. 
Podatke smo zbirali od 12. 3. 2018 do 12. 6. 2018, kar pomeni, da smo v 
raziskovalni vzorec zajeli približno 23 % vseh udeležencev, ki so v šolskem 
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letu 2017/2018 sodelovali pri vsaj eni aktivnosti, ki je bila organizirana s 
strani izobraževalne ustanove. 
 
Rezultati 

V raziskavo je bilo vključenih 305 učencev/dijakov, anketo so 
popolnoma rešili 304 učenci/dijaki (99,7 %), od tega je bilo 119 (39,14 %) 
fantov in 185 (60,86 %) deklet. Največ učencev/dijakov je bilo iz podravske 
regije (n = 217; 71,1 %), precej jih je bilo tudi iz pomurske regije (n = 62; 
20,3 %), najmanj pa iz koroške (n = 10; 3,3 %), savinjske (n= 10; 3,3 %), 
posavske (N = 3; 1,0 %), zasavske regije (n = 1; 0,3 %) in jugovzhodne 
Slovenije (n = 1; 0,3 %). Nobeden ni prihajal iz osrednjeslovenske, 
gorenjske, goriške, primorsko-notranjske in obalno-kraške regije. 
V raziskavi je sodelovalo 19 učiteljev in 18 (94,7 %) jih je rešilo anketo do 
konca, od tega je bilo 6 moških (33,3 %) in 12 (66,7 %) žensk. 12 (66,7 %) 
učiteljev je poučevalo naravoslovne predmete (kemija, biologija, fizika, 
naravoslovje, matematika, tehnika), dva (11,1 %) sta poučevala jezike 
(angleščina, nemščina), dva (11,1 %) sta bila učitelja razrednega pouka, 
eden (5,6 %) je bil učitelj športne vzgoje in eden (5,6 %) je poučeval 
strokovni predmet. 
V raziskavi so sodelovali le trije vzgojitelji in dva (66,7 %) sta rešila anketo 
do konca. 
 
UČENCI/DIJAKI 

Največja skupina učencev/dijakov je izvajala delavnic pH in indikatorji 
ter Zabavno merjenje (n = 56; 18,4 %), najmanjša pa Bioplastiko in 
polimere (n = 8; 2,6 %). Delavnica, ki je bila najpogosteje izvajana je bila 
delavnica izdelave bioplastike. Pogosto so bile tudi izbrane naslednje 
delavnice: Kemijska predstava, Obnovljivi viri energije in Merjenje. 
Razvidno je, da se šole odločajo za različne naravoslovne delavnice. CEM 
so pogosteje obiskali srednješolci (n= 160, 52,5 %) kot osnovnošolci (n = 
145; 47,5 %). Največ je bilo dijakov prvega letnika (n= 106; 34,8 %) srednje 
šole, najmanj pa učencev šestega razreda (n = 8; 2,6 %) osnovne šole. Iz 
rezultatov lahko sklepamo, da najpogosteje sodelujejo z zunanjimi 
institucijami v sklopu naravoslovnih dni učenci zaključnih razredov 
osnovne šole in dijaki prvih ter drugih letnikov srednje šole. 
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Najbolj priljubljen predmet med osnovnošolci in srednješolci je športna 
vzgoja (n = 104; 34,4 %), vendar kar nekaj učencev/dijakov (n = 25; 7,9 %) 
nima svojega najljubšega predmeta. Svojega najljubšega predmeta 
verjetno nimajo iz razloga, ker nimajo posebne motivacije za obisk šole in 
niti za učenje kateregakoli predmeta. Nekateri naravoslovni premeti 
(kemija, biologija, matematika) so precej visoko na lestvici priljubljenosti. 
Predvsem izbira matematike nas je presenetila, saj imajo učenci/dijaki 
navadno precej težav z učenjem matematike. Matematika je najbolj 
priljubljena med učenci sedmih razredov in dijaki prvih letnikov, biologija 
med srednješolci in kemija med osnovnošolci. Zanimivo je, da je fizika 
precej na dnu lestvice, čeprav se določeni učni cilji pokrivajo z 
matematiko. 
Večina učencev in dijakov je izvedela za CEM od učiteljev (n = 239; 78,4 %), 
najmanj pa od sošolcev (n = 9; 3 %) in na spletu ( n = 9; 3 %). Rezultati so 
bili pričakovani, saj smo predvidevali, da jih bo za CEM največ zvedelo v 
šoli od učiteljev, saj so obiskali CEM v različnih oblikah pouka, ne izven 
šole. Peščica anketirancev (n = 18, 5,9 %) je za CEM izvedela drugače. 
Nekateri so zvedeli zanj od družine, drugi ga poznajo že dolgo, ker živijo v 
bližini, bodisi so ga videli, ko so se peljali mimo, le eden pa ga pozna zaradi 
prostovoljstva. Glede na to, da CEM omogoča prostovoljcem, da nabirajo 
izkušnje že v času srednješolskega izobraževanja, bi pričakovali, da jih bo 
več poznalo CEM iz prostovoljnega dela. 
Največ dijakov in učencev je obiskalo CEM v okviru naravoslovnega dneva 
(n = 172; 56,4 %), najmanj pa v okviru pouka fizike (n = 6; 2 %) in še to le 
dijaki prvih letnikov srednje šole. Zanimivo, da jih je tako malo obiskalo 
CEM v okviru pouka fizika, saj je večina eksperimentov stalne zbirke prav 
fizikalnih. Smiselno je, da so ga najpogosteje obiskali v okviru 
naravoslovnega dneva, saj takrat nadgrajujejo in utrjujejo znanje v 
praktični obliki. Nikoli niso obiskali CEM-a v okviru pouka biologije, kemije 
ali pouka naravoslovja, kar je presenetljivo, saj potemtakem učitelji 
navedenih predmetov izvajajo eksperimente v šoli. Veliko učencev in 
dijakov je navedlo, da so ga obiskali v okviru obveznih interesnih 
dejavnosti (n = 34; 11,2 %), obveznih izbirnih vsebin (n = 19; 6,3 %) in 
medšolske izmenjave (n= 14; 4,6 %). Slednji so bili dijaki prvih (n = 53) in 
drugih letnikov (n = 14) srednje šole. 
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Le tretjina anketirancev (n = 94; 30,8 %) je že pred tem obiskom vsaj 
enkrat obiskala znanstveni center, medtem ko ga ostali dve tretjini 
anketirancev (n= 210; 68,9 %) še nikoli nista obiskali. Znanstvene centre so 
najpogosteje obiskovali učenci devetih razredov osnovne šole (n = 30) ter 
prvih (n= 15) in drugih letnikov (n = 15) srednje šole. Največkrat so obiskali 
Hišo eksperimentov (n= 41; 43,6 %) in Center eksperimentov Maribor (n = 
19; 20,2 %). Glede na to, da je bila večina učencev/dijakov iz podravske 
regije, bi pričakovali, da jih bo več obiskalo CEM kot Hišo eksperimentov. 
Možna razloga sta, da je Hiša eksperimentov večja in ima na voljo več 
eksperimentov ali pa ima bolj učinkovito promocijo. Nekaj 
učencev/dijakov je obiskalo več znanstvenih centrov. 
Učencem in dijakom smo nanizali trditve, ki so se nanašale na izvedene 
aktivnosti v CEM-u. Odgovarjali so tako, da so na sedemstopenjski lestvici 
izbrali številko med skrajnima stališčema kjer pomeni 1, da se povsem ne 
strinjaš in 7, da se povsem strinjaš. Rezultati so zbrani v tabeli 1. 
Največ učencev/dijakov se popolnoma strinja s trditvami 13. (Vsi zaposleni 
so bili prijazni do nas) (n = 183; 60,0 %), 7. (Demonstrator je znal 
odgovoriti na moja vprašanja in vprašanja sošolcev) (n = 153; 50,3 %) in 1. 
(Demonstrator je razlagal razumljivo) (n = 136; 44,6 %). Najmanj pa so se 
strinjali s trditvami 6. (Delovni list je bil poln pomanjkljivosti) (n = 155; 50,8 
%), 11. (Noben razstavljeni eksperiment me ni pritegnil) (n = 147; 48,2 %) 
in 6. (Naučil se nisem nič novega) (n = 119; 39,0 %). To pomeni, da so bili 
udeleženci zadovoljni z izvedenimi delavnicami, da so od demonstratorja 
dobili odgovore na zastavljena vprašanja, da so občutili dobro vzdušje med 
zaposlenimi in, kar je najpomembneje, da so iz centra odšli z novim 
znanjem. 
 
Tabela 1: Frekvence trditev, ki so se nanašale na izvajanje aktivnosti v 

Centru eksperimentov Maribor. 
 
ID 

 

trditev f1 

f1% 

f2 

f2% 

f3 

f3% 

f4 

f4% 

f5 

f5% 

f6 

f6% 

f7 

f7% 

13. Vsi zaposleni so bili prijazni 

do nas. 

37 

12,3 

7 

2,3 

17 

5,6 

17 

5,6 

16 

5,2 

27 

8,9 

183 

60,0 
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(nadaljevanje tabele 1) 
17. Demonstrator je znal 

odgovoriti na moja 

vprašanja in vprašanja 

sošolcev. 

34 

11,1 

9 

3,0 

24 

7,9 

29 

9,5 

23 

75 

32 

10,5 

153 

50,3 

1. Demonstrator je razlagal 

razumljivo. 

29 

9,5 

17 

5,6 

18 

5,9 

25 

8,2 

31 

10,2 

48 

15,7 

136 

44,6 

7. Delavnica, ki smo jo izvajali, 

je bila zanimiva. 

31 

10,2 

9 

3,0 

22 

7,2 

30 

9,8 

31 

10,2 

49 

16,1 

132 

43,3 

18. Všeč mi je razporeditev 

razstavljenih 

eksperimentov. 

24 

7,9 

12 

3,9 

31 

10,2 

43 

14,1 

40 

13,1 

41 

13,4 

113 

37,0 

10. Vem in razumem, kako 

deluje proga z avtomobili. 

47 

15,4 

24 

7,9 

33 

10,8 

64 

21,0 

28 

9,2 

24 

7,9 

84 

27,6 

9. Od razstavljenih 

eksperimentov mi je najbolj 

ostala v spominu proga z 

avtomobili. 

69 

22,6 

29 

9,5 

31 

10,2 

47 

15,4 

32 

10,5 

16 

5,2 

80 

26,3 

20. Zagotovo bom še prišel v 

Center eksperimentov 

Maribor. 

51 

16,7 

28 

9,2 

46 

15,1 

66 

21,6 

31 

10,2 

27 

8,9 

55 

18,1 

19. S prijatelji nikoli ne 

govorimo o temah, ki se 

nanašajo na znanost. 

61 

20,0 

26 

8,5 

36 

11,8 

67 

22,0 

31 

10,2 

26 

8,6 

57 

18,8 

14. Delavnica bi lahko trajala 

dlje časa. 

65 

21,3 

23 

7,5 

53 

17,4 

50 

16,4 

24 

7,9 

19 

6,2 

70 

23,0 

15. Pričakoval sem, da bomo 

več aktivnosti izvajali sami. 

61 

20,0 

33 

10,8 

36 

11,8 

55 

18,0 

38 

12,5 

24 

7,9 

57 

18,7 

4. Rad bi več delal sam. 65 

21,3 

24 

7,9 

45 

14,8 

59 

19,3 

29 

9,5 

21 

6,9 

61 

20,0 

3. Znam našteti 3 razstavljene 

eksperimente s pravim 

imenom. 

60 

19,7 

31 

10,2 

56 

18,4 

73 

23,9 

27 

8,9 

18 

5,9 

39 

12,8 

2. Želim si, da bi demonstrator 

razlagal bolj podrobno. 
96 

31,5 

45 

14,8 

40 

13,1 

54 

17,8 

22 

7,2 

19 

6,3 

28 

9,2 

5. Preveč je bilo 

demonstracijskega dela. 

127 

41,6 

26 

8,5 

29 

9,5 

57 

18,7 

16 

5,2 

13 

4,3 

36 

11,8 

12. Pri izvedbi delavnice bi 

marsikaj spremenil. 

101 

33,1 

43 

14,1 

46 

15,1 

57 

18,7 

21 

6,9 

13 

4,3 

23 

7,5 

8. Težko sem sledil 

demonstratorjevi razlagi. 

104 

34,1 

58 

19,0 

38 

12,5 

36 

11,8 

21 

6,9 

21 

6,9 

26 

8,5 
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(nadaljevanje tabele 1) 
16. Naučil se nisem nič novega. 119 

39,0 

41 

13,4 

31 

10,2 

53 

17,4 

11 

3,6 

12 

3,9 

37 

12,2 

11. Noben razstavljeni 

eksperiment me ni 

pritegnil. 

147 

48,2 

32 

10,5 

39 

12,8 

34 

11,1 

17 

5,6 

6 

2,0 

29 

9,5 

6. Delovni list je bil poln 

pomanjkljivosti. 

155 

50,8 

32 

10,5 

28 

9,2 

40 

13,1 

10 

3,3 

8 

2,6 

31 

10,2 

Opombe: n=304 (99,7 %), f1 – se popolnoma ne strinjam, f7 – se 
popolnoma strinjam. 
 
 Učenci glede zanesljivosti in točnosti informacij najbolj zaupajo družini 
in prijateljem n = 159; 52,1 %), izobraževalnim ustanovam (104, 34,1 %) in 
muzejem (110; 36,1 %). Pričakovali smo, da bodo učenci in dijaki najbolj 
zaupali družini ter prijateljem, saj so to osebe, ki jih najbolje poznajo in so 
jim najbolj blizu. Prav tako precej zaupajo izobraževalnim ustanovam, saj 
tam pridobijo znanje, ki ga bodo uporabljali pri nadaljnjem izobraževanju 
in v življenju. Raziskava o obiskovalcih v znanstvenem centru Ontario v 
Kanadi je pokazala, da Kanadčani najbolj zaupajo znanstvenim centrom in 
muzejem, nekoliko manj družini in prijateljem. Predvidevamo, da so 
obiskovalci že obiskali več znanstvenih centrov in imajo večje zaupanja v 
njih. Najmanj zaupajo (n = 121; 43,0 %) znanim osebnostim (n= 131, 43,0 
%) in vladi (n = 131; 43,0 %). Zanimiv je podatek, da naši obiskovalci 
najpogosteje sploh ne zaupajo vladi, medtem ko ji Kanadčani precej 
zaupajo. 

Učenci in dijaki najpogosteje (vsak dan) brskajo po spletu (n = 207; 67,9 
%), najredkeje (nikoli) berejo knjige (n = 50; 16,4). Pogosto obiskujejo 
koncerte, večinoma večkrat na leto (n = 86; 28,2 %) ali pa vsaj enkrat na 
leto (n = 88; 28,9 %), najredkeje pa znanstvene centre, ki jih obiskujejo 
enkrat na leto (n=129; 42,3 %) ali okvirno vsaka tri leta (n = 85; 27,9 %). 
Skoraj polovica (n = 135; 44,3 %) se jih večkrat na teden ukvarja s športom 
v telovadnici, tretjina (n = 89; 29,2 %) pa se jih z njim ukvarja skoraj vsak 
dan. Mladi očitno dobro skrbijo za svoje fizično zdravje na različne načine, 
saj so tudi največkrat navedli športno vzgojo kot najljubši predmet v šoli. 
Največji delež jih po nakupih hodi večkrat na mesec (n = 135; 44,2 %), 
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računalniške/video igre jih največ igra skoraj vsak dan (n = 88; 28,9 %), 
največ pa je takih, ki knjige berejo le nekajkrat na leto ( n = 124; 40,7 %).  
Učenci/dijaki so bili na splošno zadovoljni z obiskom CEM-a, saj jih je 
skoraj dve tretjini (n = 197; 64,7 %) obisk ocenilo z oceno 8, 9 ali 10. Z 
oceno 1 ali 2 so obisk ocenili le trije anketiranci (1 %). Iz tega lahko 
sklepamo, da učenci/dijaki uživajo v naravoslovnih dejavnostih, ki se 
izvajajo v sodelovanju z zunanjimi institucijami. Sprememba okolja in 
delavnice jim najverjetneje povečata motivacijo za učenje naravoslovnih 
vsebin. 
 
UČITELJI 

Učitelji so najpogosteje navedli strokovne izzive za poučevanje 
naravoslovnih predmetov, kar se sklada s predmeti poučevanja, ki so jih 
navedli. CEM so najpogosteje obiskali v okviru naravoslovnega dneva. 
Največ učiteljev (n = 8; 42,1 %) je izvedelo za CEM od drugih učiteljev, saj si 
verjetno izmenjujejo izkušnje o sodelovanju z zunanjimi institucijami. 
Precej (n= 3; 15,8 %) jih je zanj izvedelo preko članka v časopisu ali biltena, 
ki je bil poslan na šolo; eden pa ga pozna še iz časa, ko je bil na 
Betnavskem gradu. Najmanj jih je za CEM izvedelo od učencev (n = 1; 5,3 
%) in ravnatelja (n = 1; 5,3 %). Večina učiteljev (n = 16; 84,2 %) je brez 
težav našla podatke o CEM-u, težave pri iskanju podatkov je imel le en (5,3 
%) učitelj. Razvidno je, da jih večina ni imela težav z iskanjem informacij, 
kar verjetno pomeni, da so precej informacij našli na spletu ali so se obrnili 
direktno na zaposlene v CEM-u. 
 Več kot polovica učiteljev (n = 10; 52,6 %) je kot glavni razlog za 
izvajanje dejavnosti v CEM-u navedla velik nabor različnih delavnic, tretjina 
(n = 6; 31,6 %) pa se je za obisk odločila zaradi lokacije, na kateri se CEM 
nahaja. Tisti, ki so se odločali zaradi velikega nabora delavnic, so v večji 
meri poučevali naravoslovne predmete. Najmanj (n = 1; 5,3 %) je obiskalo 
CEM zaradi cene, kar verjetno pomeni, da je bila cena za njih sprejemljiva 
in jim ni bila previsoka. Nekaj (n = 3; 15,8 %) jih je CEM obiskalo zaradi 
strokovnosti zaposlenih ter navdušenja nad eksperimentiranjem ali zaradi 
pobude drugih sodelavcev. Skoraj vsi učitelji (n= 18; 94,7 %) niso imeli 
težav z iskanjem lokacije na kateri se CEM nahaja. Skoraj polovica (n = 9; 
47,4 %) se jih o obisku CEM-a, če bi se nahajal na drugi lokaciji, ni 
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opredelila; medtem ko ga 42,1 % (n = 8) ne bi pogosteje obiskovalo, če bi 
se nahajal na drugi lokaciji v Mariboru. Več kot polovica (n = 11; 57,9 %) jih 
je mnenja, da sprememba lokacije znotraj Maribora ne bi zagotovila več 
obiskovalcev, 7 (36,8 %) jih je bilo neopredeljenih. Povprašali smo jih, kje v 
Mariboru bi bila za njih najprimernejša lokacija za CEM. Veliki večini 
anketirancev (n = 15; 78,9 %) se zdi lokacija primerna, ostalim bi ustrezalo 
bližje njihove šole, v Europarku, v bližini industrijske cone in tam, kjer bi 
bila možnost parkiranja večja. CEM se nahaja v bližini nekaterih 
mariborskih šol, vendar je težko najti lokacijo, ki bi ustrezala vsem 
obiskovalcem. 
 Malo več kot polovica učiteljev (n = 10; 52,6 %) je prejela katalog 
dejavnosti. Zakaj ga druga polovica ni prejela, nimamo podatka. Polovica 
teh anketirancev (n = 5; 50,0 %) bi zagotovo priporočila katalog drugemu 
učitelju, medtem ko bi ga druga polovica (n = 5; 50,0 %) priporočila, 
vendar ne zagotovo. Slednji učitelji najpogosteje poučujejo naravoslovne 
predmete. Učitelji so v glavnem zadovoljni s katalogom dejavnosti, vendar 
so mnenja, da niso čisto jasno napisani nameni in cilji delavnic; poleg tega 
pogrešajo delavnice iz nekaterih predmetnih področij (robotika, biologija, 
tehnika). Učiteljem smo nanizali trditve in odgovarjali so tako, da so 
trditvam na sedemstopenjski lestvici (1 pomeni se povsem ne strinjam, 7 
pomeni se povsem strinjam) številčno ovrednotili odgovor (tabela 2). 
Trditve so se nanašale na izvedbo delavnice/ogleda. 
 Največ učiteljev se je povsem strinjalo s trditvama 11. (V Center 
eksperimentov Maribor bomo še prišli v okviru pouka) (n = 12; 63,2 %) in 
1. (Delavnica je izpolnila moja pričakovanja) (n = 9; 47,4 %). Največ se jih ni 
strinjalo s trditvama 14. (Centra eksperimentov Maribor ne bi priporočal 
učiteljem drugih šol) (n = 14; 73,7 %) in 12. (Med izvedbo delavnice nisem 
bil prisoten) (n = 18; 94,7 %). Nekateri učitelji so pogrešali več 
samostojnega dela učencev/dijakov, drugi manj. Količina samostojnega 
dela je odvisna od vrste delavnice, zato je verjetno prišlo do tolikšne 
razpršenosti odgovorov. Samostojno delo so najbolj pogrešali učitelji, ki so 
bili prisotni na naslednjih delavnicah: Izolacija DNK, Bioplastika, Kemijska 
predstava in Ekosistemi v plastenki. Navedene delavnice v večji meri 
zajemajo samostojno delo učencev/dijakov, razen Kemijske predstave, kjer 
je prisotno le demonstracijsko delo. 
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 Učitelji najpogosteje (4–5-krat letno) izvajajo naravoslovne dneve (n = 
9; 47,4 %) v sodelovanju z različnimi institucijami, najredkeje (1–2-krat na 
leto) pa športne dneve (n = 12; 63,2 %). Pogostost izvajanja naravoslovnih 
dni v povezavi z zunanjimi institucijami povezujemo tudi s tem, da so 
učenci navedli naravoslovni dan kot najpogostejšo dejavnost v obliki 
katere so obiskali CEM. Najpogosteje izvajajo naravoslovne dneve v 
sodelovanju z zunanjimi institucijami učitelji naravoslovnih predmetov. 
 Največ učiteljev se povsem strinja, da navdušujejo učence/dijake za 
naravoslovje (n = 8; 42,1 %) in jih seznanjajo o pomembnosti znanosti v 
njihovem življenju (n = 8; 42,1 %). Skoraj tretjina (n = 6; 31,6 %) se jih 
povsem ne strinja, da naj se učencem/dijakom razloži naravoslovne pojave 
z eksperimenti. Ti učitelji poučujejo družboslovne predmete. Skoraj 
polovica (n = 9; 47,4 %) se jih strinja, da naj pouk naravoslovnih predmetov 
vključuje učenje z raziskovanjem. Zanimivo je, da se kar četrtina učiteljev 
popolnoma ne strinja z zgoraj navedenimi trditvami. Predvidevamo, da so 
to tisti, ki ne poučujejo naravoslovnih predmetov in so vseeno odgovorili 
na to vprašanje, čeprav je bilo navedeno, da naj odgovorijo le učitelji 
naravoslovnih predmetov. To potrjuje tudi podatek, da jih je na to 
vprašanje odgovarjalo 19, čeprav so v osebnih podatkih navedli, da jih le 
12 poučuje naravoslovne predmete. 
 
Tabela 2: Frekvence trditev glede izvedbe delavnice/ogleda. 
 
ID trditev f1 

f1% 
f2 
f2% 

f3 
f3% 

f4 
f4% 

f5 
f5% 

f6 
f6% 

f7 
f7% 

1. Delavnica je izpolnila 
moja pričakovanja. 

0 
0 

0 
0 

1 
5,3 

0 
0 

3 
15,8 

6 
31,6 

9 
47,4 

11. V Center eksperimentov 
Maribor bomo še prišli v 
okviru pouka. 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3 
15,8 

3 
15,8 

1 
5,3 

12 
63,2 

2. Voden ogled je izpolnil 
moja pričakovanja. 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

5 
26,3 

7 
36,8 

7 
36,8 

3. Demonstrator je razlagal 
razumljivo in dosledno. 

0 
0 

1 
5,3 

1 
5,3 

0 
0 

4 
21,1 

5 
26,3 

8 
42,1 

9. Demonstrator je 
delovanje razstavljenih 
eksperimentov 
učencem/dijakom 
razumljivo razložil. 

1 
5,3 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2 
10,5 

13 
68,4 

3 
15,8 
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(nadaljevanje tabele 2) 
4. Učenci so sledili 

demonstratorju in 
odgovarjali na vprašanja. 

0 
0 

0 
0 

2 
10,5 

2 
10,5 

5 
26,3 

6 
31,6 

4 
21,2 

10. Laboratorijska oprema je 
bila primerna za izvedbo 
delavnice. 

1 
5,3 

1 
5,3 

0 
0 

3 
15,8 

4 
21,1 

6 
31,6 

4 
21,1 

13. Center eksperimentov 
Maribor bom obiskal z 
družino. 

2 
10,5 

1 
5,3 

1 
5,3 

4 
21,1 

5 
26,3 

4 
21,1 

2 
10,5 

8. Pogrešal sem več 
samostojnega dela 
učencev/dijakov. 

3 
15,8 

2 
10,5 

3 
15,8 

5 
26,3 

3 
15,8 

2 
10,5 

1 
5,3 

7. Motilo me je, ker je bil 
premajhen prostor. 

3 
15,8 

5 
26,3 

3 
15,8 

2 
10,5 

3 
15,8 

2 
10,5 

1 
5,3 

5. Pri izvedbi delavnice je 
bilo preveč teoretičnega 
dela. 

3 
15,8 

3 
15,8 

7 
36,8 

2 
10,5 

3 
15,8 

0 
0 

1 
5,3 

6. Učenci/dijaki so bili med 
izvedbo delavnice 
nemirni. 

7 
36,8 

5 
26,3 

3 
15,8 

0 
0 

2 
10,5 

1 
5,3 

1 
5,3 

14. Centra eksperimentov 
Maribor ne bi priporočal 
učiteljem drugih šol. 

14 
73,7 

1 
5,3 

0 
0 

1 
5,3 

1 
5,3 

0 
0 

2 
10,5 

12. Med izvedbo delavnice 
nisem bil prisoten. 

18 
94,7 

0 
0 

0 
0 

1 
5,3 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Opombe: n=19 (100 %), f1 – se povsem ne strinjam, f7 – se povsem 
strinjam. 
  
Pozitivna stvar, ki so jo učitelji najpogosteje izpostavili, so raznoliki, 
zanimivi in primerni eksperimenti ter delavnice za učence/dijake (n =4; 
21,1 %). Negativna stvar, ki so jo najpogosteje izpostavili, pa je 
premajhen/utesnjen prostor za večjo skupino (n = 4; 21,1 %). 
 
VZGOJITELJI 

Dva vzgojitelja (66,7 %) sta izvedela za CEM od drugih vzgojiteljev, eden 
(33,3 %) pa od ravnatelja. Nobeden zanj ni izvedel od drugih vrtcev, 
prijateljev ali na spletu. Vsi trije (100 %) anketiranci so brez težav našli 
podatke o CEM-u. Vsi trije (100 %) vzgojitelji so navedli, da so se za 
izvajanje aktivnosti odločili zaradi zanimivih delavnic v sklopu abonmaja. 
Nobeden ni utemeljil izbire s ceno, lokacijo, preteklimi izkušenjami ali 
dobrimi izkušnjami ostalih vzgojiteljev.  
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Vzgojiteljem smo nanizale trditve, ki so se nanašale na delavnice v sklopu 
abonmaja. Odgovarjali so tako, da so na sedemstopenjski lestvici (1 
pomeni se povsem ne strinjam, 7 pomeni se povsem strinjam) številčno 
označili izbran odgovor. 
 
Tabela 3: Frekvence trditev glede delavnic v sklopu abonmaja za vrtce. 
 

ID trditev f1 
f1% 

f2 
f2% 

f3 
f3% 

f4 
f4% 

f5 
f5% 

f6 
f6% 

f7 
f7% 

6. Otroci so razvijali ročne 
spretnosti. 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3 
100 

8. Učitelj je otrokom znal 
približati naravoslovje. 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3 
100 

14. Center eksperimentov 
Maribor bi priporočal tudi 
vzgojiteljem drugih vrtcev. 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3 
100 

1. Delavnice so izpolnile moja 
pričakovanja. 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 
33,3 

2 
66,7 

2. Zaposleni v Centru 
eksperimentu Maribor so bili 
prijazni do vzgojiteljic in 
otrok. 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 
33,3 

2 
66,7 

3. Učitelj je razlagal na nivoju, 
ki je bil primeren starosti 
otrok. 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 
33,3 

2 
66,7 

4. Otroci so sledili učitelju in 
odgovarjali na vprašanja. 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 
33,3 

2 
66,7 

5. Otroci so bili nad 
delavnicami navdušeni. 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 
33,6 

2 
66,7 

9. Všeč mi je bilo, ker so nas 
obiskali v vrtcu. 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 
33,3 

2 
66,7 

10. Všeč mi je bilo, ker smo 
izvedli delavnice v Centru 
eksperimentov Maribor. 

1 
33,3 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2 
66,7 

12. V Center eksperimentov 
Maribor še bomo prišli z 
vrtcem. 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 
33,3 

2 
66,7 
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(nadaljevanje tabele 3) 
7. Pogrešal sem več 

samostojnega 
dela otrok. 

1 
33,3 

2 
66,7 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
 

11. Delavnice so bile 
predrage.  

2 
66,7 

1 
33,3 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

13. Center 
eksperimentov 
Maribor bom 
obiskal z družino. 

1 
33,3 

0 
0 

0 
0 

1 
33,3 

0 
0 

1 
33,3 

0 
0 

Opombe: n = 3 (100 %), f1 – se povsem ne strinjam, f7 – se povsem 
strinjam. 

 
Vsi trije vzgojitelji so se povsem strinjali s trditvami 6. (Otroci so 

razvijali ročne spretnosti), 8. (Učitelj je otrokom znal približati 
naravoslovje) in 14. (Center eksperimentov Maribor bi priporočal tudi 
vzgojiteljem drugih vrtcev). Vzgojitelji so se popolnoma strinjali/se strinjali, 
da so delavnice izpolnile njihova pričakovanja, da so bili vsi zaposleni 
prijazni do otrok in vzgojiteljic, da je učitelj razlagal na nivoju, ki je bil 
primeren starosti otrok, da so otroci sledili učitelju in odgovarjali na 
njegova vprašanja, da so bili otroci nad delavnicami navdušeni, da jim je 
bilo všeč, ker so jih obiskali v vrtcu in da bodo zagotovo še prišli v CEM. 
Anketiranci so se povsem ne strinjali/ne strinjali s trditvama 7. (Pogrešal 
sem več samostojnega dela otrok) in 11. (Delavnice so bile predrage). Pri 
večini trditev so bili vzgojitelji enotni glede izbire odgovorov. Skoraj vsi so 
sodelovanje s CEM-om doživeli kot pozitivno izkušnjo in dejavnost, ki bi jo 
z veseljem ponovili. 
Vsi anketirani vzgojitelji (100 %) so izvedli vse navedene delavnice, torej so 
izvedli celoten abonma: delavnico A (Malček znalček bo znanstvenik), 
delavnico B (Malček znalček spoznava svetlobo), delavnico C (Malček 
znalček in vulkani), delavnico D (Malček znalček spoznava ekologijo) in 
delavnico E (Ogled Centra eksperimentov Maribor). Vzgojiteljem so bile 
najbolj všeč delavnice A, C in D. Ena izmed vzgojiteljic je navedla, da so bile 
delavnice skrbno in strokovno pripravljene in da si v bodoče želi izvesti 
tudi delavnice iz naslednjih področij: sestava tal, vremenski 
pojavi/kroženje vode, čiščenje vode/pomen vode za življenje in dihanje 
rastlin/živali. 
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Razprava 

Večina osnovnošolcev in srednješolcev je za CEM izvedela od učiteljev, 
le redko so zanj izvedeli na spletu ali od sošolcev. Pričakovano je, da so 
izvedli zanj v šoli, saj so ga obiskali v sklopu različnih oblik pouka in ne 
izven šole. Učenci/dijaki so največkrat obiskali CEM v okviru 
naravoslovnega dneva, obveznih izbirnih vsebin in obveznih interesnih 
dejavnostih. Pričakovano je, da so ga največkrat obiskali v okviru 
naravoslovnega dneva, saj takrat nadgrajujejo znanje v praktični obliki 
(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 1998). V večino delavnic so 
bili učenci in dijaki aktivno vključeni, saj so samostojno ali ob pomoči 
demonstratorja izvajali eksperimente. Prav tako so bili vključeni v ogled 
CEM-a, saj so lahko samostojno preizkušali delovanje razstavljenih 
eksperimentov. Glede na to, da so šole CEM najpogosteje obiskale v 
sklopu naravoslovnega dneva, bi lahko uvedli v delavnice učenje z 
raziskovanjem, saj je za naravoslovni dan namenjeno pet šolskih ur. Le 
tretjina učencev/dijakov je vsaj enkrat pred tem že obiskala katerikoli 
znanstveni center. Ta rezultat je lahko enostavno vzporejamo z dejstvom, 
da imajo slovenski mladostniki nizek interes in motivacijo za učenje 
naravoslovnih vsebin, kakor so ugotovili v raziskavi PISA. Malo izkušenj 
učencev/dijakov s centri znanosti pa lahko interpretiramo tudi z dejstvom, 
da takih centrov v Sloveniji ni veliko oz. niso enostavno dostopni vsem. 
Najpogosteje so znanstvene centre obiskali učenci devetih razredov in 
dijaki prvih ter drugih letnikov. Hiša eksperimentov je bila navedena kot 
naravoslovno središče, ki so ga učenci in dijaki obiskali najpogosteje. 
Najverjetneje iz razloga, da je med mladimi bolj poznana. Pričakovali bi, da 
jih bo več obiskalo CEM, saj je večina anketirancev prihajala iz podravske 
regije.  
 Učenci in dijaki so bili, splošno gledano, zadovoljni z izvedenimi 
aktivnostmi. Po rezultatih sklepamo, da se je po izvedeni delavnici 
povečala motivacija za naravoslovne vsebine. 
 Več kot polovica učencev in dijakov glede točnosti ter zanesljivosti 
informacij najbolj zaupa družini in prijateljem. Verjetno iz razloga, ker jih 
najbolj poznajo in jim zaupajo tudi v ostalih pogledih. Zanimivo je, da 
Kanadčani najbolj zaupajo ravno znanstvenim centrom in muzejem (Leger 
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- the research the intelligence group, 2017), najmanj pa zaupajo znanim 
osebnostim in vladi. Slednji jim niso blizu in jih ne poznajo. Le tretjina vseh 
anketirancev popolnoma zaupa izobraževalnim ustanovam in znanstvenim 
centrom. Torej informacijam, pridobljenim v šoli in znanstvenih centrih, 
učenci ter dijaki zaupajo približno enako, saj jih verjetno najpogosteje 
obiščejo v sklopu različnih oblik pouka. 
Učenci in dijaki dnevno najpogosteje brskajo po spletu, še najmanj 
pogosto to počnejo učenci šestih razredov. Posledično dnevno najredkeje 
berejo knjige, med vsemi jih še najpogosteje berejo učenci osmih 
razredov. Zelo dobro je, da se pogosto ukvarjajo s športom in skrbijo za 
svoje fizično zdravje. Tretjina se z njim ukvarja skoraj vsak dan, polovica pa 
nekajkrat na teden Približno tretjina anketirancev praktično vsak dan igra 
računalniške igre. Izmed ostalih aktivnosti učenci in dijaki najpogosteje, 
približno enkrat letno, obiskujejo koncerte, najredkeje, okvirno vsake tri 
leta, pa znanstvene centre. Naš vzorec je bil večinomaa sestavljen iz 
najstnikov, zato ni nič nepredvidljivega, da najpogosteje obiskujejo 
koncerte. Te največkrat obiščejo učenci osmih razredov in dijaki prvih 
letnikov.  
 Delavnica, ki so jo učenci in dijaki največkrat izvajali, je delavnica 
izdelovanja bioplastike. Učitelji so najpogosteje izbrali to delavnico 
verjetno iz razloga, ker gre za drugačno obliko plastike, izdelano iz 
vsakdanjih sestavin. Smiselno je, da se najpogosteje izvajane delavnice 
obdržijo za naslednje leto, prenovijo pa se tiste, ki so bile zelo redko ali 
nikoli izvajane. Najbolj priljubljen predmet med učenci in dijaki je športna 
vzgoja, poleg nje se učenci/dijaki tudi v prostem času zelo pogosto 
ukvarjajo s športnimi aktivnostmi. Nekateri naravoslovni predmeti so 
precej visoko na lestvici priljubljenosti, predvsem matematika, čeprav med 
učenci/dijaki pogosto velja kot zahtevni predmet. Večina učencev je bila 
zelo zadovoljna z aktivnostmi, saj jih je skoraj dve tretjini celokupno 
ocenila obisk z oceno osem, devet ali deset. 

Največ učiteljev je za CEM izvedelo od drugih učiteljev, najmanj pa od 
učencev in ravnatelja. Rezultati kažejo, da si učitelji izmenjujejo izkušnje o 
sodelovanju z zunanjimi institucijami. Učitelji so se v večji meri odločali za 
izvajanje dejavnosti v CEM-u zaradi velikega nabora različnih delavnic. To 
pomeni, da ima CEM dovolj široko in pestro ponudbo naravoslovnih 
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delavnic. Velikokrat so se odločili za obisk zaradi lokacije na kateri se CEM 
nahaja, preteklih izkušenj in dobrih izkušenj ostalih učiteljev. Še en 
pokazatelj, da si učitelji izmenjujejo informacije in mnenja med seboj. 
Večina učiteljev je brez težav našla podatke o CEM-u in prav tako lokacijo, 
na kateri se CEM nahaja, saj smo v času hitro razvijajoče se tehnologije, 
zato niso imeli težav. Skoraj polovica anketirancev je neopredeljenih ali bi 
obiskali CEM, či bi se le-ta nahajal na drugi lokaciji v Mariboru, medtem ko 
ga nekaj učiteljev ne bi obiskalo pogosteje, četudi bi bil na drugi lokaciji 
znotraj Maribora. Najverjetneje je lokacija ustrezala tistim, ki so prihajali iz 
Maribora ali okolice. Več kot polovica je mnenja, da sprememba lokacija 
znotraj Maribora ne bi zagotovila večjega obiska. Center je lociran v centru 
mesta in je enostavno dostopen z avtobusi, za kolesarje in pešce. Težje je 
dostopen z avtomobili, saj nima lastnega parkirišča, v okolici so zgolj 
plačljiva parkirišča.  
 Malo več kot polovica učiteljev je prejela katalog dejavnosti in vsi bi 
priporočali katalog drugim učiteljem. Nekateri učitelji so se strinjali, da so 
v katalogu pomanjkljivo napisani nameni in cilji delavnic, prav tako 
pogrešajo delavnice določenih področij. Najbolj pogrešajo delavnice iz 
področja robotike, biologije in tehnike. Za naslednje šolsko leto bi bilo 
smiselno razmisliti o novih delavnicah iz navedenih področij. Učitelji so bili 
v glavnem zadovoljni z izvedenimi delavnicami, največ se jih je strinjalo, da 
bodo še obiskali CEM v okviru pouka, da je delavnica izpolnila njihova 
pričakovanja in da bi center priporočali učiteljem drugih osnovnih šol. 
Zaradi zadovoljstva učiteljev bi bilo smiselno obdržati nivo strokovnosti in 
vsebine delavnic ali pa jih mogoče malo obnoviti. Kot pozitivno stvar so 
najpogosteje izpostavili zanimive, poučne in zabavne delavnice, kot 
negativno izkušnjo pa utesnjenost prostora za izvajanje delavnic. Z 
vsebinami naravoslovnih delavnic gredo izvajalci v pravo smer, 
predlagamo pa v razmislek prostorsko razporeditev miz v prostoru, da le-
ta ne bi dajal občutka utesnjenosti, saj predvidevamo, da za večje prostore 
zaenkrat še nimajo možnosti. 
Veliko naravoslovnih učiteljev navdušuje učence in dijake za naravoslovje 
ter jih seznanja s pomenom naravoslovnih vsebin v vsakdanjem življenju, 
medtem ko tretjina učiteljev naravoslovnih pojavov ne razlaga z 
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eksperimenti. Najverjetneje so to učitelji, ki ne poučujejo naravoslovnih 
predmetov.  

Dva vzgojitelja sta za CEM izvedela od drugih vzgojiteljev, eden pa od 
ravnatelja in vsi trije so brez težav našli podatke o CEM-u. Vsi trije so se 
odločili za izvajanje aktivnosti zaradi zanimivih delavnic v sklopu 
abonmaja. Verjetno tudi iz razloga, ker je CEM eden izmed redkih ali celo 
edini, ki ponuja abonma z naravoslovnimi vsebinami delavnic. 
Vsi vzgojitelji so se popolnoma strinjali, da so z izvedbo delavnic otroci 
razvijali ročne spretnosti, da je učitelj znal otrokom približati naravoslovje 
in da bi zagotovo priporočali CEM tudi drugim vrtcem. Verjetno jim je 
ustrezalo tudi to, da so jih obiskali kar v samem vrtcu.  
Vzgojiteljem delavnice niso bile predrage. Samostojnega dela otrok v večji 
meri niso pogrešali. Vsi anketiranci so izvedli celoten abonma, tj. vseh pet 
delavnic. Vzgojiteljem so bile najbolj všeč delavnice: Malček znalček bo 
znanstvenik, Malček znalček in vulkani ter Ogled Centra eksperimentov 
Maribor. Vzgojiteljica je poudarila, da ima le pozitivno izkušnjo z 
izvedenimi delavnicami, ki so skrbno in strokovno pripravljene. Slednja ima 
željo, da bi lahko izvedli delavnice iz naslednjih področij: sestava tal, 
vremenski pojavi/kroženje vode, čiščenje vode/pomen vode za življenje in 
dihanje rastlin/živali. V prihodnosti bi se morala obdržati vsaj ena 
delavnica s kemijsko vsebino in dodati kakšna z biološko vsebino. CEM je 
lani prvič imel abonma z naravoslovnimi delavnicami za predšolske otroke 
in izkazalo se je, da so bili uspešni, zato lahko naslednje leto spet 
nadaljujejo z abonmajem. 
 
Zaključki s smernicami v izobraževalnem procesu 

Ugotovili smo, da so bili učenci/dijaki, učitelji in vzgojitelji zadovoljni z 
izvedenimi aktivnostmi v CEM-u, kar pomeni, da imajo pester, zanimiv in 
dovolj privlačen program različnih dejavnosi. Iz tega lahko sklepamo, da so 
učenci/dijaki odšli iz CEM-a z novim znanjem in da se je njihova motivacija 
za naravoslovne vsebine povečala. Slednje navajata tudi Behrendt in 
Franklin (2014), da ravno obisk znanstvenih centrov poveča zanimanje in 
motivacijo učencev za učenje naravoslovnih predmetov. Ravno nasprotno 
pa navaja raziskava PISA, katere rezultati kažejo, da imajo slovenski učenci 
nizko motivacijo in zanimanje za učenje naravoslovnih vsebin (Nacionalni 
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center PISA, 2016), s čimer bi se strinjali, saj naši podatki kažejo, da je le 
tretjina anketirancev obiskala vsaj en znanstveni center že v preteklosti.  
Izkazalo se je, da so bili osnovnošolci nekoliko bolj navdušeni nad obiskom, 
saj so se pogosteje strinjali, da bodo še prišli v CEM. Očitno so bili 
razstavljeni eksperimenti osnovnošolcem bolj všeč, saj so narejeni na 
zabaven, igriv, ampak vseeno poučen način ali pa jim je bil bližji koncept 
delavnic. Osnovnošolci in srednješolci so najpogosteje navedli najvišje 
ocene kot skupno zadovoljstvo z obiskom. Osnovne in srednje šole so 
najpogosteje obiskale CEM v okviru naravoslovnega dneva. Podatke smo 
zajemali ravno v trimesečnem obdobju, ko je bil obisk CEM-a konstanten. 
Obiskali so ga verjetno iz razloga, ker ponujajo delavnice z izvajanjem 
praktičnih vsebin, kar morajo doseči v sklopu naravoslovnega dneva. 
Podatek o navduševanju učencev za naravoslovje ni relevanten, ker so na 
vprašanje odgovarjali vsi učitelji, tudi tisti, ki ne poučujejo naravoslovnih 
predmetov. Verjetno niso dovolj natančno prebrali navodil. Vendar 
podatki kažejo, da učitelji navdušujejo učence in dijake za naravoslovje ter 
precej pogosto vključujejo eksperimentalno delo in učenje z raziskovanjem 
v pouk. Glede navedenega s strani učiteljev ne moremo biti popolnoma 
prepričani, vendar podobno ugotavljajo tudi rezultati projekta PROFILES 
(Uredniški odbor PROFILES, 2011), da so učitelji motivirani za uvedbo 
novosti v pouk, kot je npr. učenje z raziskovanjem. 
 Vzorec vzgojiteljev je bil precej majhen, vendar so bili le-ti zelo 
zadovoljni z abonmajem. Predvsem jih je prepričal zanimiv izbor delavnic, 
kar pomeni, da se je ta uvedba izkazala kot pozitivna in bi bilo smotrno z 
abonmajem nadaljevati naslednje šolsko leto. Vsekakor predlagamo, da se 
glede na odgovore iz anketnega vprašalnika mora v abonmaju obdržati 
vsaj ena kemijska in dodati kakšna biološka delavnica.  
 V CEM-u izvajajo zanimive in poučne naravoslovne delavnice, saj je bila 
večina anketirancev zadovoljnih z izvedbo le-teh. V prihodnje predlagamo, 
da se delavnica izdelovanja bioplastike vsekakor obdrži, smiselno pa bi bilo 
obnoviti delavnice, ki niso bile nikoli izbrane. Prav tako je zaželeno 
posodobiti zapis ciljev v katalogu delavnic, saj je to učitelje največkrat 
zmotilo. Glede na to, da so šole CEM najpogosteje obiskale v sklopu 
naravoslovnega dneva, bi lahko pripravili kakšen program za naravoslovne 
dneve, v katere bi smiselno vključili učenje z raziskovanjem in ne le 
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»hands-on« izvedbe. Vsekakor pa se morajo obdržati abonmaji za vrtce. 
Učitelji naj učence pogosteje vodijo v centre znanosti, saj jim le-ti povečajo 
motivacijo za učenje naravoslovnih vsebin. Ustrezno spodbujeno 
motivacijo je potrebno izkoristiti v učne namene, da bi bili mladi bolj 
naravoslovno pismeni. Posledično lahko pričakujemo tudi izboljšanje 
rezultatov mednarodnih raziskav, ki tako pismenost merijo. 
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