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POVZETEK 

 

Upadanje zanimanja mladih za naravoslovje predstavlja enega od pomembnih problemov 

današnjega izobraževanja. Kemijske vsebine velikokrat predstavljajo problem zaradi svoje 

abstraktnosti, zaradi katere učenci težje razumejo vsebino in oblikujejo napačna pojmovanja, 

to pa vodi do neuspeha, pomanjkanja interesa, negativnega odnosa do vsebine ali predmeta. 

Učenci med šolanjem pridobijo osnove naravoslovne pismenosti, z učenjem naravoslovja 

namreč razvijajo razumevanje pojmov in izrazoslovja. Razvoj pojmov je povezan z razvojno 

stopnjo otrokovega mišljenja, zato se mora učenec s pomembnejšimi pojmi srečati večkrat, saj 

se ti oblikujejo postopno in v daljšem časovnem obdobju. Možen je nastanek nepopolnih in 

napačnih pojmovanj zaradi poenostavljanja, posploševanja in uporabe napačnega 

izrazoslovja. Napačna pojmovanja so lahko prisotna tudi pri odraslih, zato je pri 

preoblikovanju pomembna vloga učitelja. Njegov profesionalni razvoj naj bi vodil k 

pridobivanju kompetenc, s katerimi bi prepoznal nepopolna in napačna pojmovanja tako pri 

učencih kot tudi v učnih gradivih ter jih znal učinkovito odpravljati. Pri pripravi učnih ur pa je 

pomembno tudi poznavanje odnosa učencev do naravoslovnih vsebin, saj učitelj s svojim 

pristopom pri učencih vzbuja in razvija interes, radovednost in tudi kritično mišljenje, s tem 

pa spodbuja oblikovanje pozitivnega odnosa do naravoslovja. 

Raziskovalni problem študije magistrskega dela je prikaz stanja razumevanja pojmov, 

povezanih z raztapljanjem, pri učencih 5. razreda v povezavi z njihovim odnosom do 

naravoslovja. Neustrezna uporaba strokovnega izrazoslovja lahko vpliva na učenčevo 

nadgrajevanje naravoslovnega znanja in oblikovanje stališč ter odnosa do narave, zato je bila 

pozornost namenjena ugotavljanju morebitnih napačnih pojmovanj. Rezultati raziskave so 

pokazali, da je razumevanje pojmov, povezanih z raztapljanjem snovi v vodi, nadpovprečno, 

imajo pa učenci kljub temu oblikovana napačna pojmovanja. Ugotovljeno je bilo, da 

individualni interes in učna samopodoba pri naravoslovju nista pogojena z dosežkom na 

preizkusu znanja, so pa učenci izrazili pozitiven odnos do predmeta. Pojavile so se razlike 

med spoloma, in sicer so dekleta v primerjavi s fanti pokazala pozitivnejši odnos, dosežki 

fantov na preizkusu znanja pa so bili boljši kot dosežki deklet. 

KLJUČNE BESEDE: osnovnošolci, naravoslovje in tehnika, odnos učencev do naravoslovja,  

razumevanje pojmov raztapljanja, napačna pojmovanja. 



 

  



 

ABSTRACT 

 

Decreasing interest of students in science is one of the preferential problems of current 

education system. Chemistry for instance often represents a specific issue in primary schools 

due to its abstract features which make it difficult for students to understand the basic 

concepts and therefore they develop misconceptions. This leads to failure, lack of interest and 

negative attitude towards certain topics or school subjects. During schooling, students obtain 

the basic concept of scientific literacy and by learning natural science they develop a proper 

understanding of concepts and terminology. The development of concepts is related to 

students’ reasoning abilities; and since they are formed gradually and over a longer period of 

time, students have to be acquainted with the basic concepts several times. Possible 

misconceptions can be formed because of simplifying, generalizing and using the wrong 

terminology. Misconceptions may also be present in adulthood, which means the teacher's 

role in concept transformation is of great importance. Teacher’s professional development 

should also encompass the development of competences which help them to recognize 

misconceptions within different learning topics, in order to be able to effectively diminish 

them. Specific attention has to be directed to lessons preparations which stimulate and 

develop students' interest, curiosity and critical thinking. Therefore, it is important for 

teachers to know their students' attitude towards a particular topic or subject. With the right 

teaching approach, the teacher can also encourage students to develop a more positive attitude 

towards science. 

The research aim of this master's thesis is to present how 5th grade students understand the 

concept of dissolving and how this relates to their attitude towards science. Inappropriate use 

of science terminology can influence students’ science knowledge, and the formation of their 

beliefs and attitudes towards nature; therefore, it is important to pay attention and to identify 

possible misconceptions. The results of the research have shown that understanding of the 

concept of dissolving is above average, but some misconceptions were identified nonetheless. 

It was found individual interest and self-concept in science learning are not correlated to 

academic achievement. The students generally showed a positive attitude towards science, but 

there were some gender differences – the girls showed a more positive attitude towards 

science than boys, and the boys showed higher science achievement. 

KEYWORDS: primary school students, science and technology, attitude towards science, 

understanding the concept of dissolving, misconceptions. 
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1. UVOD 

 

V današnji družbi ima naravoslovna pismenost zelo velik pomen. Številne raziskave so 

pokazale, da je zanimanje mladih za naravoslovje šibko, saj z leti upada, to pa predstavlja 

enega od problemov današnjega izobraževanja (Agranovich in Assaraf, 2013; Lamanauskas, 

2009; Murphy in Beggs, 2003; Swarat, Ortony in Revelle, 2012). Naravoslovna pismenost 

poleg znanj in spretnosti učencev vključuje tudi odnos do znanja. Kemijske vsebine 

velikokrat predstavljajo problem zaradi abstraktnosti, zaradi katere učenci težje razumejo 

vsebino in oblikujejo napačna pojmovanja, to pa vodi do neuspeha, pomanjkanja interesa, 

negativnega odnosa do vsebine ali predmeta. Če so kemijske vsebine nepravilno 

predstavljene, so za učence lahko neuporabne in nesmiselne, poleg tega pa ne spodbujajo 

interesa, da bi učenci pojme tudi poglobljeno razumeli. Preverjanja dosežkov v mnogih 

državah kažejo, da učenci v šoli pogosto ne znajo uporabiti razumevanja naravoslovnih 

pojmov za reševanje kompleksnejših problemov (Devetak, 2012; Glažar, 2014; Štraus, 

Šterman Ivančič in Štigl, 2016). 

Tematika raztapljanja je zaradi svoje pomembnosti pritegnila pozornost mnogih 

raziskovalcev, ki so se osredotočili na različne vidike, ki zadevajo raztopine (npr. proces 

raztapljanja, topnost, vrste raztopin, ohranjanje mase pri procesu raztapljanja, vpliv zunanjih 

faktorjev na raztapljanje ipd.), prav tako pa so poskušali ugotoviti, kakšno je razumevanje 

učencev in študentov (Çalik in Ayas, 2005). Otroci naravoslovne pojme razvijajo s 

spoznavanjem okolja. V življenju se vsakodnevno srečujejo s procesom raztapljanja snovi v 

vodi in spoznavajo spreminjanje njihovih lastnosti. Sami oblikujejo spontane pojme, 

znanstvene pa pridobijo v vrtcu in šoli od odraslih. Pri razumevanju kemijskih pojmov se 

težave pri razumevanju pojavljajo zaradi kompleksnosti in abstraktnosti, z ustrezno povezavo 

in smiselnim prekrivanjem makroskopske, submikroskopske in simbolne ravni pa je mogoče 

oblikovanje pravilne miselne predstavitve v dolgotrajnem spominu. S tem se zmanjša 

pojavljanje nepopolnih in napačnih pojmovanj (Devetak, 2009 in 2012; Devetak in Glažar, 

2007).  

V teoretičnem delu so predstavljene že izvedene raziskave o odnosu do naravoslovja in 

razumevanju pojmov, povezanih z raztapljanjem, na podlagi katerih se je raziskovalo 

razumevanje vsebine pri učencih 5. razreda. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati 

raziskave, v kateri je sodelovalo 232 učencev 5. razreda osrednjeslovenskih šol. Raziskovalni 
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problem študije je prikaz stanja razumevanja pojmov, povezanih z raztapljanjem, v povezavi z 

odnosom do naravoslovja. 
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1. Naravoslovje na razredni stopnji osnovne šole 

 

Naravoslovno izobraževanje se v osnovni šoli začne kot integriran predmet – v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju pri predmetu spoznavanje okolja, v 4. in 5. razredu pa pri 

predmetu naravoslovje in tehnika (Japelj Pavešić, Svetlik in Kozina, 2012; Kresal-Sterniša in 

Plevnik, 2012). Učna načrta obeh predmetov združujeta vsebine različnih naravoslovnih in 

tehničnih znanstvenih področij (kemija, fizika, biologija, informatika, tehnika in tehnologija), 

dodatno pa spoznavanje okolja vključuje še vsebine družboslovnih področij (zgodovina, 

geografija). Predmet spoznavanje okolja je eden izmed temeljnih nosilcev spoznavnega 

razvoja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Spodbuja vzgojo in 

izobraževanje za trajnostni razvoj v načinu življenja, saj vključuje okoljska, gospodarska in 

družbena vprašanja. Učenci preko vsebin spoznavajo dejstva in oblikujejo pojme ter povezave 

o naravnem in družbenem okolju, v katerem živijo. Pri predmetu naravoslovje in tehnika pa 

učenci nadgradijo temeljna naravoslovna znanja. Ta znanja uporabljajo za razumevanje in 

reševanje različnih problemov in situacij, ki jim praviloma omogočajo odgovorno 

vključevanje v družbo (Kolar, Krnel, in Velkavrh, 2011; Vodopivec, Papotnik, Gostinčar 

Blagotinšek, Skribe Dimec in Balon, 2011). Z učenjem naravoslovja učenci razvijajo kritično 

mišljenje, pri tem pa je pomembno aktivno učenje – raziskovanje, izvajanje poskusov, iskanje 

rešitev, postavljanje vprašanj in oblikovanje zaključkov. Sodobni pristopi poučevanja 

naravoslovja temeljijo na aktivnosti učenca in na samostojni izgradnji znanja, omogočajo pa 

tudi premik od razdrobljenega znanja k celostnemu razumevanju naravoslovnih pojmov in 

povezav med njimi (Battelli, 2014; Krnel, 1993; Ivanuš Grmek, Čagran in Sadek, 2009). 

Pouk naravoslovja na razredni stopnji temelji na spoznavanju bioloških, fizikalnih in 

kemijskih vsebin (Devetak, 2009). Naloga naravoslovnega izobraževanja je, da spodbuja 

učence k opazovanju in raziskovanju narave. Otroci imajo radi različne aktivnosti v naravi, 

kar posledično spodbuja zanimanje za naravo in okolico (Lamanauskas, 2009). Prav na 

razredni stopnji morajo učenci imeti čim več stika z vsakdanjimi situacijami, da se učijo na 

podlagi lastnih izkušenj. Zato je pri naravoslovju, tudi pri kemijskih vsebinah, pomembno, da 

si znanje oblikujejo z izvajanjem poskusov in njihovim pojasnjevanjem oz. da nove vsebine 

spoznavajo med dejavnostmi in si aktivno gradijo svoje znanje. Kemija je po mnenju 

Lamanauskasa (2009) najpomembnejša sestavina sodobnega naravoslovnega izobraževanja, 

saj je pomembna za razvoj naravoslovnega znanja. Učenci spoznavajo različne materiale in 
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snovi, tudi v naravnem okolju, samostojno raziskujejo in rešujejo različne probleme, zbirajo, 

analizirajo in vrednotijo raziskovalne podatke, naučijo pa se uporabljati tudi različne naprave 

in instrumente. S takimi dejavnostmi se naučijo oblikovati končne rešitve in jih nato tudi 

ustrezno predstaviti drugim, naučeno pa nato uporabijo tudi v drugačnih okoliščinah, npr. pri 

drugih šolskih predmetih. Primerno izbrane kemijske vsebine in dejavnosti spodbudijo pri 

učencih željo po eksperimentiranju in raziskovanju, kar bi moral biti tudi cilj, saj je šibko 

zanimanje mladih za naravoslovje eden od problemov današnjega izobraževanja 

(Lamanauskas, 2009; Vodopivec idr, 2011).  

 

2.1.1. Kemijske vsebine naravoslovja na razredni stopnji 

 

Operativni cilji in vsebine so v učnem načrtu za predmeta spoznavanje okolja ter naravoslovje 

in tehnika razvrščeni glede na določeno področje oz. temo. Kemijske vsebine najdemo pri 

tematskih sklopih Snovi in Pojavi. 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju se učenci pri predmetu spoznavanje okolja 

seznanijo s kemijskimi pojmi, ki so umeščeni v tematski sklop Snovi. Spoznajo snovi, njihove 

lastnosti in kaj lahko vpliva na spreminjanje teh lastnosti. V 2. razredu se seznanijo z vrstami 

agregatnih stanj in prehodi med njimi, pri tem pa spoznajo tudi proces taljenja, raztapljanja in 

strjevanja. Spoznajo tudi neobrnljiv proces gorenja. V 3. razredu spoznavajo, kako se snovi 

spreminjajo med segrevanjem, razlikujejo pa tudi med procesoma taljenja in raztapljanja. Pri 

spreminjanju snovi v vodi učenci ugotavljajo, kako voda deluje na različne snovi (Kolar idr., 

2011). 

V učnem načrtu za naravoslovje in tehniko (Vodopivec idr., 2011) so kemijske vsebine 

razvrščene v tematskih sklopih Snovi in Pojavi. Učenci se v 4. razredu seznanijo z 

razvrščanjem snovi, lastnostmi snovi in spreminjanjem lastnosti določenih snovi, v 5. razredu 

pa te vsebine nadgrajujejo. Seznanijo se z načini shranjevanja snovi v različnih agregatnih 

stanjih, spremembami agregatnih stanj, pojmi topljenec, topilo in raztopina, spoznajo, da se 

masa pri raztapljanju snovi ohrani, velik poudarek pa je tudi na pomenu varovanja vode – 

znajo opisati onesnaževalce površinskih voda in podtalnice, pojasniti posledice onesnaževanja 

in utemeljiti pomen varovanja vode. 

V magistrskem delu se je osredotočilo na pojme, povezane z raztapljanjem, ki jih učenci 

usvojijo v 5. razredu. V nadaljevanju so v tabelah povzeti tematski sklopi, vsebine in 
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operativni cilji iz učnih načrtov pri predmetih spoznavanje okolja ter naravoslovje in tehnika, 

ki se navezujejo na raztapljanje snovi v vodi. 

 

Tabela 1: Pregled tematskih sklopov, vsebin in operativnih učnih ciljev, ki se navezujejo na 

vsebino raztapljanja pri predmetu spoznavanje okolja. 

Predmet: Spoznavanje okolja 

Tematski sklop: Snovi 

Vsebine: 

1. razred 2. razred 3. razred 

Lastnosti predmetov in 

snovi; 

Trdne snovi, tekočine. 

Lastnosti snovi;  

Zmesi, ločevanje zmesi; 

Spreminjanje lastnosti snovi pri 

pojavih (sušenje, bledenje, 

preperevanje, raztapljanje, rjavenje, 

gnitje ipd.). 

Vplivi na spreminjanje 

lastnosti snovi. 

Operativni učni cilji: 

• Učenci spoznajo 

lastnosti, po katerih 

ločimo trdne snovi in 

tekočine. 

• Učenci vedo, da 

obstajajo trdne snovi 

in tekočine. 

 

• Učenci vedo, da se pri mešanju 

snovi lahko spreminjajo 

lastnosti snovi ali pa ne. 

• Učenci znajo opisati in 

razlikovati snovi ter jih 

razvrščati po njihovih 

lastnostih. 

• Učenci znajo pripraviti zmesi in 

uporabiti postopke za ločevanje 

zmesi. 

• Učenci vedo, da so nekateri 

pojavi obrnljivi, nekateri pa 

neobrnljivi. 

• Učenci znajo dokazati, da se pri 

nekaterih pojavih lahko 

spremenijo lastnosti snovi. 

• Učenci spoznajo, kaj 

vpliva na 

spreminjanje lastnosti 

snovi (zrak, sončna 

svetloba, voda). 

• Poznajo spreminjanje 

lastnosti snovi pri 

segrevanju. 
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Ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja morajo učenci v zvezi z raztapljanjem 

poznati nekaj lastnosti teles in snovi ter razlike in podobnosti med njimi, prav tako morajo 

prepoznati in opisati lastnosti teles in snovi (Kolar idr., 2011).  

 

Tabela 2: Pregled tematskih sklopov, vsebin in operativnih učnih ciljev, ki se navezujejo na 

vsebino raztapljanja pri predmetu naravoslovje in tehnika. 

Predmet: Spoznavanje okolja 

4. razred 5. razred 

Tematski sklop: 

Razvrščanje snovi in lastnosti snovi; 

Spreminjanje lastnosti snovi. 

Shranjevanje snovi;  

Snovi v naravi. 

Vsebine: 

Trdne snovi, kapljevine in plini. Ohranjanje mase pri raztapljanju snovi; 

Spremembe agregatnega stanja. 

Operativni učni cilji: 

• Učenci znajo pojasniti povezanost 

lastnosti snovi z njihovo uporabo. 

• Učenci znajo prikazati, da se zmesi lahko 

ločijo na različne načine in da nekatere 

zmesi težko ločimo na sestavine. 

• Učenci znajo opisati primere mešanja in 

ločevanja snovi v naravi. 

• Učenci znajo dokazati, da segrevanje in 

ohlajanje povzročata spremembe lastnosti 

snovi. 

• Učenci znajo pojasniti, da se pri trdnih 

snoveh s spreminjanjem oblike njihova 

prostornina in masa ohranjata. 

• Učenci znajo prikazati, da se v vodi lahko 

raztapljajo samo določene snovi, nekatere 

pa le v omejenih količinah. 

• Učenci znajo opredeliti pojme topilo, 

topljenec in raztopina. 

 

 

Cilj iz učnega načrta za naravoslovje in tehniko (2011) navaja, da morajo učenci v 5. razredu 

znati opredeliti pojme raztopina, topilo in topljenec. Raztopino sestavljata dve komponenti, 

topilo in topljenec. Topljenec je lahko v trdnem, tekočem ali plinastem agregatnem stanju, 

raztopljen pa je v topilu. Topljenci so lahko soli, kisline, baze, sladkorji, alkoholi. 

Najpogostejše topilo je voda, učenci pa med šolanjem spoznajo tudi druga organska topila 

(npr. aceton) (Furlan idr., 2010).  
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Kemijske reakcije, ki omogočajo življenje na Zemlji, potekajo v vodnih raztopinah. V naravi 

ni čiste vode, to pomeni, da ni snovi, ki bi vsebovala le molekule vode H2O. V vodi so lahko 

raztopljene različne snovi, kot so soli in plini iz ozračja. Količina in vrsta raztopljenih snovi je 

odvisna od hidrološkega sistema, v katerem se voda pretaka, in od kemične sestave t. i. 

naravnega ozadja sistema (npr. v morski vodi NaCl, MgCl2, MgSO4, MgSO4; v površinskih 

vodah, ki imajo prispevno zaledje v karbonatnih kamninah, pa Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, 

CaSO4). Vsa živa bitja in rastline za svoj obstoj potrebujejo vodo. Glavno izhodišče pri 

obravnavi vode kot sestavnega dela vseh živih bitij in rastlin pa je njeno kakovostno stanje, ki 

ga opredeljujejo v vodi raztopljene snovi. V onesnaženi vodi so lahko določene snovi v 

sledovih, torej koncentracijah, ki so značilne za naravna ozadja, ali pa v višjih koncentracijah, 

ki izhajajo iz t. i. antropogenih vplivov (npr. pesticidi, ki so v osnovi kmetijskega izvora). 

Osnovno vodilo pri obravnavi kakovosti vode je, ali so te snovi škodljive oziroma nevarne za 

zdravje. Mejne vrednosti škodljivih snovi v vodi se določa z raziskavami, ki proučujejo vpliv 

teh snovi na žive organizme (Bukovec in Brenčič, 2001). 

Učenci morajo ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja znati pojasniti, da se pri 

raztapljanju masa snovi ohranja (Furlan idr., 2010). V kemiji označujejo ohranjanje snovi kot 

ohranjanje osnovnih gradnikov, ki omogočajo obrnljivost pojavov. Čeprav se pri nekaterih 

pojavih, npr. pri raztapljanju, spremenijo lastnosti, s katerimi opisujemo snov (barva, gostota), 

ostajajo osnovni gradniki isti. Pri interakcijah dveh ali več snovi ločimo fizikalne in kemijske 

spremembe. Pri fizikalni spremembi se spremenijo lastnosti snovi na makroskopski ravni, 

osnovni gradniki ostanejo nespremenjeni. Pri kemijskih spremembah pa pride do 

prerazporejanja delcev, osnovni gradniki se spremenijo, s tem pa se spremenijo tudi lastnosti, 

ki snov določajo. Ohranja pa se masa snovi, ki sodelujejo pri reakciji (Krnel, 1993). 

Pojav raztapljanja je otrokom najbližji, saj se v življenju vsakodnevno srečujejo z različnimi 

snovmi, ki se raztapljajo v vodi. Za mlajše otroke, pri katerih je razumevanje pojavov tesno 

povezano s perceptivno izkušnjo, je značilno mišljenje, da snov pri raztapljanju izgine. 

Razumevanje v kasnejših obdobjih (pri starosti 10–12 let) pa temelji na še naivni predstavi o 

snovi, ki je zgrajena iz delcev, npr. večina razlag vsebuje ohranjanje intenzivnih lastnosti 

snovi, npr. sladkost vode, in neohranjanje ekstenzivnih, kot je npr. masa sladkorja (Krnel, 

1993; Kikas, 2001).  
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2.2. Naravoslovna pismenost 

 

V dokumentu Nacionalna strategija za razvoj pismenosti (2006) je pismenost opredeljena kot 

trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme 

simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini, 

šoli, na delovnem mestu in v družbi. Obstajajo različne vrste pismenosti, v današnji družbi pa 

je zelo velik pomen naravoslovne in tehnološke pismenosti, ki se ga kot enega od temeljnih 

ciljev pouka naravoslovja vse bolj poudarja na vseh ravneh šolanja (Battelli in Dolenc-

Orbanić, 2011).  

V literaturi obstaja več opredelitev naravoslovne pismenosti. Shen (1975, v Glažar in 

Devetak, 2013) razlikuje praktično (sposobnost uporabe naravoslovnega znanja pri reševanju 

praktičnih problemov), družbeno (sposobnost odločanja in reševanja splošnih družbenih 

problemov, povezanih z energijo, uporabo naravnih virov, varovanjem okolja in drugimi 

življenjskimi problemi) in kulturno (motiviranost posameznika za poznavanje naravoslovja in 

povezovanje naravoslovja z družboslovjem) naravoslovno pismenost. Miller (1983, v Skribe 

Dimec, 2007) pravi, da je pojem naravoslovna pismenost sestavljen iz razumevanja 

naravoslovnih pravil in metod, naravoslovnih izrazov in pojmovanj ter iz razumevanja, kako 

naravoslovje in tehnologija vplivata na družbo. Hodson (1992, v Skribe Dimec, 2007) je 

naravoslovno pismenost opisal kot sprejemanje in razvijanje pojmovanj in teoretičnega znanja 

(učenje naravoslovja), razvijanje razumevanja narave naravoslovja in naravoslovnih metod  

ter zavedanja povezave med naravoslovjem in družbo (učenje o naravoslovju) in vključevanje 

ter razvijanje strokovnega znanja pri raziskovanju in reševanju problemov (ukvarjanje z 

naravoslovjem). Po mnenju Çalika in Ayasa (2005) naravoslovna pismenost zajema 

razumevanje osnovnih naravoslovnih pojmov, sposobnost znanstvenega načina razmišljanja 

in uporabo naravoslovnega znanja ter načina razmišljanja pri osebnem in družbenem razvoju. 

V raziskavi PISA pa naravoslovna pismenost zajema posameznikovo naravoslovno znanje in 

uporabo tega znanja za prepoznavanje naravoslovnoznanstvenih vprašanj, pridobivanje 

novega znanja, razlaganje naravoslovnih pojavov, izpeljavo ugotovitev o naravoslovnih 

problemih, ki temeljijo na preverjenih dejstvih, razumevanje značilnosti naravoslovnih 

znanosti kot oblike znanja in raziskovanja, zavedanje o tem, kako naravoslovne znanosti in 

tehnologije oblikujejo naše okolje, ter pripravljenost sodelovati pri naravoslovnoznanstvenih 

vprašanjih. Naravoslovna pismenost poleg znanj in spretnosti učencev vključuje tudi odnos do 

znanja – stališča in pristopi do naravoslovja vplivajo na interes učencev in motivirajo k 

izpeljavi aktivnosti, povezanih z naravoslovjem, ter odgovornemu delovanju, npr. v povezavi 
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z okoljem (Štraus, Šterman Ivančič in Štigl, 2016). Pomembno komponento naravoslovne 

pismenosti predstavlja tudi pristen interes za naravoslovje (Rutherford in Ahlgren, 1991, v 

Swarat idr., 2012). 

Osnovni namen naravoslovnega izobraževanja je razviti naravoslovno pismenost in ne le 

poznavanje posameznih naravoslovnih pojmov (Harlen, 2001, v Glažar in Devetak, 2013). 

Razvoj naravoslovne pismenosti zahteva razvoj treh vrst znanja in spretnosti: vsebinskega, 

procesnega in epistemološkega znanja. Vsebinsko znanje vključuje poznavanje dejstev, teorij, 

zamisli in drugih informacij, procesno znanje pa znanje o pojmih in postopkih, ki so osnova 

za zbiranje, analiziranje in interpretiranje naravoslovnoznanstvenih vprašanj. Epistemološko 

znanje vključuje razumevanje narave in odraža zmožnost učencev, da razmišljajo, sodelujejo 

v razpravi in svoja opažanja argumentirajo. Kompetenco naravoslovne pismenosti 

posameznik doseže s prepoznavanjem naravoslovnih vsebin, sposobnostjo njihove znanstvene 

razlage in uporabo znanstvenih dokazov pri oblikovanju zaključkov. S tem se razvijata tudi 

interes za naravoslovje in pozitiven odnos do okolja ter pristopov, ki vodijo k trajnostnemu 

razvoju in ohranjanju skladnosti z naravo (Glažar, 2014; Štraus idr., 2016).  

Razvijanje naravoslovne pismenosti je pomembno za uspešno reševanje problemov v 

vsakdanjem življenju, saj pridobljeno znanje in spretnosti posamezniku omogočajo 

osebnostno rast in odgovorno delovanje v družbenem življenju (Glažar in Devetak, 2013; 

Glažar, 2014). Tu je potrebno izpostaviti pomen kritičnega mišljenja, ki ni le v razvoju 

specifičnega naravoslovnega znanja, ampak vpliva na splošno kritično mišljenje in logično 

sklepanje (Skribe Dimec, 2007). 

Da lahko učenci postanejo aktivni in uspešni posamezniki, morajo med šolanjem pridobiti 

osnove naravoslovne pismenosti. Z učenjem naravoslovja razvijajo razumevanje pojmov, 

pravil in izrazoslovja, z učenjem o naravoslovju pa njegovo razumevanje in povezave med 

naravoslovjem, družboslovjem in socialnimi odnosi. Poučevanje naravoslovja se mora 

navezovati na življenjske situacije, s katerimi se srečujemo, posameznika pa usposobiti za 

kritično vrednotenje vsebin, oblikovanje stališč in odgovorno ravnanje (Glažar in Devetak, 

2013).  

Študije o razvoju naravoslovnih pojmovanj kažejo, da učenci nove pojme pridobivajo počasi, 

naravoslovna pojmovanja pa se razvijajo v povezavi z določeno situacijo in jih učenci težko 

posplošijo na druge situacije (Linn in Eylon, 1996, v Skribe Dimec, 2007). Linn in Eylon tudi 

navajata, da mora učenje naravoslovja potekati v socialno oblikovanem kontekstu, poučevanje 

pa mora učence spodbujati, da v procesu učenja stvari povezujejo, organizirajo in ovrednotijo. 

Preverjanja dosežkov v mnogih državah kažejo, da učenci v šoli pridobijo le malo 
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razumevanja naravoslovnih pojmov in jih pogosto ne znajo uporabiti za reševanje 

kompleksnejših problemov (1996, v Skribe Dimec, 2007). Spoznavanje in raziskovanje 

neznanega mora potekati izkustveno, ob različnih dejavnostih, iz življenja in za življenje. 

Spoznavanje novega s postopki je nenadomestljivo, saj se ob pripovedovanju in razlaganju 

življenjske vsebine lahko spremenijo v ponavljanje definicij, ki pa učencem nič ne pomenijo. 

Poimenovanje brez konkretnih predstav krepi le sposobnost pomnjenja, kar pa ni namen 

pouka naravoslovja (Vodopivec idr., 2011). 

 

2.2.1. Razvoj pojmov 

 

Učenje je dinamičen proces spreminjanja in oblikovanja pojmov. Osrednja naloga pouka je 

oblikovanje pojmov, ki nam pomagajo prepoznati predmete in pojave okoli nas, omogočajo 

uporabo jezika, vnašajo ekonomičnost in zmanjšajo potrebo po nenehnem novem učenju 

(Dolenc-Orbanić in Battelli, 2015; Krnel, 1993; Marentič Požarnik, 2018). 

Otrok oblikuje spontane in znanstvene pojme, razvoj pojmov pa je povezan z razvojno 

stopnjo otrokovega mišljenja. Spontane pojme oblikuje sam, znanstvene pa pridobi v vrtcu in 

šoli od odraslih na osnovi spraševanja in besednih razlag. Pojem je rezultat osebnega 

izgrajevanja. Do trajnega učnega rezultata pride, če je učenec aktiven pri konstrukciji svojega 

znanja, da opazuje, poskuša, preverja, sodeluje v razgovoru in s samostojnim miselnim delom 

spozna pomen pojma. Učitelj konkretne pojme poučuje s primeri, abstraktne pa z definicijami. 

Stopnja razumevanja je močno odvisna od razvojne stopnje mišljenja (ali je učenec na stopnji 

konkretnih ali formalnologičnih operacij po Piagetu). Konstruktivisti poudarjajo, da je 

potrebno najprej ugotoviti učenčevo predznanje oz. ugotoviti obstoječa pojmovanja in jih 

potem po potrebi preoblikovati. Pri primerih je potrebna primerna stopnja nazornosti. 

Doživljanje s čim več čutili daje dobro osnovo za učenje pojma tako pri mlajših kot tudi pri 

starejših učencih. Pojme se lahko prikaže v naravi, na modelih ali skicah, vizualizacija 

pojavov pa je možna tudi z video in računalniško simulacijo. Z najpomembnejšimi pojmi se 

mora učenec na različnih razvojnih stopnjah srečati večkrat, saj se pojmi razvijajo postopno in 

v daljšem časovnem obdobju. Prevelika količina pojmov v učnih načrtih in učbenikih, 

verbalizem oz. zadovoljitev z obnovo definicije pojma ali navajanjem že znanih primerov, 

prezahtevnost pojmov glede na razvojno stopnjo in premajhna povezanost pojmov med seboj 

predstavljajo problem pri poučevanju pojmov v šoli. Zaradi prevelikega kopičenja je 
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obravnava bolj površna, izostane lahko tudi preverjanje razumevanja pojmov, kar vodi do 

hitrejšega pozabljanja (Marentič Požarnik, 2018). 

Uporaba neprestane komunikacije v učnem procesu ima neposreden vpliv na razvoj jezika in 

pismenosti. Pomembno je, da sta raziskovanje in reševanje problema primerna otrokovi 

starosti. Če je problem preabstrakten in oddaljen od otrokovega vsakdanjega življenja, je 

velika verjetnost, da bo otrok novo znanje razvil, a bo ohranil intuitivno razlago zaradi 

nerazumevanja (Petek, 2012).  

Narava kemije je kompleksna in abstraktna, zato se pri učencih pojavljajo raznolike težave pri 

razumevanju kemijskih pojmov. Če je kemija nepravilno predstavljena, je za učence lahko 

neuporabna in nesmiselna, prav tako pa ne spodbuja k interesu, da bi učenci pojme tudi 

poglobljeno razumeli in uporabili v novih situacijah. Naravo kemijskih pojmov lahko 

opišemo na treh ravneh: makroskopski, submikroskopski in simbolni. Makroskopska ali 

senzorna raven je konkretna, saj naravni proces zaznamo s čutili. Zavzema opazovanje 

določenega naravoslovnega procesa, ki ga lahko učenec ustrezno opiše (Devetak, 2012). Pri 

učni uri pojav simuliramo z ustrezno zasnovanim eksperimentom, natančnost in strokovna 

ustreznost opisa opazovanega pojava pa je odvisna od učenčevih sposobnosti uporabe jezika 

in razumevanja določenih naravoslovnih pojmov (Devetak, 2009). Na drugi, submikroskopski 

ravni, opažanja opišemo s teorijami, ki temeljijo na atomski, molekularni ali ionski ravni 

delcev. Od reakcij med delci je odvisno, kakšne lastnosti ima snov in kaj se zgodi pri reakciji 

med dvema snovema. To je mogoče opaziti kot dogajanje med poskusom na makroskopski 

ravni (Devetak, 2009 in 2012). Za mlajše učence je razumevanje zgradbe snovi na tej ravni 

zahtevno, Longden s sodelavci (1991, v Devetak, 2009) pa navaja, da se pri učencih, mlajših 

od enajst let, z ustrezno razlago submikroskopske komponente pojma lahko poveča 

razumevanje procesov. Simbolno raven naravoslovnega pojma zajemajo simbolne 

predstavitve pojava (skice, diagrami, modeli, simboli elementov, formule elementov in spojin, 

enačbe kemijskih reakcij). Makroskopska opažanja in submikroskopsko raven delcev 

prevedemo v ustrezne simbole, ki omogočajo enostavnejšo interpretacijo dejanskega stanja. S 

pravimi matematičnimi zvezami in simbolnim kemijskim jezikom se učenci srečajo pri 

naravoslovnih predmetih v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Nekateri 

raziskovalci menijo, da so v tem obdobju učenci lahko še vedno na konkretno operativni 

stopnji, kar lahko povzroči težave pri razumevanju kemijskih pojmov. Ustrezna povezava in 

smiselno prekrivanje vseh treh ravni omogoča oblikovanje pravilne miselne predstavitve v 

dolgotrajnem spominu, ki si jo posameznik oblikuje med kognitivno dejavnostjo. Smiselna 

razlaga kemijskih pojmov le na makroskopski ravni, brez obsežnega razumevanja pojavov na 
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submikroskopski in simbolni ravni, je zahtevna. V takem primeru se učenci definicije pojmov 

in njihove primere naučijo na pamet, a jih kmalu lahko tudi pozabijo. Z ustrezno razvitim 

mentalnim modelom ne kažemo napačnih razumevanj pojmov, poveča pa se obstojnost v 

dolgotrajnem spominu (Devetak, 2009 in 2012; Devetak in Glažar, 2007). 

Učitelji razrednega pouka poučujejo naravoslovne pojme na makroskopski ravni. Ta raven je 

namreč konkretna, učenci pa z opazovanjem oz. zaznavanjem s čutili opišejo določen 

naravoslovni proces. Za mlajše učence je razumevanje zgradbe snovi na submikroskopski in 

simbolni ravni še preabstraktno in posledično zahtevno. Učenci v starosti 7–11 let kljub 

miselnim operacijam še vedno potrebujejo nazorno razlago. Konkretne operacije so povezane 

s tistim, kar je miselno predstavljivo (Smrtnik Vitulić, 2009). S simbolnim kemijskim jezikom 

ter submikroskopsko ravnjo se osnovnošolci srečajo pri naravoslovju in kasneje pri kemiji v 

tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

 

2.3. Napačna ali nepopolna pojmovanja 

 

Otroci si že v zgodnjem otroštvu ustvarijo predstave, ki so odločilnega pomena, saj vplivajo 

na kasnejše oblikovanje in razumevanje pojmov. Naravoslovne pojme razvijajo s 

spoznavanjem okolja. O naravnih pojavih in procesih si ustvarijo predstave, ki se razlikujejo 

od splošno sprejetih, so odporne na spremembe in vplivajo na učenje novih pojmov. Za 

neustrezno razumevanje pojmov so pri nas uveljavljeni različni izrazi: naivne predstave, 

intuitivni pojmi, nepopolne in napačne predstave, nepopolna in napačna pojmovanja (Dolenc-

Orbanić in Battelli, 2015; Marentič Požarnik, 2018; Valanides, 2000; Wenning, 2008). 

Bar in Travis (1991, v Krnel, 1993) sta definirala napačne pojme kot znanstvene pojme, ki 

niso bili popolnoma usvojeni in se pojavljajo kot napačni odgovori pri preizkusih znanja. 

Ob vstopu v šolo imajo učenci neko predznanje o določenih pojavih. Pri učenju novih 

informacij pride do konflikta med učenčevim predznanjem in novo razlago. Pri tem je 

potrebna reorganizacija obstoječe strukture znanja. Če ne pride do te pojmovne spremembe v 

znanju in se obstoječa struktura znanja ne preoblikuje, se oblikujejo nepopolna in napačna 

pojmovanja (Devetak, Vogrinc in Glažar, 2009; Krnel, 1993; Marentič Požarnik, 2018). 

Na nastanek otrokovih nepopolnih in napačnih pojmovanj vpliva kar nekaj dejavnikov. 

Hershey (1995, v Battelli in Dolenc-Orbanić, 2011) med njih prišteva pretirano 

poenostavljanje, posploševanje in uporabo napačnega izrazoslovja. S spontanim odkrivanjem 

okolja v vsakdanjem življenju otroci pridobivajo različne osebne izkušnje. Na to pomembno 
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vpliva domače okolje. Otroci zaradi svoje radovednosti in vedoželjnosti začnejo postavljati 

vprašanja, starši pa s svojimi odgovori ali pa celo z neposvečanjem pozornosti vplivajo na to, 

kako bodo otroci razvili določeno pojmovanje. Oblikovanje pojmov poteka tudi v interakciji s 

sovrstniki, z nekritičnim sprejemanjem razlag in neustrezno uporabo znanstvenih izrazov v 

šoli in vsakdanjem življenju – v šoli predvsem zaradi neustreznih učiteljevih razlag in 

strokovno zavajajočih obrazložitev pojmov v učnem gradivu (učbeniki, delovni zvezki, učni 

listi ipd.) (Dolenc-Orbanić in Battelli, 2015).  

Raziskave so pokazale, da pojmi, ki so si jih otroci ustvarili sami in so nepopolni ter napačni, 

trdovratno vztrajajo in so prisotni tudi pri odraslih (Chinn in Brewer, 1993, v Dolenc-Orbanić 

in Battelli, 2015; Eggen in Kauchak, 2004, v Battelli, 2014; Wenning, 2008). Pogosto so tako 

močno zasidrani, da jih je s tradicionalnimi strategijami poučevanja težko spremeniti, saj 

prihaja do interakcij med starimi in novimi predstavami (Battelli in Dolenc-Orbanić, 2011). 

Gardner (1993, v Marentič Požarnik, 2018) je ugotovil, da veliko študentov kljub 

dolgoletnemu študiju ni razvilo globljega razumevanja osnovnih pojmov in problemov. To se 

je pokazalo pri spraševanju, ko so jim bila postavljena vprašanja v drugačni obliki, kot so jih 

bili navajeni.  

Da se napačna pojmovanja lahko ohranijo tudi kasneje, po formalnem šolanju, je posledica 

tega, da učenci različno reagirajo v procesu oblikovanja novih naravoslovnih pojmov. 

Spregledajo ali zavrnejo nove, nenavadne podatke in ohranijo osnovna pojmovanja 

nespremenjena; nove podatke imajo za neveljavne in osnovni pojem ostane nedotaknjen; nove 

nenavadne podatke razložijo kot nekaj, kar ne zadeva njihovega pojma; pojem spremenijo 

samo na zunaj, v bistvu pa ostane nespremenjen, ter redko izvršijo konceptualno spremembo, 

redko tudi zamenjajo obstoječe pojme z novimi (Chin in Brewer, 1993, v Battelli in Dolenc-

Orbanić, 2011). 

Pri preoblikovanju napačnih pojmovanj je pomembna vloga učitelja. Pristopi k 

preoblikovanju znanja vključujejo tri osnovne korake. Na prvi stopnji učitelj pri učencih 

ugotavlja njihovo predznanje in prepričanja, kako si razlagajo naravne pojave in procese ter 

jih izzove, da skušajo napovedati, kaj se bo zgodilo v določeni situaciji (npr. pri izvajanju 

poskusov). V naslednji stopnji se učenci soočijo s situacijo. Če ugotovijo, da so bile začetne 

napovedi napačne, se sproži kognitivni konflikt. Na tretji stopnji z učiteljevo pomočjo 

(razgovor, postavljanje problemskih vprašanj, izvajanje poskusov) razrešijo ta konflikt med 

starim in novim znanjem, učitelj pa po procesu učenja usvojeno znanje tudi preveri (Battelli, 

2014; Wenning, 2008). 
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Učitelj mora dovolj dobro poznati naravoslovje, da lahko suvereno presoja in reagira na 

različne zamisli, ki jih imajo učenci. Njegov profesionalni razvoj naj bi vodil k pridobivanju 

znanj in kompetenc, s katerimi bi prepoznal nepopolne ali napačne razlage v učnih gradivih. 

Pri razvijanju pojmov učitelj učence spodbuja in vodi proti pravilnim razlagam, postavlja taka 

vprašanja, ki otrokom omogočajo, da na podlagi lastnega dela (npr. eksperimentiranja) 

razvijejo pravilne, znanstveno sprejemljive razlage. Pri tem ne sugerira pravilnih rešitev, 

ampak pomaga razjasniti različna stališča. Njegove razlage naj bodo poenostavljene, 

razumljive in strokovno neoporečne. Poleg tega pa mora ustvariti dobro, pozitivno klimo v 

razredu, da si bodo učenci upali povedati svoje ideje, o njih odprto razpravljali in jih 

utemeljevali. Njihove zamisli in izkušnje so namreč lahko izhodišče za načrtovanje pouka, ki 

bo zamisli razvijal v smeri znanstvenih pojmov (Dolenc-Orbanić in Battelli, 2015; Krnel, 

1993; Vodopivec idr., 2011).  

Pri abstraktnih vsebinah, kjer se pojavov ne da zaznati (npr. nevidne spremembe), je potrebno 

pojave prikazati z modeli in analogijami, ki omogočajo spremembe med otroškim naivnim 

pojmovanjem in znanstveno razlago. Vsi mediji, ki posredujejo informacije učencem, morajo 

imeti dovolj vizualizacijskih elementov, s katerimi se informacije osmisli (Devetak, 2014; 

Krnel, 1993).  

S spodbujanjem sodobnejših pristopov poučevanja, nenehnim strokovnim izpopolnjevanjem 

učiteljev in zagotavljanjem sredstev ter pripomočkov za sodobnejši pouk se učitelj strokovno 

razvija, kar mu daje možnost, da lažje ugotovi, ali se pri učencih pojavljajo nepopolna 

pojmovanja in kako jih učinkovito preoblikovati. Pri učiteljih je potrebno spodbuditi 

zavedanje, da učna situacija pri pouku naravoslovja poveča pozitivni odnos učencev do 

naravoslovja. To se lahko doseže z izborom vsebin, ki naravoslovne pojme umeščajo v 

življenjske situacije in omogočajo problemsko-raziskovalno naravnan pouk (Devetak, 2014; 

Dolenc-Orbanič in Battelli, 2015). 

 

2.3.1.  Primeri napačnih pojmovanj, povezanih z raztapljanjem snovi v vodi 

 

Kemijske vsebine, ki se osredotočajo na raztapljanje snovi, so pritegnile mnogo 

raziskovalcev, ki so se zanimali za različne vidike, npr. proces raztapljanja, narava raztopin, 

topnost, vpliv mešanja in temperature na raztapljanje trdnih snovi, ohranjanje mase med 

raztapljanjem idr. Želeli so dobiti odgovore na vprašanja, ki se navezujejo na napačna 
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pojmovanja, ki jih imajo učenci o izbranih vsebinah, na njihovo pogostost pojavljanja in kako 

ta napačna pojmovanja preoblikovati (Çalik in Ayas, 2005). 

Krnel (1993) navaja, da so v raziskavi, v kateri so ugotavljali, ali se lahko izboljša 

razumevanje ohranjanja nekaterih lastnosti snovi, učenci 2. razreda osemletke (3. razred 

devetletke) pred samim učnim posegom za opisovanje mešanja in raztapljanja sladkorja v 

vodi uporabljali izraz »stopiti«, podobno kot za opis prehoda iz trdnega agregatnega stanja v 

tekoče. Večina otrok je menila, da proces raztapljanja ni obrnljiv, kljub temu da so uporabili 

enak izraz »stopiti« kot pri spremembi agregatnega stanja vode, ki pa so jo označili za 

obrnljiv proces. Večina otrok je odgovorila, da je raztopljeni sladkor lažji od kristalnega ali pa 

da sladkor ne prispeva k masi raztopine. Ker se prostornina raztopine pri poskusu le malo 

spremeni, so sklepali, da se masa raztopine ne spremeni. So pa na podlagi lastnih izkušenj 

trdili, da voda postane sladka, torej so ohranili sladkost kot lastnost sladkorja tudi v vodi. Po 

učnem posegu (izvajanju poskusov) so učenci odgovore spremenili. Stanje sladkorja so 

opisali z izrazoma »se topi« in »izgine«, pri čemer drugi odgovor nakazuje na razumevanje, 

da se snov pri mešanju z drugo snovjo ne ohranja. Za otroško mišljenje je značilno, da je 

močno odvisno od zaznavanja – sladkor v vodi izgine, ker ga z vidom ni mogoče več zaznati. 

Več kot dve tretjini anketiranih otrok je spoznalo, da je proces raztapljanja sladkorja v vodi 

obrnljiv proces, niso pa usvojili procesa ohranjanja mase sladkorja pri raztapljanju snovi. 

Polovica učencev je menila, da sladkor ne vpliva na maso raztopine, ker se je raztopil, in da 

raztopina tehta toliko kot voda. Delno pozitivni odgovori, da se masa ohrani, pa so posledica 

enostavnega seštevanja mase vode in sladkorja. Driverjeva s sodelavci (1989, v Krnel, 1993) 

v svoji raziskavi navaja, da dve tretjini anketiranih otrok med 9. in 14. letom meni, da je masa 

raztopine manjša kot masa topljenca in topila skupaj, torej le delno ohranjajo maso snovi pri 

raztapljanju. Longden, Black in Solomon (1991, v Krnel, 1993) pri »neohranjanju« sladkorja 

v vodi opozarjajo na vpliv perceptivnih izkušenj otrok kot tudi na vpliv metafor v jeziku. 

Otroci lahko z besedo »izginiti« povejo, da jim je sladkor izginil izpred oči, intuitivno pa 

vejo, da ostane v raztopini. 

Napačna pojmovanja raztapljanja snovi na submikroskopski ravni se na splošno oblikujejo 

zaradi napačnih razumevanj agregatnih stanj in prehodov med njimi ter zmesi, čistih snovi in 

njihovih osnovnih delcev. Različne raziskave so pokazale, da tako učenci, stari 11–13 let, kot 

tudi študenti zaznavajo proces raztapljanja kot taljenje (Devetak idr., 2009). Lee s sodelavci 

(1993, v Devetak idr., 2009) je ugotovil, da 12-letniki menijo, da topljenec med procesom 

raztapljanja dobesedno izgine, saj ne razumejo, da topljenec med raztapljanjem razpade na 

manjše delce, ki se jih ne vidi. Do podobnih rezultatov sta prišla tudi Butts in Smith (1987, v 
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Devetak idr., 2009), ki sta ugotovila, da tudi 16-letniki in 17- letniki menijo, da sladkor po 

raztapljanju izgine. Longden s sodelavci (1991, v Devetak, 2012) pa je prišel do spoznanja, da 

so učenci pri enajstih letih sposobni razumeti pojav raztapljanja na ravni delcev, čeprav se s 

tem v šoli formalno še niso spoznali. Pri učencih, starih 11–13 let, so ugotovili, da se je 

statistično pomembno zmanjšalo število napačnih razumevanj procesa raztapljanja na ravni 

delcev. 

Valanides (2000) je v svoji raziskavi z bodočimi učiteljicami naravoslovja opravil intervjuje o 

spremembah pri raztapljanju natrijevega klorida in sladkorja v vodi. Večina študentk je 

menila, da se trdna snov v vodi stali ali raztopi, ker ni več vidna, nekatere so trdile, da se  

potopi in da se lahko raztopi le pri mešanju. Nekaj anketirank je raztapljanje označilo kot 

kemijsko reakcijo, pri kateri nastane nova snov, tj. sladka oz. slana voda. Vse študentke so 

pravilno sklepale o ohranitvi količine snovi pred in po raztapljanju, in sicer na podlagi okusa 

raztopine, prav tako so trdile, da se povečata volumen in gostota raztopine po raztapljanju. 

Liu in Lesniak (2006) sta ugotavljala razumevanje učencev (od 1. do 10. razreda) o snoveh in 

njihovem mešanju (voda, kis, soda bikarbona). Učenci od 1. do 6. razreda so predvideli 

možne vidne spremembe pri raztapljanju sode bikarbone v vodi, nekaj jih je spremembe 

povezalo s procesom raztapljanja. Mlajši učenci so se osredotočili na vidne spremembe sode 

bikarbone (se stali, se spremeni v vodo), starejši pa na medsebojno vplivanje sode bikarbone 

in vode ter obrnljivostjo pojava. Učenci 5. razreda so v primerjavi z ostalimi anketiranimi 

proces raztapljanja večkrat opredelili kot taljenje.  

Kikasova (2001) je v svoji raziskavi z otroki, starimi 4–6 let ter 9–10 let, ugotavljala, kaj se 

dogaja z različnimi snovmi (sladkor, citronska kislina, kakav in kalijev permanganat) v vodi. 

Osnovnošolci so proces raztapljanja snovi v vodi opisali z naslednjimi izrazi: taljenje, 

raztapljanje in razporeditev. To kaže, da nimajo vsi učenci razvite predstave, kaj pomeni 

taljenje in kaj raztapljanje. Na vprašanje, ali je snov še vedno v vodi, je večina pritrdila za 

snovi kalijev permanganat in citronsko kislino, razložili pa so, da so videli, da je bila snov 

dodana v vodo. Kar polovica učencev je odgovorila, da v vodi ni več sladkorja, kot razlog pa 

so navedli, da se je spremenil v sladko vodo oz. trditve niso znali utemeljiti. 

Çalik in Ayas (2005) sta ugotavjala, kakšno je razumevanje pojmov topilo, topljenec in 

raztopina pri učencih, starih 13–17 let. Mlajši učenci so imeli več težav pri razlikovanju med 

topljencem in topilom kot starejši. Navajali so, da sta sladkor in voda na začetku procesa 

raztapljanja najprej topili, nato pa postaneta topljenca. Nekateri učenci so imeli težave tudi z 

ohranjanjem mase med raztapljanjem snovi, saj so pri razlagi pojmov uporabljali izraza 

povečanje ali zmanjšanje mase (npr. »Raztopina je homogena zmes, sestavljena iz topljenca 
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in topila. Topilo stali trdno snov in zmanjša njeno maso. Topilo je snov, katere masa se 

poveča.«). Nekaj starejših učenci je trdilo, da se med raztapljanjem kocke sladkorja v vodi 

zgodi kemijska reakcija.  

 

2.4. Odnos do naravoslovja in učna uspešnost 

 

Odnos do naravoslovja 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje odnos (v zvezi z do) kot nekaj, kar se izraža, 

kaže v ocenjevanju, presojanju česa (npr. imeti pozitiven odnos do česa).  

Pri opredelitvi besedne zveze odnos do naravoslovja lahko izhajamo iz izraza odnos do šole in 

učenja, ki ga je Kobalova (2001) opredelila kot organizirano celoto mnenj, prepričanj, 

nagnjenj, stališč, predstav, doživljanj in drugih psihičnih vsebin, za katere je značilno, da jih 

učenec vzpostavlja do šole, učiteljev, sošolcev, lastnega učenja in storilnostne motivacije. 

Učenec z njimi oblikuje vrednostni odnos do izobraževanja, vplivajo pa tudi na zbiranje, 

predelavo in razumevanje informacij o smiselnosti in pomembnosti izobraževanja ter 

spodbujajo oblikovanje novih izkušenj in usmerjajo učenčevo ravnanje v zvezi z 

izobraževanjem.  

Stališča predstavljajo trajnejše miselne, čustvene in vrednostne naravnanosti do različnih 

predmetov, oseb, dogodkov in pojavov. Vsako stališče ima svojo spoznavno, čustveno in 

vedenjsko sestavino, te sestavine pa vplivajo na to, kako bomo zaznali določene situacije, 

predmete in osebe, kaj si bomo o njih mislili ter kako se bomo nanje odzvali. Šola izobražuje 

in posreduje sistem vrednot. Tako učence vzgaja, oblikuje njihova stališča in moralno 

ravnanje. Pozitivno stališče do posameznega predmeta se razvije ob takih metodah, pri katerih 

učenec spozna smiselnost učenja in povezanost z resničnimi problemi. Sodobni psihologi 

trdijo, da so stališča naučena preko izkušenj, ki se običajno oblikujejo v dolgoletnih stikih z 

določenimi informacijami, zgledi in čustveno obarvanimi izkušnjami, stališča pa so lahko 

odporna proti spreminjanju. Otroci jih pridobijo med razvojem, z nabiranjem izkušenj pa se 

lahko ta stališča vseeno lahko tudi spremenijo (Marentič Požarnik, 2018).  

Zanimanje za naravoslovje pri učencih v današnji družbi upada, upadanje pa naj bi bilo 

najbolj opazno v starosti 9–14 let, torej ob koncu osnovnošolskega šolanja (Dolenc-Orbanič 

in Battelli, 2009; Murphy, Ambusaidi in Beggs, 2006; Murphy in Beggs, 2003). Raziskave 
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kažejo, da je ključno obdobje za oblikovanje odnosa do naravoslovja v starosti 8–13 let 

(Agranovich in Assaraf, 2013).   

Učni načrt za naravoslovje in tehniko (2011) navaja, da učenci v okviru predmeta 

naravoslovje in tehnika odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, urijo spretnosti, razvijajo 

pozitivne osebnostne lastnosti, oblikujejo pozitiven odnos do narave in tehnike ter kritičen 

odnos do posegov v naravo.  

Na oblikovanje odnosa oz. stališč učencev do naravoslovja in šole na splošno vplivajo 

naslednji dejavniki: učitelji, učno okolje, samopodoba, vrstniki in starši (Morrell, 1998).  

Pouk naj stalno sporoča in privzgaja pozitiven odnos do sebe, soljudi in okolja, pri učencih pa 

naj razvija vedoželjnost, ohranja radovednost (npr. postavljanje zanimivih vprašanj, spontana 

uporaba informacijskih virov), objektivnost, kritičnost (npr. preverjanje opravljenega dela), 

občutljivost, natančnost in sistematičnost. Učenci so na razredni stopnji lahko zelo zvedavi in 

sposobni, zato mora biti pouk zanimiv in tudi dovolj zahteven, da jih pritegne (Vodopivec 

idr., 2011). Ward s sodelavci (2005, v Yunus in Ali, 2012) meni, da se odnos do naravoslovja 

oblikuje že v zgodnjih letih, v tem času pa imajo pomembno vlogo prav starši in učitelji. 

Učitelji z opazovanjem obnašanja učencev določijo, kakšen je njihov odnos do predmeta ali 

vsebine in ustrezno reagirajo. Če imajo učitelji sami pozitiven odnos do naravoslovja in če 

navdušeno ter raznoliko poučujejo naravoslovne vsebine, s svojim poučevanjem vplivajo tudi 

na oblikovanje odnosa pri učencih. Učne ure, ki so zanimivo pripravljene, vsebujejo raznolike 

učne oblike in metode ter omogočajo aktivno sodelovanje učencev, navdihnejo učence za 

sodelovanje, posledično pa vplivajo na oblikovanje pozitivnega odnosa do poučevane 

vsebine. Učitelj naj bi ustvaril stanje motiviranosti za učenje in pri učencih tudi razvijal to 

vrlino, da bi bili sposobni samostojnega učenja vse življenje. Na učence zlahka vplivajo tudi 

sošolci in vrstniki. Če ima večina slabo mnenje o predmetu, obstaja verjetnost, da bodo tudi 

ostali razvili enako mnenje (Yunus in Ali, 2012; Woolfolk, 2002). Kot povzemata Vedder-

Weiss in Fortus (2011), so različne raziskave pokazale, da je upadanje pozitivnega odnosa in 

motivacije za učenje naravoslovja povezano s spremembami v razredu in učnimi praksami, 

npr. več ur, kjer se snov le predava, manj debat z učenci, kopiranje zapiskov, uporaba 

učbenikov, možen pa je tudi vpliv hitenja pri posameznih vsebinah. Tudi Lamanauskas (2009) 

navaja, da je upad motivacije in interesa za učenje naravoslovja lahko posledica za učence 

dolgočasnih ur, pri katerih prevladuje frontalna oblika poučevanja. 

Vzpostavitev pozitivnega ali negativnega odnosa pa je povezana tudi z učenčevimi dosežki, 

motivacijo in interesom za določen predmet (Morrell, 1998). 
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Motivacija je psihološki proces, ki se pojavlja v obliki različnih motivacijskih sestavin, in je v 

tesni zvezi z učenjem, učna motivacija pa je skupen pojem za vse vrste motivacij v učni 

situaciji ter obsega vse, kar učencu daje pobudo za učenje, ga usmerja, določa intenzivnost, 

trajanje in kakovost učenja. Učna motivacija spodbuja k višjim oblikam učenja, to pa vpliva 

na oblikovanje kakovostnejšega znanja – bolj motivirani učenci v učnih situacijah uporabljajo 

kompleksnejše spoznavne procese in se zato tudi več naučijo kot manj motivirani učenci 

(Juriševič, 2014; Marentič Požarnik, 2018; Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). Stipekova 

(2002, v Juriševič, 2014) navaja, da se učna motivacija kaže v odnosu učencev do učenja in v 

različnosti pristopov k učenju. Učno motivacijo sestavljata notranja in zunanja motivacija za 

učenje. Pri notranji motivaciji je proces pogosto pomembnejši od rezultata, saj je cilj v 

dejavnosti sami. Notranjo motivacijo določajo izzivi, radovednost, interes, neodvisno 

odločanje za akcijo, težnja po uresničevanju lastnih potencialov, ustvarjanju in obvladovanju 

nekega področja znanja. Zunanja motivacija pa običajno ni trajna, saj jo določajo zunanje 

posledice, kot so dobre ocene, nagrade, pohvale, tekmovanje, odvisnost od učitelja, čim lažje 

delo ipd. (Marentič Požarnik, 2018). 

Juriševičeva (2014) navaja, da je motivacijski proces sestavljen iz motivacijskih pobudnikov 

in motivacijskih ojačevalcev. Pomembna sestavina motivacije je interes za učenje, ki je eden 

od motivacijskih pobudnikov. Hidi (2000, v Juriševič, 2014) je interes opredelil kot 

psihološko vzburjenje, ki vključuje usmerjeno pozornost, povečano miselno delovanje, 

vztrajanje in čustveno vpletenost. Interes se od uživanja v učenju razlikuje po tem, da se  

nanaša na specifičen predmet, aktivnost, tematiko ali znanje, je pa tudi eden izmed razlogov, 

zakaj učenci uživajo pri nekem predmetu, npr. pri naravoslovju (Štraus idr., 2016). 

Razlikujemo med dvema vrstama interesov – med osebnimi oz. individualnimi, to so trajne 

pozitivne usmerjenosti do posameznih področij, in situacijskimi, o katerih govorimo, kadar se 

ustvari tako situacijo, ki vzbudi določen interes (Dolenc-Orbanić in Battelli, 2009; Juriševič, 

2014; Marentič Požarnik, 2018). Situacijske interese spodbujajo osebna ustreznost, element 

novosti, raven učenčeve aktivnosti in razumljivost vsebine. Vsak individualni interes vsebuje 

čustveno in miselno komponento, ki sta usmerjeni v določeno aktivnost – interesi tako tudi 

pripomorejo k večji kakovosti učenja (Juriševič, 2014). 

Med motivacijske ojačevalce, ki med učenjem vzdržujejo motivirano vedenje, pa spada 

samopodoba. Opredeljena je kot zaznava lastne kompetentnosti na področju učenja oz. 

prepričanje o lastnih zmožnostih na splošno ali na posameznih področjih in je povezana z 

učno uspešnostjo ter stališči do šole (Juriševič, 2014; Kobal, 2001; Puklek Levpušček in 

Zupančič, 2009). Mnenje o lastnih sposobnostih pri učencih od 4. razreda naprej postaja tesno 
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vezano na učni uspeh. Z leti postajajo šolske ocene vedno bolj pomembne, včasih pa tudi 

edino merilo učenčeve sposobnosti za učenje (Marentič Požarnik, 2018). 

Učenci pri naravoslovju razvijajo odnos do znanja, ki vpliva na njihov interes, vzdržuje 

vključevanje v aktivnosti, povezane z naravoslovjem, in jih motivira, da te aktivnosti tudi 

izpeljejo, hkrati pa pridobljeno znanje uporabijo tudi v življenjskih kontekstih (Štraus idr., 

2016). Hofstein in Mamlok-Naaman (2011) navajata, da obstaja možnost, da učenci razvijejo 

pozitiven odnos do naravoslovja, če se jim vsebina, ki se jo učijo, zdi pomembna in uporabna 

v vsakdanjem življenju. 

 

Učna uspešnost 

 

Učna uspešnost je v učnih načrtih opredeljena z učnimi cilji in standardi znanja, ki so 

postavljeni kot merilo učenčevih dosežkov v določenem razredu. Najbolj pogosta oblika 

merjenja učnih dosežkov je šolska ocena, v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa so 

merilo učne uspešnosti opisne ocene (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

Dejavniki učne uspešnosti so razdeljeni na notranje (fiziološki, psihološki) in zunanje 

dejavnike (fizikalni, socialni). Med fiziološke dejavnike uvrščamo splošno telesno počutje, 

stanje čutil in senzomotorično koordinacijo, med psihološke pa intelektualne sposobnosti, 

osebnostne lastnosti, razvojno stopnjo mišljenja, govorno kompetentnost, predznanje, 

motiviranost za učenje, stile učenja in spoznavanja, uporabo strategij pri učenju ter značilnosti 

čustvovanja in vedenja. Fizikalni dejavniki so pogoji v okolju, ki vplivajo na kakovost učenja 

(npr. opremljenost prostora za učenje, učne metode in učbeniki), socialni dejavniki pa izvirajo 

iz družbenega okolja (družina, šola, vrstniki, širše družbeno okolje) (Marentič Požarnik, 

2018).  

Vsi dejavniki se med seboj prepletajo in imajo neposredne ali posredne učinke na učno 

uspešnost. Stipekova (1996, v Woolfolk, 2002) meni, da lahko učenci postanejo zainteresirani 

za določen predmet ali aktivnost, če doživijo uspeh, četudi sprva niso bili zainteresirani. 

Učenec, ki doma dobiva podporo, lahko razvije zanimanje za določeno področje, zainteresiran 

učenec pa dosega dobre rezultate in pri učitelju vzbudi pozitiven odnos, vse to pa ugodno 

vpliva na nadaljno motivacijo in prizadevnost za učenje. Učno neuspešen učenec pa je med 

sošolci lahko zavrnjen, od učiteljev dobiva negativne povratne informacije, starši pa se lahko 

negativno odzivajo na slabe ocene ali pa temu ne posvečajo pozornosti. To povratno deluje na 

učenčevo motivacijo, zanimanje za učenje in učno uspešnost (Marentič Požarnik, 2018; 

Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). V primeru neuspešnosti naj učitelj nudi ustrezne 
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povratne informacije o pomanjkljivostih v znanju in ustrezne načine učenja, da bo učenec 

težave lahko premagal. Povratne informacije naj sledijo vsakemu opravljenemu delu učenca, 

učitelj pa naj mu omogoči tudi refleksijo lastnega dela, s katero pridobiva lastna merila za 

oceno svojega dela (npr. metoda samoocenjevanja). V procesu učenja naj bo pozoren na to, 

kako se je učenec lotil naloge in koliko truda ter samostojnega dela je vložil vanjo. 

Pomembno je izpostaviti dejavnike, ki jih učenec lahko premaga, npr. z uporabo ustreznih 

učnih strategij (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

Patrick s sodelavci (2007, v Cavas, 2011) navaja, da ima motivacija močan vpliv na učenčeve 

dosežke pri naravoslovju. Učenci z višjo motiviranostjo za učenje naravoslovja so pri učenju 

uspešnejši, njihov odnos do naravoslovja pa je bolj pozitiven. 

 

2.4.1. Raziskave o odnosu do naravoslovja in učni uspešnosti 

 

Raziskava TIMSS poroča o naravoslovnem znanju učencev, ki ga pridobijo v šoli, znanje pa 

poveže z značilnostmi pouka in učnim okoljem na šoli. Raziskava iz leta 2011 (Japelj Pavešić 

idr., 2012) kaže, da učenci s pozitivnejšim odnosom do naravoslovja dosegajo boljše 

rezultate, prav tako pa je bolj verjetno, da se bodo naravoslovje radi učili tisti učenci, ki so pri 

tem predmetu uspešni. Delež slovenskih četrtošolcev, ki se rado uči naravoslovne predmete, 

je v primerjavi z evropskimi državami nižji od mednarodnega povprečja. Tudi slovenski 

osmošolci so v primerjavi z ostalimi sodelujočimi državami na dnu lestvice glede 

naklonjenosti do učenja naravoslovnih predmetov – največ učencev, tj. 16 %, se najraje uči 

kemijo, najmanj pa fiziko. Višje dosežke imajo tisti učenci, ki se radi učijo posamezen 

predmet. To potrjuje tudi raziskava TIMSS iz leta 2015 (Japelj Pavešić, 2016), ki pa je 

pokazala, da imajo slovenski učenci, kljub odličnemu znanju, še vseeno nizka stališča do 

znanja in učenja naravoslovja. Osmošolci mnogo manj cenijo naravoslovje v primerjavi z 

učenci ostalih sodelujočih držav. Glede na dosežke so v 4. razredu prevladovali fantje, v 8. 

razredu pa so bila uspešnejša dekleta. Tudi v raziskavi PISA iz leta 2015 (Štraus idr., 2016), s 

katero so zbirali podatke o vidikih učenčeve motivacije za učenje naravoslovja (uživanje v 

učenju, interes za različne naravoslovne vsebine) in v katero so bili vključeni slovenski 15-

letniki, so učenci in učenke ob nadpovprečnih naravoslovnih dosežkih izrazili podpovprečne 

ravni uživanja pri ukvarjanju z naravoslovjem oz. pri učenju naravoslovja. Prav interes za 

naravoslovje je tisti, ki v navedeni raziskavi najpomembneje napoveduje dosežke na 

naravoslovni lestvici znanja PISA. 
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Vispoel in Austin (1995, v Woolfolk, 2002) sta ugotovila, da so osnovnošolci kot razlog za 

svoj neuspeh pri različnih šolskih predmetih najvišje rangirali pomanjkanje interesa za učno 

vsebino, medtem ko so svoj uspeh pripisovali trudu in zanimanju. Swarat s sodelavci (2012) 

navaja, da so učenci ob vstopu v šolo močno notranje motivirani za naravoslovje, interes pa 

lahko upade zaradi načina poučevanja. Palmer (2009, v Swarat idr., 2012) je ugotovil, da so 

bili učenci pri pouku bolj motivirani ob eksperimentih in demostracijah. Aktivna vloga 

učencev igra pomembno vlogo pri spodbujanju interesa za naravoslovje (Blumenfeld, 

Kempler in Krajcik, 2006, v Swarat idr., 2012). 

V letih 2006 in 2007 je bila v Sloveniji opravljena raziskava v okviru projekta ROSE, s katero 

so zbirali informacije o zanimanju učencev za učenje naravoslovnih vsebin in odnosu do 

naravoslovja. Ugotovili so, da se učenci, povprečno stari 14 let, ne želijo učiti naravoslovja, 

saj ga nimajo raje v primerjavi z drugimi predmeti v šoli oz. da to ni področje, ki bi učence 

bolj zanimalo v primerjavi z drugimi predmeti. Učencem se naravoslovje ni zdelo zahtevno, 

so pa v povprečju manj zanimanja pokazali za učenje vsebin, ki so zajete v predmetnih 

področjih fizike, kemije, okoljske vzgoje, rastlin in človeka. V primerjavi med spoloma se je 

dekletom zdelo naravoslovje zanimivejše in tudi koristnejše kot fantom. Na splošno so 

dekleta pokazala nekoliko pozitivnejši odnos do naravoslovja kot fantje (Skurjeni, Dolinšek in 

Strašek, 2008). 

Naravoslovje oz. predmet spoznavanje okolja je bil večini učencev 3. razreda, ki so bili 

anketirani v šolskem letu 2005/2006, zelo všeč, odstotek tistih, ki predmeta ne marajo, pa je 

bil zelo majhen. Znano je, da se želijo učenci, ki imajo predmet radi, čim bolj izkazati 

(Kyriacou, 1997, v Glavič in Hus, 2009). Več kot polovica anketiranih je izpostavila, da imajo 

predmet zelo radi in da so pri tem predmetu tudi zelo uspešni. Pri obeh postavkah je bil delež 

deklet večji. Za učenje spoznavanja okolja so bili motivirani tako zunanje kot notranje – k 

učenju jih najbolj spodbuja veselje, da se naučijo nekaj novega, pohvala učitelja in zanimiva 

učna vsebina, najmanj pa potreba po znanju. Izpostavili pa so tudi spodbude, ki jim 

omogočajo aktivno vlogo pri pouku (delo v naravi, poskusi, kvizi ipd.) (Glavič in Hus, 2009). 

Murphy in Beggs (2003), ki sta raziskovala odnos učencev, starih od 8 do 11 let, sta 

ugotovila, da so 8-letniki in 9-letniki bolj navdušeni nad naravoslovjem kot 10-letniki in 11-

letniki, so pa starejši učenci samozavestnejši pri učenju naravoslovnih vsebin. Dekleta so 

imela pozitivnejši odnos do naravoslovja kot fantje, prav tako so se bolj strinjala, da je 

naravoslovje pomembno tudi za življenje zunaj šole. Večina učencev je na vprašanje, kaj 

imajo pri naravoslovju najrajše, odgovorila, da najrajši izvajajo poskuse, kot razloge pa so 

navedli, da je eksperimentiranje zabavno, spodbuja razmišljanje, pri tem pa hkrati uživajo in 
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se učijo. Dekleta so za bolj priljubljene vsebine označila vsebine o snoveh, zdravem življenju, 

rastlinah in človeku, fantje pa vsebine o silah in trenju ter elektriki.  Podobna raziskava iz 

Omana (Murphy, Ambusaidi in Beggs, 2006) je pokazala, da mlajši učenci v primerjavi s 

starejšimi rajši rešujejo naravoslovne probleme, starejši pa so menili, da so naravoslovni 

problemi lažji za razumeti. 

Agranovich in Assaraf (2013) sta v svoji raziskavi, v kateri so sodelovali učenci v starosti 9–

12 let, ugotovila, da večina učencev kaže višji interes za učenje naravoslovja, če je v ure 

vključeno izvajanje poskusov, predvsem fantje pa so si želeli, da bi več poskusov lahko 

izvajali tudi sami. Večini učencev so se zdele naravoslovne teme, o katerih se učijo pri pouku, 

zanimive, več deklet kot fantov pa se je strinjalo, da so te teme za njih tudi pomembne. 

Dekleta so opredelila, da se je naravoslovje potrebno učiti iz radovednosti in želje po izvedeti 

več o svetu, medtem ko so fantje navedli, da je učenje naravoslovja nujno, saj je naravoslovje 

pomembno za človeško družbo. 

Turški osnovnošolci, ki so sodelovali v raziskavi o motivaciji pri učenju naravoslovja, so bili 

na splošno visoko motivirani za učenje, imeli so pozitiven odnos do naravoslovja, boljši 

odnos pa je bil povezan tudi z boljšimi dosežki. Primerjava med spoloma je pokazala, da so 

dekleta bolj motivirana za učenje naravoslovja, prav tako imajo pozitivnejši odnos kot fantje 

(Cavas, 2011). So pa rezultati pokazali, da motivacija postopoma upada s prehodom v višje 

razrede – ob vstopu v srednjo šolo se učencem naravoslovje zdi dolgočasno in utrudljivo 

(Lunetta, 1998, v Cavas, 2011). Do podobnih zaključkov sta prišla tudi Wedder-Weiss in 

Fortus (2011). Njuna raziskava je pokazala, da motivacija učencev za učenje naravoslovja s 

starostjo upada (na prehodu iz osnovne v srednjo šolo). Anketirani učenci so se manj ukvarjali 

z naravoslovjem in naravoslovnimi aktivnostmi zunaj šole. Nekateri so razvili zamero do 

predmeta, to pa na splošno zmanjša možnosti za nadaljnje zanimanje za učenje naravoslovja. 

Dolenc-Orbanić in Battelli (2009) pa sta med študenti raziskovala, kako učence spodbujati k 

učenju naravoslovja. Večina anketiranih je kot največjo oviro pri učenju označila 

nemotiviranost. Velik delež študentov je menil, da so ovire tudi prezahtevna učna vsebina, 

nerazumevanje in pomanjkljivo predznanje. Če učenec učne vsebine ne razume, postane za 

učenje nemotiviran (Raffini, 2003, v Dolenc-Orbanić in Battelli, 2009). Za pokazatelje 

motiviranosti je večina navedla sodelovanje in zanimanje za učno vsebino, pri čemer učenec 

postavlja vprašanja, je zagnan pri delu in ustvarjalen. Izpostavili so, da je naloga učitelja, da 

učence ustrezno motivira (Dolenc-Orbanić in Battelli, 2009). 

 

  



Martinc, D. Razumevanje pojmov, povezanih z raztapljanjem, pri učencih 5. razreda. 

 

24 
 

2.5. Opredelitev problema 

 

V današnji družbi je pomen naravoslovne pismenosti zelo velik, saj je razvijanje te 

kompetence pomembno za uspešno reševanje problemov v življenju. Naravoslovna pismenost 

pa vodi tudi k razvijanju pozitivnega odnosa in interesa za naravoslovje (Glažar, 2014). 

Pouk naravoslovja na razredni stopnji temelji na spoznavanju bioloških, fizikalnih in 

kemijskih vsebin (Devetak, 2009). Učenci se na razredni stopnji pri predmetih spoznavanje 

okolja ter naravoslovje in tehnika seznanijo tudi s kemijskimi vsebinami. Raziskovalni 

problem te študije je prikaz stanja razumevanja pojmov, povezanih z raztapljanjem snovi v 

vodi, pri učencih 5. razreda osnovne šole. Battelli (2014) meni, da je ugotavljanju napačnih 

pojmovanj potrebno nameniti več pozornosti, saj lahko neustrezna uporaba strokovnega 

izrazoslovja vpliva na učenčevo nadgrajevanje naravoslovnega znanja in oblikovanje oz. 

razvoj stališč ter odnosa do narave. Zato se je ugotavljalo, ali imajo učenci napačna 

razumevanja o izbrani vsebini in katera so le-ta. 

Zanimanje za naravoslovje je med mladimi šibko, kemijske vsebine pa predstavljajo problem 

zaradi abstraktnosti. Različne raziskave so pokazale, da učenci v šolo vstopijo s pozitivnim 

interesom za naravoslovje, ki pa s starostjo lahko tudi upade (Agranovich in Assaraf, 2013; 

Lamanauskas, 2009; Swarat idr., 2012), zato je bila pozornost namenjena ugotavljanju odnosa 

učencev 5. razreda do naravoslovja in morebitni povezanosti med odnosom do naravoslovja 

ter njihovim razumevanjem izbrane vsebine.  

 

  



Martinc, D. Razumevanje pojmov, povezanih z raztapljanjem, pri učencih 5. razreda. 

 

25 
 

2.6. Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

 

Cilji raziskave: 

1. Analizirati, kako je obravnavana vsebina raztapljanja v izbranih učbenikih pri 

predmetu naravoslovje in tehnika v 5. razredu. 

2. Ugotoviti, kakšen odnos imajo učenci 5. razreda osnovne šole do naravoslovja. 

3. Ugotoviti, kakšno je razumevanje pojmov, povezanih z raztapljanjem, pri učencih 5. 

razreda. 

4. Ugotoviti, ali imajo učenci 5. razreda napačna pojmovanja o pojmih, povezanih z 

raztapljanjem.  

5. Ugotoviti, ali obstaja povezanost med individualnim interesom učencev 5. razreda za 

naravoslovje in njihovim dosežkom na preizkusu znanja o pojmih, povezanih z 

raztapljanjem.  

6. Ugotoviti, ali obstaja povezanost med samopodobo učencev 5. razreda o učenju 

naravoslovja  in njihovim dosežkom na preizkusu znanja o pojmih, povezanih z 

raztapljanjem. 

 

Raziskovalna vprašanja: 

1. Ali so razlike med učenci in učenkami 5. razreda v odnosu  do naravoslovja statistično 

pomembne? 

2. Ali so razlike med učenci in učenkami 5. razreda v uspešnosti reševanja preizkusa 

znanja o pojmih, povezanih z raztapljanjem, statistično pomembne?  

3. Katera napačna razumevanja se pri učencih 5. razreda pojavljajo v več kot 5 %? 

4. Ali je povezanost med individualnim interesom učencev 5. razreda za naravoslovje in 

njihovim dosežkom na preizkusu znanja o pojmih, povezanih z raztapljanjem, močna 

in statistično pomembna? 

5. Ali je povezanost med učno samopodobo učencev 5. razreda pri naravoslovju in 

njihovim dosežkom na preizkusu znanja o pojmih, povezanih z raztapljanjem, močna 

in statistično pomembna? 
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3. METODA 

3.1. Vzorec 

 

Glede na potrebe raziskave je bil uporabljen

raziskavo je bilo vključenih 232 uč

Vzorec je predstavljalo 137 učenk (59,1 %) in 95 u

 

Slika 1

 

3.2. Instrumenti 

 

Za namen raziskave sta bila uporabljena

preizkus znanja, ki je bil sestavljen za potrebe 

Anketni vprašalnik »Odnos do naravoslovja

Devetak, 2010) vsebuje lestvico stališ

samopodoba in izraženost individualnega interesa

sestavljen iz 15 pripovednih trditev, ki

št. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 in

(trditve št. 2, 6, 8, 12; npr. »Snov pri naravoslovju zame ni pretežka.«

5-stopenjska lestvica Likartovega tipa.

Preizkus znanja je bil sestavljen

načrta za naravoslovje in tehniko, z njim pa se 

                                                 
1 Vprašalnik je možno dobiti pri avtorjih.
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je bil uporabljen neslučajnostni in namenski nač

enih 232 učencev 5. razreda iz osnovnih šol v osrednjeslovenski regiji.

čenk (59,1 %) in 95 učencev (40,9 %), starih 10–

1: Struktura učencev glede na spol. 

Za namen raziskave sta bila uporabljena anketni vprašalnik »Odnos do naravoslovja« 

, ki je bil sestavljen za potrebe te raziskave. 

prašalnik »Odnos do naravoslovja«1 (Juriševič, Glažar, Vogrinc, Vrta

Devetak, 2010) vsebuje lestvico stališč, z njim pa se je ugotavljalo, kakšni

individualnega interesa učencev za naravoslovje

sestavljen iz 15 pripovednih trditev, ki se vsebinsko nanašajo na individualni interes (trditve 

14 in 15; npr. »Naravoslovje me zanima.«) in uč

»Snov pri naravoslovju zame ni pretežka.«). Odgovorni format je 

ka lestvica Likartovega tipa.  

sestavljen za potrebe raziskave glede na operativne cilje iz u

rta za naravoslovje in tehniko, z njim pa se je ugotavljalo razumevanje
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morebitna napačna pojmovanja o pojmih raztopina, topljenec in topilo. Preizkus znanja 

vsebuje 10 nalog – 7 nalog je objektivnega tipa, 3 naloge so odprtega tipa. Za preverjanje 

napačnih pojmovanj so bila vprašanja izbirnega tipa sestavljena iz dveh delov, in sicer so 

morali učenci svojo izbiro tudi utemeljiti. V specifikacijski tabeli preizkusa znanja2 so za 

vsako nalogo predstavljeni cilji iz učnega načrta, preverjani pojmi, tipi nalog, kognitivne 

stopnje po Bloomovi taksonomiji, možne rešitve in točkovnik, kar kaže na vsebinsko 

veljavnost preizkusa znanja. Zanesljivost preizkusa znanja je bila preverjena z metodo analize 

notranje konsistentnosti v programu SPSS 21. Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa je 

0,704, kar kaže na dobro stopnjo zanesljivosti. Objektivnost je bila zagotovljena z enotnimi 

navodili, nedvoumnimi vprašanji in trditvami ter večino vprašanj zaprtega tipa. Jezik je 

razumljiv, vprašanja pri posameznih nalogah pa jasna in pregledna (Cencič, 2009). 

Analizirani so bili tudi izbrani učbeniki za naravoslovje in tehniko v 5. razredu.  

 

3.3. Potek raziskave 

 

Za pridobivanje podatkov je bila uporabljena deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna 

metoda pedagoškega raziskovanja. 

Na prvi stopnji raziskave je bil narejen pregled učnega načrta za predmet naravoslovje in 

tehnika, iz katerega so bili izbrani operativni učni cilji, povezani z vsebino raztapljanja snovi 

v vodi. Na podlagi operativnih učnih ciljev je bil sestavljen preizkus znanja, naloge so bile 

sestavljene po Bloomovi taksonomiji. 

Sledilo je reševanje preizkusov znanja in vprašalnikov o odnosu do naravoslovja na izbranih 

osrednjeslovenskih šolah. Raziskava se je izvajala od aprila do junija 2018. Podatki so se 

zbirali anonimno, tako da ni mogoče identificirati ne učenca ne šole, uporabljeni pa so bili 

zgolj v raziskovalne namene. 

Na koncu je sledila še analiza izbranih učbenikov pri predmetu naravoslovje in tehnika za 5. 

razred, obdelava podatkov preizkusa znanja in anketnega vprašalnika ter interpretacija zbranih 

podatkov z vidika razumevanja pojmov, povezanih z raztapljanjem snovi v vodi. Podatki, 

pridobljeni z anketnim vprašalnikom in preizkusom znanja, so bili obdelani v programu SPSS 

21. Uporabljeni so bili naslednji statistični parametri:  

- frekvenčna porazdelitev;  

- srednje vrednosti in standardni odklon;  

                                                 
2 Priloga A. 
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- χ²-preizkus hipoteze neodvisnosti (uporabljamo za dve atributivni spremeniljivki, ko 

nas zanimajo razlike);  

- Kullbackov 2Î preizkus (uporabljamo, če pogoja za uporabo χ²-preizkusa hipoteze 

neodvisnosti nista izpolnjena);  

- Kolmogorov-Smirnov preizkus (uporabljamo za ugotavljanje normalnosti porazdelitve 

podatkov); 

- T-preizkus (uporabljamo ob normalni porazdelitvi numeričnih spremenljivk in potrjeni 

predpostavki o homogenosti varianc); 

- Mann-Whitneyev preizkus (uporabljamo, če numerične spremenljivke niso normalno 

porazdeljene); 

- korelacijski koeficienti – Spearmanov korelacijski koeficient (označuje povezanost 

med dvema ordinalnima spremenljivkama in pove smer ter velikost povezanosti, če 

numerične spremenljivke niso normalno porazdeljene) (Cencič, 2009; Štemberger, 

2016).  

Odgovori na odprta vprašanja so bili kvalitativno analizirani. Odgovori na preizkusu znanja so 

bili razdeljeni v kategorije glede na pravilnost ali nepravilnost. Nato so bili razdeljeni še glede 

na vsebinsko podobnost – definirani so bili z izrazom, ki je bil skupen določeni skupini 

odgovorov, tem pa se je pripisalo numerično šifro. Nadaljnja obdelava je bila podobna kot pri 

kvantitativni analizi. 

 

4. REZULTATI 

4.1. Obravnava učne vsebine o raztapljanju v potrjenih učbenikih za 5. razred 

osnovne šole za predmet naravoslovje in tehnika 

 

Gradiva, ki naj bi učence razredne stopnje podpirala pri njihovem učenju, so učbeniki, delovni 

zvezki, delovni listi, didaktične igre ipd. Učbenik je »primarni vir«, ki učenca podpira pri 

samostojnem poglabljanju znanja in doseganju ciljev iz učnih načrtov, razvijanju lastnih 

strategij učenja, iskanju potrebnih podatkov in informacij, sprejemanju slikovnega gradiva kot 

vira informacij ter razumevanju pojmov in procesov, ki jih določen predmet razvija (Analiza 

delovnih zvezkov za matematiko in slovenščino v 3. in 5. razredu OŠ, 2017). Z rabo učbenika 

pri predmetu naravoslovje in tehnika učenci razvijajo naravoslovno pismenost, bralne učne 

strategije, samostojno učenje in utrjujejo rabo strokovnega jezika (Priporočila področnih 

skupin za izbor in rabo učnih gradiv, 2017).  
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V zadnjih letih se je povečalo število učbenikov, v katerih je vsebina oblikovana tako, da 

učencem pri učenju z učbenikom ni potrebno uporabljati različnih učnih strategij. Vsebine v 

njih so namreč že izdelane – bistvo snovi je uokvirjeno, ključni pojmi so okrepljeni, priloženo 

je slikovno gradivo ipd. (Juriševič, 2014). 

V nadaljevanju sledi pregled učbenikov, ki so predvideni za uporabo v 5. razredu osnovne 

šole. 

 

Učbenik Raziskujemo in gradimo 5 

 

Avtorji: Skribe Dimec, D., Gostinčar Blagotinšek, A., Florjančič, F. in Zajc, S. 

Leto izdaje: 2013. 

Založba: DZS, Ljubljana. 

 

Sklop: Snovi v naravi. 

Poglavje: Zakaj je zemlja »modri planet«. 

Naslov učne vsebine: Taljenje ni isto kot raztapljanje. 

 

Na začetku vsakega sklopa so izpostavljeni glavni cilji, ki jih učenci usvojijo pri izbranem 

sklopu. V obravnavanem poglavju pri naslovu Taljenje ni isto kot raztapljanje učenci usvojijo 

cilj »naučiti se, da je voda topilo za vrsto snovi v naravi«. 

Učna tema je strnjena na dveh straneh. Besedilo je nazorno in pregledno, ključni pojmi in 

besedne zveze so poudarjeni z debelim tiskom. S tem je povečana preglednost vsebine, 

učencem pa olajšano delo z učbenikom. Glede na to, da je v učnem načrtu eden izmed 

operativnih učnih ciljev tudi ta, da znajo učenci opredeliti pojme topljenec, topilo in 

raztopina, bi bil v učbeniku lahko odebeljeno označen tudi pojem topilo in ne le topljenec ter 

raztopina. Slikovno gradivo (fotografije in skice, ki prevladujejo) sovpada z besedilom, 

učenca pa pritegne dodatna zanimivost ob sliki. 

Že sam naslov poudarja, da taljenje ni isto kot raztapljanje, zato je za oba pojava podan 

konkreten primer za lažjo predstavo. Taljenje je opisano s primerom kocke ledu, ki se stali, ko 

se jo vrže v posodo z vodo. Razloženo je, da se med taljenjem spremeni le oblika – iz ledu 

nastane tekoča voda. Lahko bi bilo še dodano, da se pri taljenju spremeni agregatno stanje 

snovi in da je za to potrebna sprememba temperature. 
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Podrobno je opisan pojem raztapljanje, za katerega je podan primer dodajanja kocke sladkorja 

v vodo. Na konkretnem primeru lahko učenci razberejo, kaj so topljenec, topilo in raztopina. 

Za definicijo raztapljanja je navedeno, da se med raztapljanjem pomešata dve različni snovi, 

topljenec in topilo, pri tem pa nastane raztopina. Na dnu strani sledi opomba, da si učenec 

lahko več prebere v knjigah Voda in Mladi raziskovalec. 

Na naslednji strani je podan primer, ko v kozarcu vode ostaja količina neraztopljenega 

sladkorja, s katerim učenci usvojijo cilj, da znajo prikazati, da se v vodi lahko raztapljajo 

samo določene snovi, nekatere pa le v omejenih količinah. Razloženo je, da snov ni dobro 

premešana ali pa da je dodanega več sladkorja, kot se ga v kozarcu vode lahko raztopi.  

Zanimivosti o vsebini so zapisane v rdeči pisavi in v posebnem okvirju (Mrtvo morje kot 

primer nasičenosti, kjer odvečna sol ostaja v kepah). Pomembni podatki so zapisani v 

oranžnem okvirju. V zelenem okvirju je napisan naslov vaje v delovnem zvezku, s katero 

učenci utrdijo in z lastnim delom nadgradijo znanje (Kaj voda topi in česa ne, Koliko je 

preveč).  

Učenci usvojeno vsebino ponovijo z izdelavo limonade po receptu – kaj vse se raztopi pri 

pripravi limonade, kaj je topljenec, kaj topilo ipd. 

Na koncu vsakega sklopa sledijo vprašanja za ponovitev celotne vsebine. 

 

Učbenik Od mravlje do sonca 2 

 

Avtorji: Krnel, D., Bajd, B., Oblak, S., Glažar, S. A. in Hostnik, I. 

Leto izdaje: 2009. 

Založba: Modrijan, Ljubljana. 

 

Sklop: Snovi. 

Poglavje: Pri raztapljanju nastane zmes. 

 

Učna tema je strnjena na treh straneh. Besedilo je pregledno, ključni pojmi (topilo, topljenec 

in raztopina) so zapisani z debelim tiskom. Slikovno gradivo je primerno in povezano z 

vsebino, vsebuje realistične fotografije pa tudi dva grafa, ki prikazujeta topnost snovi. 

Na prvi strani je besedilo primerno za diskusijo z učenci – zapisane so zanimivosti, npr. zakaj 

v Mrtvem morju ne moremo potoniti in kako poteka pridobivanje soli iz solin. Tak uvod v 

vsebino je primeren, saj ustrezno motivira učence za nadaljnje učenje vsebine.  



Martinc, D. Razumevanje pojmov, povezanih z raztapljanjem, pri učencih 5. razreda. 

 

31 
 

V modro obarvanem okvirju so s konkretnimi primeri razloženi pojmi, ki jih morajo učenci 

usvojiti. Raztopina je definirana kot zmes dveh snovi, topila kot tekočine, v katerih 

raztapljamo snovi, topljenci pa so snovi, ki jih raztapljamo. Definicije so ponazorjene s 

primerom soli in vode, s primerom raztapljanja modre galice pa je prikazano, da so raztopine 

lahko tudi obarvane, če je obarvan topljenec. Poleg tega učenci opazijo tudi razliko v stopnji 

obarvanosti, če raztopina vsebuje večjo ali manjšo količino modre galice. 

Prikazana sta tudi dva grafa, iz katerih učenci razberejo topnost določenih snovi oz. količino 

raztopljene snovi v odvisnosti od temperature vode.  

V izbranem učbeniku so podani dejavniki, ki vplivajo na hitrost raztapljanja (mešanje, 

velikost delcev in temperatura). Učenci se seznanijo tudi z drugimi topili, ne le vodo (npr. 

bencin, aceton). 

Ob koncu poglavja so v zeleno obarvanem okvirju zapisana pomembna spoznanja, ki jih 

učenci usvojijo pri izbrani vsebini. 

 

Učbenik Radovednih pet – Naravoslovje in tehnika 5 

 

Avtorji: Mežnar, P., Slevec, M. in Štucin, A. 

Leto izdaje: 2015. 

Založba: Rokus Klett, Ljubljana. 

 

Sklop: Dejavniki okolja. 

Poglavje: Voda je topilo. 

 

Učna tema je strnjena na dveh straneh. Besedilo je pregledno, saj vsebuje veliko okvirjev, ki 

so, ali v celoti obarvani ali pa le uokvirjeni z izbrano barvo (npr. modra, vijolična). Pomembni 

pojmi (topljenec, topilo in raztopina) so poudarjeni z debelim tiskom in barvo (modra, 

oranžna). Slikovno gradivo pritegne in motivira bralca. Fotografije iz resničnega življenja 

(npr. kapniki) ustrezajo besedilu, nekatere vsebujejo tudi razlago oz. zanimivost, poleg tega 

pa celotni učbenik spremljajo stripovski junaki, ki učencem predstavljajo spodbudo za učenje 

v šoli in doma.  

Na začetku izbrane vsebine je iz pogovora s stripovskim junakom mogoče razbrati recept za 

pripravo zdravilnega čaja. Tako se lahko razvije diskusija, v kateri učenci pripovedujejo o 

svojih izkušnjah, npr. kako pripravijo čaj. Iz besedila je razvidno, da so napitki vodne 



Martinc, D. Razumevanje pojmov, povezanih z raztapljanjem, pri učencih 5. razreda. 

 

32 
 

raztopine različnih snovi. V okvirju je predstavljen nazoren primer topila (voda) in topljenca 

(tableta), ki tvorita raztopino. V istem okvirju so v pomanjšani pisavi zapisane še definicije 

pojmov topljenec, topilo in raztopina. Morda bi bile definicije lahko zapisane v večjem 

formatu pisave in tako preglednejše. Zapisanih je tudi več primerov snovi, ki se v vodi 

raztapljajo, in tistih, ki se ne. 

Na naslednji strani sledijo navodila za dejavnost, ki jo morajo učenci izvesti sami – 

ugotavljanje topnosti snovi v vodi (kdaj se sol ne raztaplja več, kaj se dogaja pri segrevanju).  

V vijoličnem okvirju sta zapisani zanimivosti, ki učence motivirata za nadaljnje raziskovanje 

vsebine. 

V zeleno obarvanem okvirju sledijo vprašanja za ponovitev učne vsebine, v rumenem pa 

podatki, ki si jih morajo učenci zapomniti pri tej vsebini. Na koncu vsakega sklopa lahko 

učenci z risanimi junaki ponovijo stvari, ki so jih spoznali. 

 

I-učbenik Naravoslovje in tehnika 5 

 

Avtorji: Petrovec, V., Bizjak, M., Rednak Robič, B., Kopasić, M. in Kramar, J. 

Leto izdaje: 2014. 

Založba: Zavod RS za šolstvo, Ljubljana. 

 

Sklop: Snovi. 

Poglavje: Morje je zmes. 

Naslovi učnih vsebin: Morje je zmes; Topilo, topljenec, raztopina; Raztapljanje; Raztopine. 

 

Učna tema je v interaktivnem učbeniku Naravoslovje in tehnika 5 najobsežnejša od 

analiziranih učbenikov. Vsebino raztapljanja najdemo v poglavju Morje je zmes na straneh 

41–48. Besedilo je pregledno, pojmi topljenec, topilo in raztopina so obarvani z rdečo barvo. 

Slikovnega gradiva je veliko, prevladujejo pa realistične fotografije. S klikom na pomanjšano 

sliko se le ta poveča, kar izboljša preglednost. Nekatere slike služijo kot pomoč pri 

odgovarjanju na vprašanja (npr. Ali za vse spodnje stvari veš, kaj bi se zgodilo, če bi jih dali v 

vodo?), druge pa kot motivacijsko sredstvo, ki pritegne bralca, ko bere besedilo. 

Na uvodni strani se že s samim naslovom Morje je slano in ogledom fotografij učence 

motivira in spodbudi k razmisleku o vsebini. Pojav raztapljanja je v učbeniku opisan s 

konkretnim primerom (»Če vodi primešaš sladkor, sladkor navidezno izgine, voda pa postane 
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sladka.«), prav tako tudi pojmi topljenec, topilo in raztopina. Sam proces je prikazan s 

fotografijami poskusa. Morda bi lahko besedilo vključevalo tudi definicije pojmov. Učenec s 

poskusom oz. lastno dejavnostjo najprej spozna pojem. Z različnimi namigi, slikami in 

posnetki pa poznavanje pojma nadgradi v razumevanje.  

Pomembni podatki oz. definicije so zapisani v svetlo zelenem okvirju, s klikom na besedilo v 

temno zelenem okvirju pa se prikaže fotografija, posnetek poskusa ali graf, ki se navezujejo 

na besedilo. 

V tem učbeniku je mogoče najti veliko podatkov, ki so povezani z raztapljanjem, in jih v 

drugih učbenikih ni ali pa jih je manj (masa raztopine je enaka masi topila in masi topljenca 

skupaj; kaj je nasičena raztopina; v vodi se lahko raztopijo trdne snovi, tekočine in plini; 

druga topila, npr. bencin in alkohol; simboli za nevarne in strupene snovi). Podatke se v pouk 

lahko vključi kot zanimivost in se učence spodbuja k razmišljanju, tudi z eksperimentiranjem. 

Ob koncu poglavja sledi povzetek pomembnejših spoznanj in naloge, s katerimi učenci utrdijo 

pridobljeno znanje. Pri nalogah dobijo takojšnjo povratno informacijo o pravilnosti odgovora, 

zato so naloge primerne tudi za reševanje doma.  

 

4.2. Odnos učencev 5. razreda do naravoslovja 

 

V tabeli 3 so predstavljeni rezultati strinjanja učenk in učencev s trditvami anketnega 

vprašalnika, ki se nanašajo na odnos do naravoslovja. Oba spola sta se najbolj strinjala s 

trditvijo, da so jim pri naravoslovju všeč eksperimenti. Učenke so se v povprečju najmanj 

strinjale s trditvijo, da se z naravoslovjem ukvarjajo več, kot se od njih zahteva v šoli, učenci 

pa s trditvijo, da se s problemi iz naravoslovja ukvarjajo tudi v svojem prostem času. 

 

Tabela 3: Aritmetične sredine in standardni odkloni strinjanja s trditvami glede na spol. 

TRDITEV SPOL 
ARITMETIČNA 

SREDINA  
M 

STANDARDNI 
ODKLON  

1. Naravoslovje me zanima. 
Ženski 4,1 1,0 

Moški 3,9 1,0 

2. Snov pri naravoslovju zame ni pretežka. 
Ženski 4,0 1,0 

Moški 4,0 0,8 

Tabela se nadaljuje na naslednji strani. 
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Nadaljevanje tabele 3. 

3. Rad/a se poglobim v probleme na področju 
naravoslovja. 

Ženski 3,7 0,9 

Moški 3,2 1,3 

4. Veselim se ur naravoslovja. 
Ženski 3,7 1,1 

Moški 3,2 1,4 

5. Med učenjem naravoslovja sem zbran/a. 
Ženski 4,1 0,9 

Moški 3,9 0,9 

6. Pri naravoslovju imam dobre ocene. 
Ženski 4,0 0,9 

Moški 4,3 0,9 

7. Z naravoslovjem se ukvarjam več, kot to 
od mene zahtevajo v šoli. 

Ženski 3,0 1,1 

Moški 2,8 1,0 

8.  Pri naravoslovju se snov kar hitro 
naučim. 

Ženski 4,0 0,9 

Moški 4,0 0,9 

9. Všeč so mi eksperimenti pri naravoslovju. 
Ženski 4,9 0,4 

Moški 4,9 0,5 

10. Učna snov pri naravoslovju me zanima. 
Ženski 4,4 0,8 

Moški 3,8 1,2 

11. S problemi iz naravoslovja se ukvarjam 
tudi v svojem prostem času. 

Ženski 3,1 1,1 

Moški 2,5 1,2 

12. Pri naravoslovju sem dober/ra. 
Ženski 4,0 0,9 

Moški 4,2 0,8 

13. Vse, kar je povezano z naravoslovjem, 
pritegne mojo pozornost. 

Ženski 3,6 1,0 

Moški 3,1 1,2 

14. Pri pouku naravoslovja rad/a sodelujem. 
Ženski 4,2 1,0 

Moški 3,9 1,0 

15. Ko rešujem problem iz naravoslovja, pri 
njem vztrajam, dokler ga natančno ne 
razumem. 

Ženski 3,9 1,0 

Moški 3,9 1,3 

 

Kolmogorov-Smirnov preizkus je pokazal, da podatki niso normalno porazdeljeni (K-S p = 

1,677; p = 0,007), zato smo za preverjanje razlik med spoloma uporabili Mann-Whitneyev 

preizkus (tabela 4). Med učenci in učenkami se pojavljajo statistično pomembne razlike glede 
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tega, kakšen odnos imajo do naravoslovja (Mann-Whitney U = 5005,0; p = 0,003). Iz tabele 4 

je razvidno, da imajo učenke v povprečju pozitivnejši odnos kot učenci, torej so se v 

povprečju bolj strinjale s trditvami kot učenci.  

 

Tabela 4: Mann-Whitneyev preizkus razlik v  odnosu do naravoslovja glede na spol. 

SPOL n 
ARITMETIČNA 

SREDINA 
M 

POVPREČJE 
RANGOV 

MANN-WHITNEYEV 
PREIZKUS 

p 

Ženski 137 58,5 127,5 
5005,0 0,003 

Moški 95 55,5 100,7 

 

4.2.1. Individualni interes učencev 5. razreda 

 

S Kolmogorov-Smirnovim preizkusom se je preverila porazdelitev podatkov pri trditvah, ki 

so se nanašale na individualni interes (v tabeli 3 so trditve označene s št. 

1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 in 15). Podatki niso bili normalno porazdeljeni (K-S p = 1,616; p 

= 0,011), zato se je uporabil Mann-Whitneyev preizkus (tabela 5).  

 

Tabela 5: Mann-Whitneyev preizkus razlik v individualnem interesu glede na spol. 

SPOL n 
ARITMETIČNA 

SREDINA 
M 

POVPREČJE 
RANGOV 

MANN-WHITNEYEV 
PREIZKUS 

p 

Ženski 137 42,5 129,6 
4711,5 ≤ 0,000 

Moški 95 39,0 97,6 

 

Med učenci in učenkami se pojavljajo statistično pomembne razlike glede tega, kakšen je 

njihov individualni interes za naravoslovje (Mann-Whitney U = 4711,5; p ≤ 0,000). Iz tabele 5 

je razvidno, da je individualni interes učenk višji kot individualni interes učencev. 

Tako učenci kot tudi učenke so se približno enako strinjali, da se z naravoslovjem ukvarjajo 

več , kot se od njih zahteva v šoli, da so jim všeč eksperimenti in da, ko rešujejo problem iz 

naravoslovja, pri njem vztrajajo, dokler ga natančno ne razumejo. Pri ostalih trditvah, ki so se 

vsebinsko nanašale na individualni interes, pa so učenke pokazale višje strinjanje kot učenci 

(tabela 3). 
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4.2.2. Učna samopodoba učencev 5. razreda 

 

Porazdelitev podatkov se je preverila s Kolmogorov-Smirnovim preizkusom. Pri trditvah, ki 

so se vsebinsko nanašale na učno samopodobo (v tabeli 3 so trditve označene s št. 2, 6, 8, 12), 

so bili podatki normalno porazdeljeni (K-S p = 1,162; p = 0,134), zato se je za preverjanje 

razlik glede na spol uporabil t-preizkus (tabela 6). Vrednost preizkusa o homogenosti varianc 

ni statistično pomembna (F = 0,595; p = 0,441), kar pomeni, da se varianci vzorčnih skupin 

statistično pomembno ne razlikujeta. S tem je predpostavka o homogenosti varianc 

izpolnjena. T-preizkus (t = –1,277; g = 230; p = 0,203) je pokazal, da se med učenci in 

učenkami v vzorcu ne pojavljajo statistično pomembne razlike v učni samopodobi pri 

naravoslovju. Iz tabele 6 je razvidno, da imajo anketirani učenci nekoliko višjo učno 

samopodobo pri naravoslovju kot učenke.  

 

Tabela 6: Izid t-preizkusa razlik v učni samopodobi glede na spol učencev. 

SPOL N 
ARITMETIČNA 

SREDINA 
M 

STANDARDNI 
ODKLON 

PREIZKUS RAZLIK ARITM. 
SREDIN 

t g p 

Ženski 137 16,0 2,9 
–1,277 230 0,203 

Moški 95 16,5 2,7 

 

Učenci so se bolj kot učenke strinjali, da so pri naravoslovju dobri in da imajo dobre ocene, 

oba spola pa sta se približno enako strinjala, da snov pri naravoslovju zanje ni pretežka in da 

se jo kar hitro naučijo (tabela 3). 

 

4.3. Znanje učencev 5. razreda o raztapljanju 

 

Preizkus znanja je obsegal 10 nalog. V tabeli 7 je predstavljeno število možnih točk pri 

posameznih nalogah in na celotnem preizkusu znanja, povprečno število doseženih točk in 

standardni odklon. 
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Tabela 7: Povprečje doseženih točk pri posameznih nalogah in na celotnem preizkusu.  

 
ŠT. 

MOŽNIH 
TOČK 

POVPR. ŠT. 
DOSEŽENIH 

TOČK 

STAND. 
ODKLON 

1. naloga 4 3,5 0,9 

2. naloga 5 3,0 1,2 

3. naloga 5 3,4 1,1 

4. naloga 1 0,9 0,3 

5. naloga 2 1,7 0,6 

6. naloga 2 1,3 0,8 

7. naloga 2 1,0 0,9 

8. naloga 4 2,6 1,2 

9. naloga 3 1,9 0,8 

10. naloga 2 0,7 0,5 

Skupno število točk  30 20,1 4,1 

 

Učenci so v povprečju dosegli 20,1 točke od 30 možnih, kar predstavlja 67 % vseh možnih 

točk. Najbolje so rešili 1., 4. in 5. nalogo, najslabše pa zadnjo, 10. nalogo. 

 

Tabela 8: Mann-Whitneyev preizkus razlik v uspešnosti reševanja preizkusa znanja glede na 

spol. 

SPOL n 
ARTIMETIČNA 

SREDINA 
M 

POVPREČJE 
RANGOV 

MANN-WHITNEYEV 
PREIZKUS 

p 

Ženski 137 19,8 108,9 
5466,0 0,038 

Moški 95 20,1 127,5 

 

Kolmogorov-Smirnov preizkus je pokazal, da podatki niso normalno porazdeljeni (K-S p = 

1,449; p = 0,030), zato se je za ugotavljanje razlik med spoloma v uspešnosti reševanja 

preizkusa znanja uporabil Mann-Whitneyev preizkus. Med učenci in učenkami se pojavljajo 

statistično pomembne razlike v številu doseženih točk pri preizkusu znanja o razumevanju 

pojmov, povezanih z raztapljanjem snovi v vodi (Mann-Whitney U = 5466,0; p = 0,038). Iz 

tabele 8 je razvidno, da so pri preizkusu znanja učenci dosegli višje povprečno število točk 

kot učenke - učenci so povprečno dosegli 20,1 točk, učenke pa 19,8 točk. 
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4.3.1. Rezultati 1. naloge: Topne in netopne snovi 

 

Pri 1. nalogi, ki je bila tipa kratkih odgovorov, se je pri učencih ugotavljalo poznavanje topnih 

in netopnih snovi (slika 2). Pravilne rešitve so za topne snovi bile npr. sladkor, sol in med, za 

netopne snovi pa npr. kamen, olje in plastika. 

 

 

Slika 2: 1. naloga preizkusa znanja. 

 

Možne so bile 4 točke, ki so jih učenci dobili, če so napisali dve topni in dve netopni snovi. 

Večina učencev (72,4 %) je 4 točke tudi dosegla, po 1,3 % učencev pa ni doseglo nobene 

točke ali pa so dosegli le 1 točko (tabela 9). 

 

Tabela 9: Dosežki učencev pri 1. nalogi. 

Dosežene 
točke 

Število in 
odstotek učencev 

0 točk 3 1,3 % 

1 točka 3 1,3 % 

2 točki 30 12,9 % 

3 točke 28 12,1 % 

4 točke 168 72,4 % 

 

Največ učencev je kot topni snovi napisalo sladkor in sol, pravilni odgovori pa so bili še 

cedevita, sirup, sok, med, limonin sok, modra galica, kis, šumeča tableta. Slika 3 prikazuje 

nepravilne odgovore za topne snovi. Največ učencev odgovora ni zapisalo, ostali pa so 

nepravilno opredelili, da so kamen, pesek, železo, žebelj, poper, moka, kavna zrna, kovina in 

vrelišče topne snovi. 
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Slika 3: Nepravilni odgovori za topne snovi glede na 

 

Pri netopnih snoveh so učenci pisali raznolike odgovore. Najve

napisalo les, sledili so kamen, olje, kovina, plastika, mivka, poper, zemlja, pesek, glina, 

stiropor, steklo, moka, maslo, papir

svinčnik, guma, blago, listi. Tudi pri tej nalogi najve

pravilen odgovor, odgovora ni 

netopna snov, ostali odgovori pa so bili še sol, trdne snovi, kis in lediš

 

Slika 4: Nepravilni odgovori za netopne snovi glede na 
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: Nepravilni odgovori za topne snovi glede na delež 

čenci pisali raznolike odgovore. Največ učencev je za netopno snov 

kamen, olje, kovina, plastika, mivka, poper, zemlja, pesek, glina, 

stiropor, steklo, moka, maslo, papir, sveča, vosek, lak, pluta, nafta, bencin, radirka, jajce, 

nik, guma, blago, listi. Tudi pri tej nalogi največ učencev, ki niso dobili to

ilen odgovor, odgovora ni napisalo (slika 4). Največ učencev je menilo

odgovori pa so bili še sol, trdne snovi, kis in ledišče.

: Nepravilni odgovori za netopne snovi glede na delež
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4.3.2. Rezultati 2. naloge: Pravilnost trditev 

 

2. naloga je bila alternativnega tipa, sestavljena pa je bila iz petih trditev. Učenci so morali 

ugotoviti, ali je posamezna trditev pravilna ali nepravilna (slika 5). 

 

 

Slika 5: 2. naloga preizkusa znanja. 

 

Možnih je bilo 5 točk, za vsako pravilno rešitev so dobili 1 točko. Največ učencev je doseglo 

2 (32,8 %) ali 3 točke (27,6 %), najmanj jih je doseglo 1 točko (7,8 %), nihče pa ni naloge 

popolnoma napačno rešil. 

 

Tabela 10: Dosežki učencev pri 2. nalogi. 

Dosežene 
točke 

Število in 
odstotek učencev 

0 točk 0 0,0 % 

1 točka 18 7,8 % 

2 točki 76 32,8 % 

3 točke 64 27,6 % 

4 točke 46 19,8 % 

5 točk 28 12,1 % 

 

V tabeli 11 je prikazan uspeh učencev pri reševanju naloge. Učenci so imeli najmanj težav pri 

c) trditvi, in sicer kar 95,7 % učencev ve, da se raztopina obarva, če je obarvan topljenec. 

Pomanjkljivo znanje učencev se je pokazalo pri ugotavljanju pravilnosti 2. in 5. trditve. Več 

kot 60 % učencev meni, da se v vodi ne morejo raztapljati trdne snovi, plini in tekočine ter da 

se masa topljenca po raztapljanju spremeni.  

S 1. trditvijo, da se med v vodi ne raztaplja, se je strinjalo 43,5 % učencev. Več kot polovica 

učencev ve, da se med v vodi raztaplja. 
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S trditvijo, da vodoodporne snovi z vodo tvorijo raztopine, se je strinjala dobra tretjina vseh 

učencev, kar kaže na to, da ne poznajo pojma vodoodpornost.  

 

Tabela 11: Deleži strinjanja učencev s posameznimi trditvami.  

TRDITEV 
ŠTEVILO IN 
ODSTOTEK 
UČENCEV 

1. Med se v vodi ne raztaplja.* 

DA 101 43,5 % 

NE 131 56,5 % 

SKUPAJ 232 100,0 % 

2. V vodi se lahko raztapljajo trdne snovi, plini in tekočine.* 

DA 88 37,9 % 

NE 144 62,1 % 

SKUPAJ 232 100,0 % 

3. Če je topljenec obarvan, je obarvana tudi raztopina.* 

DA 222 95,7 % 

NE 10 4,3 % 

SKUPAJ 232 100,0 % 

4. Vodoodporne snovi tvorijo z vodo raztopine.* 

DA 74 31,9 % 

NE 158 68,1 % 

SKUPAJ 232 100,0 % 

5. Masa topljenca v raztopini je enaka masi topljenca pred 

pripravo raztopine.* 

DA 90 38,8 % 

NE 142 61,2 % 

SKUPAJ 232 100,0 % 
* Pravilni odgovori so zapisani z debelim tiskom. 

 

4.3.3. Rezultati 3. naloge: Definicije pojmov topilo, topljenec, raztopina, raztapljanje in 

taljenje 

 

Pri 3. nalogi so morali učenci povezati pojme in ustrezne razlage (slika 6). Pravilni odgovori 

so bili: 5a, 4b, 7c, 2č in 1d. Med možnimi razlagami sta bili tudi dve taki, ki nista sodili k 

nobenemu pojmu (3. in 6. trditev).  
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Slika 6: 3. naloga prezkusa znanja. 

 

Za vsako pravilno povezavo pojma z razlago so učenci dobili 1 točko. Večina učencev je 

dosegla 2 točki. Največji delež učencev (29,3 %) je dosegel 4 točke. 19,8 % učencev je 

doseglo vse možne točke, le eden pa naloge v celoti ni pravilno rešil (tabela 12). 

 

Tabela 12: Dosežki učencev pri 3. nalogi. 

Dosežene 
točke 

Število in 
odstotek učencev 

0 točk 1 0,4 % 

1 točka 5 2,2 % 

2 točki 52 22,4 % 

3 točke 60 25,9 % 

4 točke 68 29,3 % 

5 točk 46 19,8 % 

 

Iz slike 7 je razvidno, da je od 232 učencev največ učencev (88,8 %) pravilno odgovorilo, da 

je taljenje pojav, ko snov iz trdnega agregatnega stanja preide v tekoče agregatno stanje 

(kapljevino). Najmanj pravilnih odgovor je bilo pri razlagi pojma raztopina (50 %), torej je 

imelo največ učencev težave z opredelitvijo pojma raztopina. 
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Slika 7: Pravilno izbrane razlage za posamezne pojme glede na 

 

Slika 8 prikazuje nepravilne povezave pojmov z ustreznimi trditvami. 

nepravilno povezali pojme in njim ustrezne razlage, jih je najve

razlago (Snov, ki izgine.), saj

61 (26,3 %) razlago povezalo s pojmom topljenec,

topilo, 7 s pojmom taljenje in 3 s pojmom raztapljanje. 

Tudi 3. trditev oz. razlaga (

nobenemu pojmu. 40 (17,2 %)

taljenje in 4 s pojmom topilo. 

S 4. trditvijo (Snov, ki se raztaplja v nekem topilu.

topilo, 15 učencev jo je povezalo s pojmom raztopina, 6 pa s pojmom raztapljanje. 

47 učencev je nepravilno pove

je 34 (14,7 %) učencev povezalo s pojmom raztopina, 10 s pojmom topljenec in 3 s pojmom 

raztapljanje.  

2. trditev (Pojav, pri katerem se snov pri mešanju s topilom raztopi.

povezalo s pojmom raztopina, 17 s pojmom topljenec, 4 s pojmom taljenje in 2 s pojmom 

topilo.  

S 7. razlago (Zmes topljenca in topila

učencev je povezalo pojem raztapljanje, 4 pa pojem taljen

Najmanj učencev je nepravilno povezalo 1. trditev (
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: Pravilno izbrane razlage za posamezne pojme glede na število

prikazuje nepravilne povezave pojmov z ustreznimi trditvami. 

nepravilno povezali pojme in njim ustrezne razlage, jih je največ imelo težave s 6. trditvijo oz. 

saj ni ustrezala nobenemu pojmu. Od 124 (53,4 %

razlago povezalo s pojmom topljenec, 42 s pojmom raztopina, 11 s pojmom 

topilo, 7 s pojmom taljenje in 3 s pojmom raztapljanje.  

Tudi 3. trditev oz. razlaga (Pojav, pri katerem iz kapljevine nastane trdna snov.

(17,2 %) učencev jo je povezalo s pojmom raztapl

taljenje in 4 s pojmom topilo.  

Snov, ki se raztaplja v nekem topilu.) je največ učencev (28) povezalo pojem 

encev jo je povezalo s pojmom raztopina, 6 pa s pojmom raztapljanje. 

encev je nepravilno povezalo 5. trditev (Snov, v kateri se raztaplja topljenec.

encev povezalo s pojmom raztopina, 10 s pojmom topljenec in 3 s pojmom 

Pojav, pri katerem se snov pri mešanju s topilom raztopi.) je 21

povezalo s pojmom raztopina, 17 s pojmom topljenec, 4 s pojmom taljenje in 2 s pojmom 

Zmes topljenca in topila.) je po 8 učencev povezalo pojma topilo in topljenec, 7 

encev je povezalo pojem raztapljanje, 4 pa pojem taljenje.  

encev je nepravilno povezalo 1. trditev (Pojav, ko snov iz trdnega agregatnega 

e agregatno stanje.). 10 učencev je razlago povezalo s pojmom 

raztapljanje, 4 s pojmom raztopina, eden pa s pojmom topilo. 

a. Topilo b. Topljenec c. Raztopina č. 
Raztapljanje

d. Taljenje

76,7 %
(178)

58,6 %
(136) 50,0 %

(116)

70,3 %
(163)

Pojmi

čencih 5. razreda. 

 

število učencev. 

prikazuje nepravilne povezave pojmov z ustreznimi trditvami. Od učencev, ki so 

 imelo težave s 6. trditvijo oz. 

(53,4 %) učencev jih je 

42 s pojmom raztopina, 11 s pojmom 

Pojav, pri katerem iz kapljevine nastane trdna snov.) ni ustrezala 

encev jo je povezalo s pojmom raztapljanje, 11 s pojmom 

encev (28) povezalo pojem 

encev jo je povezalo s pojmom raztopina, 6 pa s pojmom raztapljanje.  

Snov, v kateri se raztaplja topljenec.), od tega jo 

encev povezalo s pojmom raztopina, 10 s pojmom topljenec in 3 s pojmom 

je 21 (9,1 %) učencev 

povezalo s pojmom raztopina, 17 s pojmom topljenec, 4 s pojmom taljenje in 2 s pojmom 

encev povezalo pojma topilo in topljenec, 7 

Pojav, ko snov iz trdnega agregatnega 

je razlago povezalo s pojmom 

d. Taljenje

88,8 %
(206)
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Slika 8: Nepravilne povezave pojmov z danimi 

 

4.3.4. Rezultati 4. naloge: Kaj se zgodi s sladkorjem v vodi

 

Učenci so pri 4. nalogi morali ugotoviti, kaj se zgodi s sladkorjem v vodi

bila izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom.

 

Slika 

 

88,8 % učencev je pravilno odgovorilo, da se sladkor v vodi raztopi

Nepravilno je nalogo rešilo 11,2 % u
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: Nepravilne povezave pojmov z danimi razlagami glede na število u

Kaj se zgodi s sladkorjem v vodi? 

morali ugotoviti, kaj se zgodi s sladkorjem v vodi (slika 9)

bila izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom. 

 

Slika 9: 4. naloga preizkusa znanja. 

encev je pravilno odgovorilo, da se sladkor v vodi raztopi, in doseglo 

Nepravilno je nalogo rešilo 11,2 % učencev.  

Tabela 13: Dosežki učencev pri 4. nalogi. 

Dosežene 
točke 

Število in 
odstotek učencev 

0 točk 26 11,2 % 

1 točka 206 88,8 % 

Razlage pojmov

a. Topilo

b. Topljenec

c. Raztopina

č. Raztapljanje

d. Taljenje

encih 5. razreda. 

 

razlagami glede na število učencev. 

lika 9). Naloga je 

, in doseglo 1 točko. 

a. Topilo

b. Topljenec

c. Raztopina

č. Raztapljanje

d. Taljenje
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7,8 % učencev je izbralo odgovor, da se sladkor v vodi stali, 

vodi izgine (slika 10). 

 

Slika 10

 

4.3.5. Rezultati 5. naloge

 

Pri 5. nalogi je bilo potrebno poimenovati topljenca in topilo. Naloga je bila dvodelna in 

izbirnega tipa, z enim pravilnim odgovorom pri posameznem delu.

 

 

Učenci so lahko dosegli 2 to

učencev pa ni doseglo nobene to
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izbralo odgovor, da se sladkor v vodi stali, 3,4 % učencev pa, da sladkor v 

10: Kaj se zgodi s sladkorjem, če ga damo v vodo?

Rezultati 5. naloge: Poimenovanje topljenca in topila 

bilo potrebno poimenovati topljenca in topilo. Naloga je bila dvodelna in 

, z enim pravilnim odgovorom pri posameznem delu.  

Slika 11: 5. naloga preizkusa znanja. 

lahko dosegli 2 točki. Popolnoma pravilno je odgovorilo 76,3 % u

ev pa ni doseglo nobene točke (tabela 14).  

 

Sladkor v 
vodi izgine.

Sladkor se v 
vodi stali.

Sladkor se v 
vodi raztopi.

Sladkor se v 
vodi strdi.

3,4 %
(8)

7,8 %
(18)

88,8 %
(206)

0,0 %
(0)

Odgovori učencev

čencih 5. razreda. 

učencev pa, da sladkor v 

 

e ga damo v vodo? 

bilo potrebno poimenovati topljenca in topilo. Naloga je bila dvodelna in 

 

ki. Popolnoma pravilno je odgovorilo 76,3 % učencev, 6,9 % 

Sladkor se v 
vodi strdi.

%
(0)
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Tabela 14: Dosežki učencev pri 5. nalogi. 

Dosežene  
točke 

Število in 
odstotek učencev 

0 točk 16 6,9 % 

1 točka 39 16,8 % 

2 točki 177 76,3 % 

  

Na prvo vprašanje, katera trditev velja, ko v vodo dodamo sladkor (tabela 15), je pravilno 

odgovorila večina učencev (Sladkor je topljenec, voda je topilo.). Prav tako je večina učencev 

odgovor tudi pravilno utemeljila, 32 učencev pa je svojega odgovora ni pravilno utemeljilo – 

največ jih je menilo, da je voda topljenec, sladkor pa topilo, saj v vodi izgine. En učenec je 

obkrožil odgovor č (Sladkor in voda sta topili, saj iz tega nastane raztopina.).  

Od 79,3 % učencev, ki so izbrali pravilno utemeljitev, jih je 7 na prvo vprašanje odgovorilo 

napačno, in sicer so menili, da je sladkor topilo, voda pa topljenec. 

3 učenci so trdili, da sta sladkor in voda topili, za utemeljitev pa so izbrali odgovor č, saj iz 

tega nastane raztopina. 

 

Tabela 15: Deleži izbranih odgovorov pri 5. nalogi. 

 Zakaj si izbral/a tak odgovor?* Skupaj 
A B C Č 

Katera trditev velja?* 

A 
 

0 13 7 0 20 

0,0 % 5,6 % 3,0 % 0,0 % 8,6 % 

B 
 

6 25 177 1 209 

2,6 % 10,8% 76,3 % 0,4 % 90,1 % 

Č 
 

0 0 0 3 3 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % 

Skupaj 6 38 184 4 232 

2,6 % 16,4 % 79,3 % 1,7 % 100,0 % 
* Pravilni odgovori so zapisani z debelim tiskom. 

 

Odgovor, da sta sladkor in voda topljenca, za učence ni bil atraktiven, saj ga ni izbral nihče. 

Vsi razlogi pa so bili v kombinaciji z odgovori v prvem delu naloge zadovoljivo atraktivni. 
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4.3.6. Rezultati 6. naloge: Vpliv prostornine vode na količino raztopljene snovi 

 

Pri 6. nalogi so morali učenci iz tabele pravilno razbrati dane podatke in odgovoriti na 

zastavljena vprašanja. Naloga je bila dvodelna, z enim pravilnim odgovorom pri posameznem 

delu, ugotavljalo pa se je znanje učencev o vplivu prostornine na količino raztopljene snovi. 

 

 

Slika 12: 6. naloga preizkusa znanja. 

 

Učenci so lahko dosegli 2 točki. Popolnoma pravilno je odgovorilo 54,3 % učencev, 25,0 % 

učencev je doseglo 1 točko, 20,7 % učencev pa nobene (tabela 16). 

 

Tabela 16: Dosežki učencev pri 6. nalogi. 

Dosežene  
točke 

Število in odstotek  
učencev 

0 točk   48 20,7 % 

1 točka 58 25,0 % 

2 točki 126 54,3 % 

 

Tabela 17 prikazuje, da je 75,9 % učencev pravilno odgovorilo, da je Maja s poskusom 

ugotavljala, koliko soli se raztopi v različni prostornini vode, od tega jih je 54,3 % tudi 

pravilno utemeljilo, da se je z večanjem prostornine vode večala tudi količina raztopljene soli. 

11,5 % je izbralo nepravilno utemeljitev, največ jih je menilo, da se je več soli raztopilo, bolj 

kot je bila zmes premešana. 
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Pravilno utemeljitev je izbralo 57,8 % učencev. Večina tistih, ki so izbrali pravilno 

utemeljitev, je izbrala tudi pravilen odgovor na prvo vprašanje. Manjšina (3,4 %) je trdila, da 

se je s poskusom ugotavljalo, kako hitro se sol raztaplja, če se meša hitro oz. počasi. 

Največ izbranih napačnih odgovorov na prvo vprašanje je bilo odgovorov č (Kako hitro se sol 

raztaplja, če mešamo hitro.), največ napačnih utemeljitev pa odgovorov c (Bolj kot je bila 

zmes premešana, več soli se je raztopilo.).  

 

Tabela 17: Deleži izbranih odgovorov pri 6. nalogi. 

 Zakaj si izbral/a tak odgovor?* Skupaj 
A B C Č 

Kaj je Maja ugotavljala 
s poskusom?* 

A 
 

0 11 6 1 18 

0,0 % 4,7 % 2,6 % 0,4 % 7,8 % 

B 0 0 1 0 1 

0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,4 % 

C 11 7 32 126 176 

4,7 % 3,0 % 13,8 % 54,3 % 75,9 % 

Č 0 6 24 7 37 

0,0 % 2,6 % 10,3 % 3,0 % 15,9 % 

Skupaj 
 

11 24 63 134 232 

4,7 % 10,3 % 27,2 % 57,8 % 100,0 % 
* Pravilni odgovori so zapisani z debelim tiskom. 

 

4.3.7. Rezultati 7. naloge: Ohranjanje mase topljenca 

 

S 7. nalogo se je ugotavljalo znanje učencev 5. razreda o ohranjanju mase topljenca. 

Sestavljena je bila iz dveh delov, pri posameznem delu pa je bil možen en pravilen odgovor. 
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Slika 13: 7. naloga preizkusa znanja. 

 

Iz tabele 18 je razvidno, da je nalogo popolnoma pravilno rešilo 44,4 % učencev, nekoliko 

manjši pa je bil delež učencev, ki niso dosegli nobene točke (42,2 %). Ostali so dosegli 1 

točko. 

 

Tabela 18: Dosežki učencev pri 7. nalogi. 

Dosežene  
točke 

Število in 
odstotek učencev 

0 točk 98 42,2 % 

1 točka 31 13,4 % 

2 točki 103 44,4 % 

 

V tabeli 19 je podano, da je od 53,4 % učencev, ki so za maso raztopine izbrali pravilen 

odgovor, tj. 130 g, 9,1 % učencev napačno utemeljilo svojo izbiro – največ jih je menilo, da je 

masa raztopine enaka vsoti mas vode, sladkorja in kozarca, ostali pa, da sladkor izgine in se 

zato masi vode odšteje maso sladkorja. 48,7 % učencev je pravilno utemeljilo izbiro odgovora 

na prvo vprašanje, od tega jih je 4,5 % napačno odgovorilo na prvo vprašanje – 8 učencev je 

izračunalo, da je masa raztopine enaka 200 g, 2 učenca pa, da je enaka 80 g. 

Največ izbranih napačnih odgovorov na prvo vprašanje je bilo odgovorov b (80 g.), največ 

napačnih utemeljitev pa odgovorov c (Masa raztopine je enaka vsoti mas vode, sladkorja in 

kozarca).  

 

 

 

 



Martinc, D. Razumevanje pojmov, povezanih z raztapljanjem, pri učencih 5. razreda. 

 

50 
 

Tabela 19: Deleži izbranih odgovorov pri 7. nalogi. 

 Zakaj si izbral/a tak odgovor?* Skupaj 
A B C Č D 

Kolikšna je masa 
raztopine?* 

A 0 3 16 0 12 31 

0,0 % 1,3 % 6,9 % 0,0 % 5,2 % 13,4 % 

B 18 3 3 2 0 26 

7,8 % 1,3  1,3 % 0,9 % 0,0 % 11,2 % 

C 0 0 18 103 3 124 

0,0 % 0,0 % 7,8 % 44,4 % 1,3 % 53,4 % 

Č 4 3 30 8 0 45 

1,7 % 1,3 % 12,9 % 3,4 % 0,0 % 19,4 % 

D 0 6 0 0 0 6 

0,0 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 

Skupaj 
 

22 15 67 113 15 232 

9,5 % 6,5 % 28,9 % 48,7 % 6,5 % 100,0 % 
* Pravilni odgovori so zapisani z debelim tiskom. 

 

4.3.8. Rezultati 8. naloge: Vpliv dejavnikov na raztapljanje snovi 

 

8. naloga je bila večdelna, sestavljena iz alternativnega tipa naloge in tipa naloge z enim ter 

več pravilnimi odgovori. Kot prikazuje slika 14, so morali učenci ugotoviti, kateri dejavniki 

vplivajo na raztapljanje. 

 

 

Slika 14: 8. naloga preizkusa znanja. 
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Največji delež učencev je pri nalogi dosegel 3 točke. 25,4 % učencev je doseglo vse 4 točke, 

30,2 % učencev pa je doseglo le 1 točko (Tabela 20). Pri vrednotenju odgovorov, kateri 

ukrepi pospešujejo raztapljanje, so učenci za pravilno obkrožena ukrepa dobili 2 točki, za 

enega pravilnega in enega napačnega 1 točko, če pa so izbrali dva pravilna ukrepa in enega ali 

več napačnih, pa so dobili 1,5 točke. 

 

Tabela 20: Dosežki učencev pri 8. nalogi. 

Dosežene  
točke 

Število in 
odstotek učencev 

0 točk 0 0,0 % 

0,5 točke 0 0,0 % 

1 točka 70 30,2 % 

1,5 točke 0 0,0 % 

2 točki 15 6,5 % 

2,5 točke 0 0,0 % 

3 točke 79 34,1 % 

3,5 točke 9 3,9 % 

4 točke 59 25,4 % 

 

Iz tabele 21 je razvidno, da je na prvo vprašanje 76,3 % učencev odgovorilo pravilno, da je 

Klemen pravilno ravnal, ko je želel z mešanjem pospešiti raztapljanje soli v juhi, od tega jih je 

večina tudi pravilno utemeljila, da mešanje pospešuje raztapljanje sol. Ostali (12,5 %) so 

svojo izbiro utemeljili z odgovorom č (Odvisno, s kako veliko žlico je mešal juho – večja kot 

je žlica, hitreje se sol raztopi.). 23,7 % učencev je menilo, da se z mešanjem ne pospeši 

raztapljanje soli v juhi. 20,3 % jih je utemeljilo, da mešanje ne vpliva na hitrost raztapljanja, 

3,4 % pa, da mešanje vpliva na hitrost raztapljanja. Nihče od učencev svoje izbire pri prvem 

vprašanju ni utemeljil z odgovorom c.  
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Tabela 21: Rezultati učencev glede na odgovor na vprašanje, ali je Klemen pravilno ravnal, in 

njegovo utemeljitev. 

 Zakaj si izbral/a tak odgovor?* Skupaj 
A    B    Č    

Ali je Klemen pravilno 
ravnal?* 

Da 
 

148 0 29 177 

63,8 % 0,0 % 12,5 % 76,3 % 

Ne 
 

8 47 0 55 

3,4 % 20,3 % 0,0 % 23,7 % 

Skupaj 
 

156 47 29 232 

67,2 % 20,3 % 12,5 % 100,0 % 
* Pravilni odgovori so zapisani z debelim tiskom. 

 

Med naštetimi ukrepi, s katerimi bi se še lahko pospešilo raztapljanje soli, je 53,9 % učencev 

pravilno izbralo odgovor b (Z uporabo drobno mlete soli.), 63,8 % učencev pa odgovor d (S 

segrevanjem juhe.). 15,9 % učencev je napačno menilo, da uporaba večje posode vpliva na 

hitrejše raztapljanje soli, 19,4 % učencev pa, da uporaba manjše žlice za doziranje vpliva na 

hitrejše raztapljanje soli. Nihče od učencev ni obkrožil odgovora a (Z uporabo grobo mlete 

soli.). 

 

4.3.9. Rezultati 9. naloge: Segrevanje vodovodne vode in izločanje snovi 

 

Slika 15 prikazuje večdelno nalogo o segrevanju vodovodne vode in izločanju snovi. Učenci 

so morali zapisati kratek odgovor na vprašanje, izbrati pravilen odgovor in svojo izbiro 

utemeljiti.  

 

 

Slika 15: 9. naloga preizkusa znanja.  
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Iz tabele 22 je razvidno, da je v

učencev je doseglo 1 točko, 6 u

delno pravilno utemeljitev dobili 0,5 to

 

Tabela 

 

Večina učencev je na vprašanje, kako se imenuje bela snov v elektri

odgovorila pravilno, in sicer je 

(slika 16). Ostali, ki so odgovorili nepravilno, 

umazanija, kamen, ne vem ali pa 

 

Slika 16: Kako

 

Učencev, ki so napačno menili, da se bela snov izlo

31,0 % (tabela 23). Od tega 

napisalo nepravilno utemeljitev.
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da je večina učencev pri 9. nalogi dosegla vsaj 2 to

čko, 6 učencev pa ni doseglo nobene točke. Pri utemeljevanju so za 

delno pravilno utemeljitev dobili 0,5 točke. 

Tabela 22: Dosežki učencev pri 9. nalogi. 

Dosežene  
točke 

Število in 
odstotek učencev 

0 točk 6 2,6 % 

0,5 točke 0 0,0 % 

1 točka 72 31,0 % 

1,5 točke 8 3,4 % 

2 točki 50 21,6 % 

2,5 točke 47 20,3 % 

3 točke 49 21,1 % 

encev je na vprašanje, kako se imenuje bela snov v električnem grelniku za vodo, 

odgovorila pravilno, in sicer je največ učencev snov poimenovalo vodni kamen ali 

so odgovorili nepravilno, so med odgovori navedli

umazanija, kamen, ne vem ali pa odgovora sploh niso napisali. 

Kako se imenuje bela snov v električnem grelniku

menili, da se bela snov izloči tudi pri segrevanju deževnice, je bilo 

Od tega jih 9,5 % svojega odgovora ni utemeljilo, 

napisalo nepravilno utemeljitev. 

Vodni kamen Apnenec Drugo

64,2 %
(149)

28,5 %
(66)

7,3 %
(17)

Odgovori učencev

čencih 5. razreda. 

dosegla vsaj 2 točki. Največ 

Pri utemeljevanju so za 

encev je na vprašanje, kako se imenuje bela snov v električnem grelniku za vodo, 

v snov poimenovalo vodni kamen ali apnenec 

so med odgovori navedli grelnik, plesen, 

 

nem grelniku? 

i tudi pri segrevanju deževnice, je bilo 

svojega odgovora ni utemeljilo, 19,0 % učencev pa je 
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Od učencev, ki so pravilno odgovorili, da se pri segrevanju deževnice bela snov ne izloči, jih 

je 21,1 % izbiro pravilno utemeljilo, 8,2 % nepravilno, 18,1 % učencev pa izbire ni utemeljilo.  

 

Tabela 23: Rezultati učencev glede na odgovor na vprašanje, ali bi se tudi pri segrevanju 

deževnice izločila ta snov. 

ODGOVOR* ŠTEVILO IN ODSTOTEK 
UČENCEV 

Da 72 31,0 % 

Ne 160 69,0 % 

Skupaj 232 100,0 % 
* Pravilen odgovor je zapisan z debelim tiskom. 

 

Za popolnoma pravilne utemeljitve so se šteli odgovori, ki so nakazovali na razliko med 

deževnico in podtalnico, npr. deževnica ne vsebuje mineralnih snovi, podtalnica pa jih. Prav 

tako se je štelo za pravilen odgovor, če so napisali, da je deževnica mehka voda, saj ne 

vsebuje mineralnih snovi. 

Za delno pravilne utemeljitve, ki so bile točkovane z 0,5 točke, so se šteli odgovori, kot so: 

deževnica ni ista voda kot podtalnica; deževnica ne vsebuje vodnega kamna; če bi deževnico 

ujeli, preden bi padla na tla; če deževnica še ne bi padla na tla. 

 

4.3.10. Rezultati 10. naloge: Pomen raztapljanja snovi v vodi v vsakdanjem življenju 

 

Vprašanje pri 10. nalogi je bilo odprto, zato so učenci lahko zapisali raznolike odgovore (npr. 

v zvezi z onesnaževanjem okolja, varovanjem narave, hranilnimi snovmi za živa bitja ipd.) in 

povezali znanje, ki so ga pridobili pri urah naravoslovja in tehnike v 5. razredu. Svoj odgovor 

so morali ustrezno utemeljiti (slika 17).  

 

 

Slika 17: 10. naloga preizkusa znanja. 
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2 točki so dobili učenci, ki so navedli primer in ga ustrezno utemeljili (npr. če vemo, kdaj je 

voda trda ali mehka, nam pomaga ohraniti pralni stroj, da se ne pokvari; da ljudje ne mečejo 

nevarnih in strupenih snovi v vodo, da se voda ne onesnaži, in poskrbimo tudi za živali in 

rastline), 1 točko pa, če so napisali le del odgovora, le tega niso ustrezno utemeljili ali pa so 

uporabili nepravilne pojme (npr. nepravilna uporaba besede raztopiti). 

 

Tabela 24: Dosežki učencev pri 10. nalogi. 

Dosežene  
točke 

Število in 
odstotek učencev 

0 točk 73 31,5 % 

1 točka 149 64,2 % 

2 točki 10 4,3 % 

 

Večina učencev (64,2 %) je dobila 1 točko, saj svojih odgovorov niso ustrezno utemeljili. 

Večinoma so navajali, da je pri kuhanju pomembno, kaj se raztaplja. Podanih je nekaj 

primerov odgovorov, ki so bili vrednoteni z 1 točko: da ne pride do onesnaženja, npr. s 

strupenimi snovmi; da pri kuhanju ne uporabimo snovi, za katere ne bi želeli, da se raztopijo; 

da bi kmetje uporabljali manj gnojil, ki gredo do podtalnice; da ljudje vedo, da se ne sme 

metati strupenih topnih snovi; ker so nekatere snovi umazane in se voda onesnaži; ko smo 

bolani, pijemo čaj, ki je zdravilen; zaradi tega, da lahko snovi mešamo. 

31,5 % učencev ni dobilo nobene točke, saj na vprašanje sploh niso odgovorili, ali pa so bili 

odgovori nesmiselni oz. nenatančni (npr. da v juho ne moreš dati radirke, ker se ne raztopi; 

ker kuhamo; za snovi, ki se raztapljajo v juhi; da lahko z vodo zmešamo to snov).  

Ostali, ki so popolnoma pravilno odgovorili na zastavljeno vprašanje (teh je bilo le 4,3 %), so 

se v svojih odgovorih osredotočili na onesnaževanje oz. ohranjanje narave, skrb za živali in 

rastline, vzdrževanje aparatov zaradi uporabe mehke oz. trde vode, raztapljanje sirupa pri 

pripravi napitkov. 

 

4.4. Povezanost individualnega interesa z dosežkom na preizkusu znanja 

 

Ugotavljalo se je, kako individualni interes za naravoslovje vpliva na dosežek na preizkusu 

znanja. Spearmanov korelacijski koeficient znaša –0,059 in kaže na zanemarljivo negativno 

povezanost. Povezava ni statistično pomembna (p = 0,371), kar pomeni, da višji oz. nižji 

interes za naravoslovje ni pogojen z dosežkom na preizkusu znanja. 
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Večina učencev se je strinjala s trditvami, ki so se navezovale na individualni interes. 86,7 % 

učencev se je v povprečju s trditvami strinjalo, od tega pa jih je največ, tj. 32,7 %, doseglo 

19,5–23 točk od možnih 30, najmanj pa je bilo učencev, ki so z visokim individualnim 

interesom dosegli tudi visoko število točk (več kot 27 točk) – takih učencev je bilo 3 %. 4,8 % 

učencev je kljub visokemu interesu za naravoslovje pokazalo šibko razumevanje in so dosegli 

14,5 točk ali manj. Od 13,4 % učencev, ki se s trditvami niso strinjali, je večina (6,9 %) 

dosegla tudi nižje število točk, tj. manj kot 19 točk, s tem pa so pokazali slabše razumevanje 

pojmov, povezanih z raztapljanjem snovi. 

 

4.5. Povezanost učne samopodobe z dosežkom na preizkusu znanja 

 

Pozornost je bila namenjena tudi povezanosti med učno samopodobo učencev in dosežkom na 

preizkusu znanja. Spearmanov korelacijski koeficient znaša 0,029 in kaže na zanemarljivo 

pozitivno povezanost. Povezava ni statistično pomembna (p = 0,662), kar pomeni, da učna 

samopodoba ni pogojena z dosežkom na preizkusu znanja. 

49,1 % vseh učencev je pokazala zelo pozitivno učno samopodobo pri učenju naravoslovja, 

od tega jih je pri preizkusu znanja največ (21,6 %) doseglo 19,5–23 točk od možnih 30 točk. 

14,7 % učencev je doseglo 15–19 točk, 9,1 % učencev je doseglo 23,5–26,5 točk, le en učenec 

pa je dosegel več kot 27 točk. Od učencev, ki so dosegli več kot 23,5 točk (21,6 %), se v 

povprečju s trditvami ni strinjalo 2,1 % učencev. 9,9 % sodelujočih učencev je menilo, da 

imajo negativno učno samopodobo (s trditvami se večinoma niso strinjali), od tega je večina, 

tj. 5,6 %, dosegla nižje število točk (manj kot 19). 
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5. DISKUSIJA 

 

Glavni namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kakšno je razumevanje pojmov, povezanih z 

raztapljanjem, pri učencih 5. razreda, in katera napačna razumevanja imajo razvita. Prav tako 

se je ugotavljal njihov odnos do naravoslovja ter povezanost razumevanja pojmov, povezanih 

z raztapljanjem, z njihovim individualnim interesom in učno samopodobo. Na podlagi 

dobljenih rezultatov je bilo možno odgovoriti na raziskovalna vprašanja.  

 

5.1. Razlike v odnosu do naravoslovja med učenci in učenkami 5. razreda 

 

Prvo raziskovalno vprašanje se nanaša na razlike med učenci in učenkami v njihovem 

individualnem interesu za naravoslovje in učni samopodobi pri naravoslovju. 

Ugotovljeno je bilo, da se med anketiranimi učenci in učenkami pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede tega, kakšen je njihov odnos do naravoslovja. Učenke so pri skoraj 

vseh trditvah pokazale bolj pozitiven odnos do naravoslovja kot učenci. Rezultati so podobni 

ugotovitvam drugih raziskav, ki so pokazale, da imajo dekleta pozitivnejši odnos do 

naravoslovja kot fantje (Cavas, 2011; Murphy in Beggs, 2003; Murphy idr., 2006; Skurjeni 

idr., 2008). 

Med učenci in učenkami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v učni samopodobi pri 

naravoslovju, imajo pa anketirani učenci nekoliko višjo učno samopodobo kot učenke. Učenci 

se bolj kot učenke strinjajo, da imajo pri naravoslovju dobre ocene in da so dobri pri 

naravoslovju. Oboji so se približno enako strinjali, da snov pri naravoslovju zanje ni pretežka 

in da se jo kar hitro naučijo.  

Rezultati so pokazali, da se med učenci in učenkami pojavljajo statistično pomembne razlike 

glede tega, kakšen je njihov individualni interes za naravoslovje. Individualni interes učenk je 

višji kot individualni interes učencev. Oba spola sta se v povprečju najbolj strinjala s trditvijo, 

da so jim pri naravoslovju všeč eksperimenti. Agranovich in Assaraf (2008) sta ugotovila, da 

eksperimentiranje predstavlja izvor interesa za učenje naravoslovja pri 9–12-letnih učencih, 

fantje pa so izpostavili željo po samostojnem izvajanju poskusov. Murphy in Beggs (2006) 

navajata, da učenci ob eksperimentiranju uživajo in se hkrati učijo, saj je izvajanje poskusov 

zabavno in jih spodbuja k razmišljanju. Največja razlika med spoloma se je pokazala pri 

trditvi, da se s problemi iz naravoslovja ukvarjajo tudi v svojem prostem času – učenke so se s 

trditvijo strinjale, medtem ko se učenci z njo niso strinjali. Rezultati raziskave, ki sta jo 
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opravila Agranovich in Assaraf (2008), kažejo da se anketiranim učencem zdijo naravoslovne 

teme zanimive, so se pa dekleta bolj strinjala, da so naravoslovne teme za njih pomembne in 

da je potrebno znanje pridobivati iz radovednosti (Agranovich in Assaraf, 2008). Tako učenci 

kot učenke so se približno enako strinjali, da se z naravoslovjem ukvarjajo več, kot se zahteva 

v šoli in da vztrajajo pri reševanju naravoslovnih problemov, dokler jih natančno ne razumejo. 

Učenke so se bolj kot učenci strinjale, da jih naravoslovje in učna snov zanimajo, da se 

veselijo ur naravoslovja in pri njih rade sodelujejo, da se rade poglobijo v probleme na 

področju naravoslovja, da so med učenjem zbrane in da vse, kar je povezano z naravoslovjem, 

pritegne njihovo pozornost. Skurjeni s sodelavci (2008) je ugotovil, da se 14-letnikom 

naravoslovje ne zdi zahtevno, se pa dekletom zdi bolj zanimivo in koristno kot fantom. 

Hofstein in Mamlok-Naaman (2011) navajata, da učenci, ki se jim določena naravoslovna 

vsebina zdi pomembna in uporabna, lahko razvijejo pozitiven odnos do naravoslovja. 

Učenci v nižjih razredih izražajo navdušenje nad naravoslovjem, motivacija za učenje 

naravoslovja pa s starostjo upada (Cavas, 2011; Glavič in Hus, 2009; Murphy in Beggs, 2006; 

Weiss in Fortus, 2011). Študenti pedagoških smeri kot ovire za upadanje interesa navajajo 

nemotiviranost, prezahtevno učno vsebino, nerazumevanje in pomanjkljivo predznanje 

(Dolenc-Orbanić in Battelli, 2009).  

 

5.2. Razlike v razumevanju pojmov, povezanih z raztapljanjem, med učenci in 

učenkami 5. razreda  

 

Drugo raziskovalno vprašanje se nanaša na razlike med učenci in učenkami v 5. razredu v 

uspešnosti reševanja preizkusa znanja o pojmih, povezanih z raztapljanjem, in ali so razlike 

statistično pomembne. 

Med učenci in učenkami se pojavljajo statistično pomembne razlike v številu doseženih točk 

na preizkusu znanja o razumevanju pojmov, povezanih z raztapljanjem snovi. Učenci so na 

preizkusu znanja o raztapljanju dosegli višje povprečno število točk kot učenke. Do podobnih 

ugotovitev sta prišli Gippsova in Murphyjeva (1994, v Skribe Dimec, 2007), ki navajata, da 

pri skoraj vseh raziskavah obstajajo statistično pomembne razlike med dosežki dečkov in 

deklic, in sicer so pri naravoslovnih vsebinah praviloma uspešnejši dečki. Največje razlike so 

se pokazale pri fizikalnih vsebinah, medtem ko pri kemijskih vsebinah te razlike niso 

statistično pomembne. Menita, da na razlike med spoloma bolj vpliva okolje kot pa biološki 

dejavniki. Raziskava TIMSS iz leta 2011 je pokazala, da med spoloma ni bilo statistično 
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pomembnih razlik v naravoslovnih dosežkih, so pa učenci v povprečju dosegli boljše rezultate 

v naslednji raziskavi leta 2015. Tudi v tej zadnji raziskavi med učenci in učenkami 8. razreda 

ni bilo razlik, medtem ko so bili v 4. razredu uspešnejši fantje (Japelj Pavešić idr, 2012; Japelj 

Pavešić, 2016).  

Najboljše razumevanje oz. najvišje možno število točk pri posameznih nalogah glede na spol 

so učenci dosegli pri 1. nalogi, kjer so poimenovali topne in netopne snovi, pri 2. nalogi, kjer 

so morali med trditvami določiti pravilne in nepravilne, pri 6. nalogi, kjer so ugotavljali vpliv 

prostornine na količino raztopljene snovi, in pri 7. nalogi, kjer so morali ugotoviti, ali se masa 

topljenca med raztapljanjem ohrani. Pri 10. nalogi, kjer je bilo potrebno podati mnenje o 

pomenu raztapljanja snovi v vsakdanjem življenju, je bil delež glede na spol skoraj identičen, 

pri ostalih nalogah pa je vse možne točke doseglo več učenk. 

 

5.3. Napačna razumevanja učencev 5. razreda o pojmih, povezanih z 

raztapljanjem 

 

Tretje raziskovalno vprašanje je bilo, katera napačna razumevanja o raztapljanju se pri 

učencih 5. razreda pojavljajo v več kot 5 %. 

Napačna razumevanja učencev 5. razreda so bila identificirana s preizkusom znanja o pojmih, 

povezanih z raztapljanjem snovi (topilo, topljenec, raztopina, raztapljanje). Učenci so pri 

preizkusu znanja v povprečju dosegli 20,1 točke od 30 možnih. Glede na povprečno število 

doseženih točk, so najbolje rešili 1. in 5. nalogo, najslabše pa zadnjo, 10. nalogo. Nalogi, kjer 

učenci največkrat niso dosegli nobene točke, sta bili 7., pri kateri so morali izračunati maso 

raztopine, in 10., pri kateri so morali razmišljati o pomenu raztapljanja snovi v vsakdanjem 

življenju. Najmanj učencev je vse možne točke doseglo pri 10. nalogi in 2. nalogi, kjer so 

ugotavljali pravilnost različnih trditev, ter pri 3. nalogi, kjer so morali pojme povezati z 

ustreznimi razlagami. Naloge, pri katerih je največ učencev popolnoma pravilno odgovorilo 

na dana vprašanja, so bile 4. naloga, pri kateri so morali ugotoviti, kaj se zgodi s sladkorjem v 

vodi, 1. naloga, kjer so morali napisati primere topnih in netopnih snovi, ter 5. naloga, pri 

kateri so morali ustrezno poimenovati topljenca in topilo. Pri 2. in 8. nalogi ni nihče 

popolnoma napačno odgovoril na zastavljena vprašanja. 

Napačna razumevanja so bila identificirana pri nalogah, kjer so morali učenci za svoje 

odgovore izbrati ustrezno utemeljitev, pokazala pa so se tudi pri odprtih vprašanjih – pri 

odgovorih so bili v večini kar skopi, saj so pisali kratke stavke. 



Martinc, D. Razumevanje pojmov, povezanih z raztapljanjem, pri učencih 5. razreda. 

 

60 
 

Pri 1. nalogi so morali našteti topne in netopne snovi. Učenci se s snovmi seznanijo že v 1. 

razredu, v 3. razredu pa spoznajo, kako voda vpliva na spreminjanje lastnosti snovi. Ob koncu 

prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja morajo znati opisati spreminjanje lastnosti snovi 

(Kolar idr., 2011). Večina učencev je pravilno opredelila, katere snovi so topne in katere so 

netopne. Med topnimi snovmi sta bila največkrat napisana sladkor in sol, med netopnimi pa 

les. Do podobnih ugotovitev sta prišla tudi Stavy in Stachel (1985, v Liu in Lesniak, 2006), ki 

navajata, da so učenci, stari 5–12 let, za pojem snov označili tipične primere, kot sta železo in 

les. 

Nepravilnih odgovorov ni bilo veliko, je pa prevladovalo število nepravilnih topnih snovi – 

kot topne snovi so učenci opredelili kamen, pesek, železo, žebelj, poper, moko, kavna zrna, 

kovino in vrelišče, kot netopne pa med, sol, trdne snovi, kis in ledišče. Nerazumevanje pojma 

snov se je pokazalo pri enem učencu, ki je menil, da je vrelišče topna snov, ledišče pa netopna 

snov.  

Pri 2. nalogi so morali učenci ugotoviti pravilnost in nepravilnost danih trditev, pomanjkljivo 

znanje učencev pa se je pokazalo pri dveh trditvah, in sicer je več kot polovica učencev 

menila, da se v vodi ne morejo raztapljati trdne snovi, plini in tekočine (2. trditev) ter da se 

masa topljenca pri raztapljanju ne ohrani (5. trditev). Znanje o ohranjanju mase se je 

ugotavljalo tudi v 7. nalogi, kjer je bil odstotek popolnoma pravilnih odgovorov nekoliko 

višji, a vseeno ni niti polovica učencev pravilno rešila naloge. Pri 7. nalogi se je preverjalo 

znanje na primeru raztopine vode in sladkorja, zato je možno, da so si učenci lažje 

predstavljali primer kot pa pri 2. nalogi, kjer je bila podana le definicija mase topljenca. Glede 

na to, da je to tudi eden izmed ciljev, ki jih učenci usvojijo pri predmetu naravoslovje in 

tehnika, je odstotek pravilnih odgovorov kar nizek. Çalik in Ayas (2005) sta ugotovila, da 

imajo nekateri učenci, stari 13–17 let, težave z razumevanjem ohranjanja mase topljenca med 

raztapljanjem, saj so menili, da topilo zmanjša maso trdne snovi. 

Več kot polovica učencev ve, da se med v vodi raztaplja, je pa odstotek tistih, ki so napačno 

ovrednotili trditev, vseeno kar visok (43,5 %). Napačni odgovori so lahko posledica nikalne 

trditve, ki lahko zavede učence, zato je potrebno natančno branje. 

S trditvijo, da vodoodporne snovi z vodo tvorijo raztopine, se je strinjala dobra tretjina vseh 

učencev (31,9 %). Iz tega se lahko sklepa, da večina učencev ne ve, da se vodoodporne snovi 

v vodi ne raztapljajo, kar je lahko posledica nerazumevanja pojma vodoodporna snov, 

nenatančnega branja ali pa neznanja. 

Večina učencev je pri 3. nalogi, kjer so bili podani pojmi, povezani z raztapljanjem, in možne 

razlage teh pojmov, pravilno povezala trditve z ustreznimi pojmi. Velika večina učencev ni 
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imela težav pri opredelitvi pojma taljenje, saj taljenje kot obrnljiv pojav spoznajo že v 2. 

razredu, so pa imeli največ težav pri opredelitvi pojma raztopina, saj jih je le polovica izbrala 

ustrezno razlago.  

Zanimivo je, koliko učencev je razlagama, ki nista ustrezali nobenemu pojmu, le tega 

dodelilo. Največ učencev je trdilo da je topljenec snov, ki izgine, kar kaže na napačno 

predstavo, kaj se v procesu raztapljanja zgodi s topljencem. To je lahko posledica poskusov, 

pri katerih se dogajanje opazuje in se spremembe v okolju zaznavajo s čutili, saj topljenec res 

ni nujno viden. Če poskus spremlja ustrezna razlaga o tem, kaj se zgodi z dvema snovema 

med raztapljanjem, se lahko tudi pri mlajših učenci pospešuje razvijanje formalnologičnega 

mišljenja, od katerega je odvisno razumevanje zgradbe snovi na ravni delcev (Devetak, 2009). 

Pojav, pri katerem iz kapljevine nastane trdna snov, je največ učencev povezalo z 

raztapljanjem, nekateri pa tudi s taljenjem in topilom. Za snov, v kateri se raztaplja topljenec, 

je med nepravilnimi odgovori največ učencev izbralo pojem raztopina, sledila sta še topljenec 

in raztapljanje. Za snov, ki se raztaplja v nekem topilu, pa je bil med nepravilnimi 

povezavami največkrat izbran pojem topilo, sledila pa sta raztopina in raztapljanje. Od 

učencev, ki so za pojav, pri katerem se snov pri mešanju s topilom raztopi, povezali 

nepravilen pojem, jih je največ izbralo raztopino in topljenca, izbrana pa sta bila tudi preostala 

napačna pojma, in sicer taljenje in topilo. 

Pri nepravilnih povezavah lahko opazimo tudi nerazumevanje pojmov snov in pojav, saj so 

učenci za snov izbirali tudi pojava taljenje in raztapljanje, za pojav pa snovi topljenec, topilo 

in raztopina.  

4. naloga, kjer so morali učenci ugotoviti, kaj se zgodi s sladkorjem med raztapljanjem, je 

bila ena bolje rešenih, saj je velika večina učencev pravilno odgovorila, da se sladkor v vodi 

raztopi. Od 11,2 % učencev, ki so nepravilno odgovorili, jih je največ trdilo, da se sladkor v 

vodi stali, ostali pa so trdili, da sladkor v vodi izgine.  

Več raziskav je podalo podobne ugotovitve, da si učenci različno razlagajo pojav raztapljanja. 

Otroci se že zelo zgodaj srečajo z raztapljanjem sladkorja v vodi. Raztapljanje opredeljujejo 

kot izginjanje, spreminjanje v vodo in mešanje z vodo. Pogosto enačijo pojma raztapljanje in 

taljenje ali pa ju zamenjujejo (Çalik in Ayas, 2005; Devetak idr., 2009; Kikas, 2001; 

Valanides, 2000). Kikasova (2001) navaja, da si mlajši učenci drugače razlagajo raztapljanje 

obarvanih in belih topljencev v vodi. Za raztapljanje sladkorja v vodi so npr. uporabili izraza 

»izginiti« in »spremeniti«, medtem ko so za obarvane snovi, menili, da ostanejo v raztopini 

oz. se raztopijo, saj je raztopina obarvana in to nakazuje na prisotnost topljenca. Piaget 

(Krnel, 1993) meni, da je osnova za ohranjanje snovi predstava, da je snov zgrajena iz delcev, 
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ki so nespremenljivi. Nespremenljivost osnovnih delcev je pri transformaciji snovi konstanta, 

na kateri sloni sposobnost ohranjanja.  

Tudi pri 5. nalogi, kjer je bilo potrebno poimenovati topljenca in topilo, je večina učencev 

pravilno odgovorila, da je sladkor topljenec, voda pa topilo. Izbiro so ustrezno utemeljili, da 

se sladkor v vodi raztaplja, zato je sladkor topljenec, voda pa topilo.  

Napačna pojmovanja so se pojavila pri delno pravilnih odgovorih. Pri učencih, ki so pravilno 

odgovorili na prvo vprašanje, nepravilno pa so izbiro utemeljili, jih je največ izbralo 

utemeljitev, da je voda topljenec, sladkor pa topilo, saj v vodi izgine. Tudi sicer je bila ta 

utemeljitev druga največkrat izbrana (16,4 %). Možna razlaga, zakaj so učenci izbrali tako 

utemeljitev, bi lahko bila, da se je v prejšnjih nalogah pojavil podoben odgovor (npr. sladkor 

v vodi izgine) in so učenci sklepali o pravilnosti. Učencev, ki so popolnoma nepravilno rešili 

nalogo in tako pokazali napačno razumevanje pojmov topilo in topljenec, je bilo malo – 

največ jih je menilo, da je sladkor topilo, voda pa topljenec, za utemeljitev pa so izbrali 

trditev, kjer snov izgine. 

Çalik in Ayas (2005) sta podobno nalogo dala učencem v starosti 13–17 let. Večina je 

pokazala delno razumevanje s specifičnimi nerazumevanji, npr. so izbrali pravilen odgovor, 

da je sladkor topljenec, voda pa topilo, a so neustrezno obrazložili svojo izbiro. Mlajši učenci 

so imeli več težav pri razlikovanju med topljencem in topilom kot starejši. 

Pri 6. nalogi, kjer se je ugotavljalo znanje učencev o vplivu prostornine na količino 

raztopljene snovi, je več kot polovica učencev znala razbrati podatke iz predstavljene tabele in 

utemeljiti svojo izbiro. Pravilno so ugotovili, da se je s poskusom ugotavljalo, koliko soli se je 

raztopilo v različni prostornini vode, saj se je z večanjem prostornine vode večala tudi 

količina raztopljene soli.  

Delno razumevanje je pokazala četrtina učencev, in sicer je večina pravilno odgovorila na 

prvi del naloge, nepravilno pa so izbiro utemeljili. Največ izbranih nepravilnih utemeljitev je 

bilo, da bolj, kot je bila zmes premešana, več soli se je raztopilo, sledila pa je utemeljitev, da 

se je količina raztopljene soli večala z višanjem temperature vode. Ti izbiri kažeta na možno 

nezbranost pri branju, saj sta bili temperatura vode in mešanje zmesi konstantni.  

20,7 % učencev je pokazalo nepopolno razumevanje vsebine. Najpogostejši nepravilni 

odgovor je bil, da se je s poskusom ugotavljalo, kako hitro se sol raztaplja, če se meša hitro, 

najpogostejša nepravilna utemeljitev pa, da se je več soli raztopilo, bolj kot je bila zmes 

premešana. 

Pri 7. nalogi so morali učenci pojasniti, da se pri trdnih snoveh s spreminjanjem oblike 

njihova prostornina in masa ohranjata. Malo manj kot polovica učencev je pokazala dobro 
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razumevanje, saj so pravilno sklepali, da masa topljenca pred in po raztapljanju ostane ista, 

zato je masa raztopine enaka vsoti mas sladkorja in vode.  

Od učencev, ki niso pokazali razumevanja, jih je največ menilo, da masa raztopine enaka 

vsoti mas vode, sladkorja in kozarca. Druga najpogostejša napačna utemeljitev je bila, da 

sladkor izgine, zato je masa raztopine enaka masi vode. 

Krnel (1993) je prišel do podobnih ugotovitev, da učenci niso usvojili procesa ohranjanja 

mase sladkorja pri raztapljanju. Menili so namreč, da sladkor ne vpliva na maso raztopine, ker 

se je raztopil, raztopljeni sladkor pa je lažji, zato je masa raztopine enaka masi vode. Prav 

tako je opazil delno pozitivne odgovore, ki so bili posledica enostavnega seštevanja mase 

vode in sladkorja. Picigova (1983, v Krnel, 1993) navaja, da so učenci zaradi primera solin 

vedeli, da sol ostane v vodi in da se jo da pridobiti nazaj. Drugače pa je bilo pri raztapljanju 

sladkorja, saj so bili prepričani, da sladkor izgine, ker podobne snovi, kot je morje in bi 

vsebovala sladkor, ni. Tudi Driverjeva s sodelavci (1989, v Krnel, 1993) je ugotovila, da 

učenci, stari 9–14 let, le delno razumejo ohranjanje mase snovi pri raztapljanju. S starostjo se 

napačne predstave o ohranitvni mase topljenca pri raztapljanju lahko zmanjšajo, kar navaja 

Valanides (2000) – študenti so v njegovi raziskavi pravilno sklepali o ohranitvi količine snovi 

pred in po raztapljanju. Mlajši učenci ohranitev topljenca v raztopini enačijo z okusom 

raztopine – ker je bil topljenec dodan v vodo, so menili, da ima raztopina isti okus kot 

topljenec (Kikas, 2001). 

Pri 8. nalogi se je ugotavljal vpliv različnih dejavnikov na raztapljanje snovi. Delno 

razumevanje je pokazala večina učencev, popolno razumevanje pa četrtina sodelujočih 

učencev. Učenci niso imeli večjih težav pri prvem in drugem delu naloge, kjer so morali 

ugotoviti, ali se z mešanjem pospeši raztapljanje soli. Tisti, ki so napačno odgovorili, so 

menili, da se sol hitreje raztopi, če se meša z večjo žlico, ali pa da mešanje sploh ne vpliva na 

raztapljanje. 

Nekoliko več težav je bilo pri določanju ukrepov, ki pospešujejo raztapljanje. Več kot 

polovica učencev je pravilno izbrala, da uporaba drobno mlete soli in segrevanje vplivata na 

hitrejše raztapljanje soli v vodi. Nekateri so nepravilno menili, da uporaba večje posode za 

kuhanje in manjše žlice za doziranje soli pospešujeta raztapljanje soli v juhi.  

Učenci so morali pri 9. nalogi pokazati široko uporabnost znanja na primeru življenjske 

situacije, s katero se v večini srečujemo vsak dan – ugotoviti so morali, katera snov se izloči 

med segrevanjem vodovodne vode in deževnice. Učenci morajo v 4. razredu znati opisati pot 

vode od zajetja do pipe, ugotoviti lastnosti vode za pitje, spoznajo pa se tudi s centralnim 



Martinc, D. Razumevanje pojmov, povezanih z raztapljanjem, pri učencih 5. razreda. 

 

64 
 

ogrevanjem (Kolar idr., 2011). To znanje so morali uporabiti pri tej nalogi in ga povezati z 

raztapljanjem snovi.  

Večina učencev je pravilno poimenovalo snov, ki se nabere v električnem grelniku. Največ jih 

je snov poimenovalo vodni kamen, malo več kot tretjina pa je snov poimenovalo apnenec. 

Zelo majhen je bil odstotek učencev, ki so na vprašanje odgovorili nepravilno ali pa odgovora 

niso napisali. Med nepravilne odgovore se je štelo grelnik, plesen, umazanija in kamen.  

69 % učencev je pravilno sklepalo, da se vodni kamen ne izloča pri segrevanju deževnice, od 

tega jih je malo manj kot polovica tudi pravilno utemeljila svojo izbiro. Popolnoma pravilne 

utemeljitve so vsebovale razliko med deževnico in podtalnico, npr. da podtalnica vsebuje 

mineralne snovi oz. da raztaplja kamnine, po katerih teče. Nekateri odgovori so se navezovali 

tudi na uporabo mehke in trde vode.  

27,6 % učencev svoje izbire ni utemeljilo, 27,2 % jih je utemeljilo nepravilno, delno 

razumevanje, zakaj se pri segrevanju deževnice ne izloča vodni kamen, pa je pokazalo 21,1 % 

učencev. Podanih je nekaj primerov delno pravilnih utemeljitev: deževnica ni ista voda kot 

podtalnica; deževnica ne vsebuje vodnega kamna/apnenca; če deževnica še ne bi padla na tla; 

ker deževnica pade na tla in vsebuje iste snovi. 

Napačna pojmovanja so se pokazala pri razmišljanju, npr. da je vodni kamen posledica 

onesnaženja; da voda vsebuje apnenec – voda ne vsebuje apnenca, ampak natrijev 

hidrogenkarbonat oz. mineralne snovi.  

Tudi pri zadnji, 10. nalogi, so morali učenci pokazati široko znanje s posameznih vsebinskih 

področij naravoslovja. Pričakovalo se je, da na primeru presodijo in podajo mnenje o tem, 

zakaj je pomembno vedeti, katere snovi se raztapljajo in katere se ne. Med standardi znanja, 

ki jih morajo učenci doseči ob koncu 5. razreda, je opredeljeno, da morajo znati ustrezno 

ravnati z nevarnimi snovmi, razložiti posledice neustreznega ravnanja z njimi, poznati pomen 

ločenega zbiranja odpadkov in nevarnost divjih odlagališč, poznati pomen vode za živa bitja, 

znati raziskati odnos ljudi do onesnaženja vode ter vrednotiti pridobljene rezultate (Vodopivec 

idr., 2011). Pričakovati je bilo, da bodo pokazali več znanja, kot so ga v resnici. Učenci so 

pokazali podpovprečno razumevanje o tem, zakaj je pomembno vedeti, katere snovi se 

raztapljajo in katere se ne. V večini odgovorov so se osredotočili le na en vidik, in sicer na 

proces raztapljanja pri kuhanju. Večina je tako napisala le kratke odgovore, s katerimi so 

pokazali le delno razumevanje. Prav tako je pri nalogi odprtega tipa opaziti nepravilno 

izrazoslovje, npr. umazana snov, umazano okolje, ima voda vodni kamen, uporaba besede 

stopiti namesto raztopiti. Učenci, ki so pravilno razmišljali in se jim raztapljanje snovi v vodi 

zdi pomembno, so se navezali na ravnanje s strupenimi snovmi in njihovim vplivom na 
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okolje, rastline in živali, onesnaževanje, uporabo gnojil v kmetijstvu in njihovim vplivom na 

vodo, vzdrževanje aparatov pri uporabi trde vode. Ti učenci so odgovore tudi ustrezno 

argumentirali in dosegli obe možni točki. Kikasova (2001) omenja, da lahko otroci tudi v 

kontekstu zdravja razumejo, da snovi med raztapljanjem ohranijo določene lastnosti – pitje 

onesnažene vode ni zdravo, lahko je tudi nevarno.  

Veliko pa je bilo tudi primerov, ko učenci naloge niso rešili, kar je lahko posledica neznanja, 

časovne stiske, tipa naloge (odprto vprašanje) ali nezainteresiranosti. Trendi znanja iz 

raziskav TIMSS kažejo, da učenci v osnovni šoli uspešneje rešujejo naloge na vseh 

kognitivnih ravneh, tudi naloge sklepanja, pri čemer so uspešnejši tako slabši kot tudi boljši 

učenci (Japelj Pavešić, 2016). Na preizkusu znanja o pojmih, povezanih z raztapljanjem snovi 

v vodi, tega ni opaziti, saj učenci niso pokazali vsega znanja in razumevanja pri nalogah višje 

ravni, pri katerih se pričakuje doseganje ciljev in standardov znanja ob koncu 5. razreda. 

 

5.4. Povezanost med individualnim interesom učencev 5. razreda za 

naravoslovje in njihovim dosežkom na preizkusu znanja ter povezanost med učno 

samopodobo pri naravoslovju in njihovim dosežkom na preizkusu znanja 

 

Preučevano je bilo, kako individualni interes za naravoslovje vpliva na dosežek na preizkusu 

znanja. Večina sodelujočih učencev je pokazala visok interes za učenje naravoslovja, od tega 

jih je največ doseglo 15–23 točk, najmanj pa 27–30 točk. Od učencev, ki so se v povprečju 

najmanj strinjali s trditvami, ki so se navezovale na individualni interes, je večina dosegla 

manj kot 23 točk, je pa bilo nekaj učencev, ki so kljub nizkemu individualnemu interesu 

pokazali zelo dobro razumevanje pojmov, povezanih z raztapljanjem. Spearmanov 

korelacijski koeficient znaša –0,059 in kaže na zanemarljivo negativno povezanost. Povezava 

ni statistično pomembna, kar pomeni, da višji oz. nižji interes za naravoslovje ni pogojen z 

dosežkom na preizkusu znanja, zato se ne more trditi, da imajo učenci z višjim interesom za 

naravoslovje tudi boljši ali slabši dosežek na preizkusu znanja.  

Preučevalo se je tudi povezanost med učno samopodobo učencev in dosežkom na preizkusu 

znanja. Od učencev, ki so se s trditvami, navezujočimi na učno samopodobo, najbolj strinjali, 

jih je največ doseglo 19,5–23 točk. Od učencev, ki so pokazali nižjo učno samopodobo, jih je 

večina dosegla manj kot 23 točk. Nekaj učencev je doseglo tudi višje število točk, torej so 

kljub nižji učni samopodobi pokazali dobro znanje o raztapljanju snovi v vodi. Spearmanov 

korelacijski koeficient znaša 0,029. Povezava ni statistično pomembna, to pa pomeni, da učna 
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samopodoba ni pogojena z dosežkom na preizkusu znanja. Učenci, ki so menili, da so dobri 

pri naravoslovju in snov zanje ni pretežka, so v večini pokazali dobro razumevanje pojmov, 

povezanih z raztapljanjem. Pozitivnejša učna samopodoba za učenje naravoslovja ne pomeni 

nujno tudi višje ocene oz. večjega števila doseženih točk na preizkusu znanja o razumevanju 

pojmov, povezanih z raztapljanjem. 

Raziskave TIMSS (Japelj Pavešič, Svetlik in Kozina, 2012) so v nasprotju z rezultati 

raziskave magistrskega dela pokazale, da obstaja močna povezava med pozitivnim odnosom 

do naravoslovja in višjimi dosežki učencev. Povezava deluje v obe smeri – za učence, ki so 

pri naravoslovju uspešni, je bolj verjetno, da se ga bodo radi učili, prav tako pa je za učence, 

ki se radi učijo naravoslovje, bolj verjetno, da bodo dosegli boljše rezultate. Je pa iz rezultatov 

TIMSS-ove raziskave opaziti tudi, da imajo najuspešnejše države, to so tiste, katerih učenci so 

v povprečju dosegli najvišje število točk, vseeno nizek odstotek učencev s pozitivnim 

odnosom do naravoslovja. Delež slovenskih četrtošolcev, ki se naravoslovje radi učijo, je nižji 

od mednarodnega povprečja, prav tako so na dnu lestvic glede naklonjenosti do naravoslovnih 

predmetov tudi slovenski osmošolci, saj menijo, da je v primerjavi z večino drugih držav 

njihovo znanje manj pomembno za nadaljnje šolanje in zaposlitev. V Sloveniji so četrtošolci, 

ki so menili, da so pri učenju naravoslovnih vsebin zelo samozavestni (da se snov hitro 

naučijo, da so pri predmetu uspešni), dosegli tudi boljše rezultate na preizkusu znanja. Tudi 

pri osmošolcih je povezava med samozavestjo pri učenju in naravoslovnimi dosežki 

pozitivna, najbolj samozavestni pa so pri učenju kemije. Nasprotno pa so pokazali rezultati 

raziskave PISA (Štraus idr., 2016), kjer so 15-letniki ob nadpovprečnih naravoslovnih 

dosežkih izrazili podpovprečno uživanje pri ukvarjanju z naravoslovjem. 
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6. ZAKLJUČKI 

 

Raziskovalni problem magistrskega dela je bil prikazati stanje razumevanja pojmov, 

povezanih z raztapljanjem, pri učencih 5. razreda v povezavi z odnosom do naravoslovja. 

Ugotovljeno je bilo, da imajo anketirani učenci pozitiven odnos do naravoslovja, med 

spoloma pa se pojavljajo statistično pomembne razlike, in sicer so dekleta pokazala 

pozitivnejši odnos. Tudi v individualnem interesu za naravoslovje se pojavljajo statistično 

pomembne razlike med spoloma, saj je interes deklet višji od interesa fantov, medtem ko pri 

učni samopodobi te razlike niso statistično pomembne. Oba spola sta pokazala najvišje 

strinjanje s trditvijo, da so jim všeč eksperimenti. Z vsemi trditvami, razen eno, so se učenci v 

povprečju strinjali. Fantje se v povprečju, za razliko od deklet, s problemi iz naravoslovja ne 

ukvarjajo v svojem prostem času.  

Pozornost je bila namenjena tudi povezavi individualnega interesa in učne samopodobe pri 

naravoslovju z dosežkom na preizkusu znanja. Ugotovljeno je bilo, da povezavi nista 

statistično pomembni, kar pomeni, da interes in učna samopodoba pri naravoslovju nista 

pogojena z dosežkom na preizkusu znanja. Torej ni nujno, da učenci z višjim interesom ali 

učno samopodobo dosežejo tudi višje število točk na preizkusu znanja.  

Učenci so pokazali nadpovprečno razumevanje pojmov, povezanih z raztapljanjem snovi v 

vodi, pojavljala pa so se tudi napačna pojmovanja. Med spoloma so bile ugotovljene 

statistično pomembne razlike, in sicer so fantje na preizkusu znanja dosegli višje povprečno 

število točk kot dekleta.  

Pri nalogah poznavanja (1. raven) so bili učenci najuspešnejši. Poznavanje pojmov topljenec, 

topilo in raztopina je dobro. Največje probleme so imeli učenci pri definiranju pojma 

raztopina. Večina je poznavanje definicij znala uporabiti tudi pri nalogah s konkretnimi 

primeri. Nekaj učencev ni znalo ustrezno definirati pojmov, so pa na poznanih primerih 

pravilno sklepali o rešitvi. Učenci v večini niso vedeli, da se v vodi lahko raztapljajo snovi v 

vseh agregatnih stanjih. 

Največ težav so učenci imeli pri nalogi esejskega tipa, kjer so morali kritično razmišljati o 

pomembnosti raztapljanja snovi v vodi. Tega znanja niso pokazali, čeprav Japelj Pavešič s 

sodelavci (2012) meni, da so učenci na tem mejniku znanja sposobni primerjati in podajati 

preproste zaključke, v katere vključujejo naravoslovna spoznanja iz vsakdanjih in abstraktnih 

pojavov. Možnih vzrokov za slabše razumevanje je več – časovna stiska, nezainteresiranost za 
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pisanje daljših odgovorov ali neznanje. Večina odgovorov je bila enostavčnih, pri čemer so se 

navezovali na primere raztapljanja v kuhinji.  

Učenci so imeli težave tudi z razumevanjem ohranjanja mase topljenca pri raztapljanju v vodi. 

Veliko učencev je menilo, da sladkor med raztapljanjem izgine in ne vpliva na maso 

raztopine, kar je napačno razumevanje. Prav tako so pokazali zmotno mišljenje, da v maso 

raztopine spada tudi masa posode, v kateri je raztopina – možen vzrok za to je enostavno 

računanje, saj so bili vsi podatki napisani v opisu naloge. 

Ker je možno da nepopolna razumevanja pri učencih nastanejo zaradi slabih razlag v učnih 

gradivih, so bili analizirani učbeniki, ki so predvideni za uporabo pri naravoslovju in tehniki v 

5. razredu. Besedila v učbenikih so nazorna in pregledna, spremlja jih ustrezno slikovno 

gradivo. Ključni pojmi topilo, topljenec in raztopina so ustrezno definirani in pregledno 

označeni, prikazani so tudi s konkretnimi primeri (s slikami). V učbenikih si učenci lahko 

preberejo zanimivosti, ki jim omogočajo nadaljnje raziskovanje obravnavane vsebine. 

Interaktivni učbenik je lahko tudi dodatno gradivo – posamezne naloge in primere se lahko 

uporabi pri pouku. 

Za nadaljnje raziskovanje tematike se predlaga, da bi se učence spremljalo daljše časovno 

obdobje. Najprej bi preverili njihovo predznanje, opazovali bi jih pri obravnavi izbrane 

vsebine pri pouku, po obravnavani vsebini pa bi učenci rešili preizkus znanja, ki bi ga 

ponovili po nekem časovnem obdobju. Tako bi dobili vpogled v nepopolna in napačna 

pojmovanja ter kako se spreminjajo. Po učnih urah bi pridobili tudi njihovo mnenje o 

pomembnosti in zanimivosti vsebine. Pri opazovanju bi preučili učne metode in oblike ter 

skušali ugotoviti, po katerem načinu poučevanja imajo učenci najboljše razumevanje 

poučevanih pojmov. Učne ure iste vsebine bi ustrezno prilagodili in jih preizkusili na novem 

vzorcu učencev kot kvazi-eksperimentalno pedagoško raziskavo. 

Še podrobnejši vpogled v nepopolna pojmovanja bi dobili preko intervjujev, saj bi z 

podvprašanji lažje ugotovili, kako učenci razumejo proces raztapljanja in kaj se med tem 

dogaja s snovmi. Svoje odgovore bi pojasnili in argumentirali. Pri odprtih vprašanjih se lažje 

opazi neprimerno izrazoslovje, npr. umazana snov, umazano okolje, apnenec v vodi, uporaba 

besed stopiti/taljenje namesto raztopiti/raztapljanje. Ravno zaradi takega izrazoslovja je 

pomembno, da je učitelj strokoven pri poučevanju vsake vsebine, da preveri tudi lastna 

pojmovanja in jih ustrezno nadomesti.  

Ker se naravoslovno pismenost razvija tudi s kritičnim razmišljanjem in uporabo 

naravoslovnega znanja v problemskih situacijah, naj se učence navaja tudi na esejski tip 

vprašanj in na reševanje problemskih nalog. Pri pouku naj bo več nalog evalviranja, analize in 
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sinteze. Prav tako naj se učence navaja na razbiranje podatkov iz tabel, grafov in slik. Naloge 

v preizkusu znanja raziskave magistrskega dela so sestavljene tako, da jih je mogoče uporabiti 

tudi pri skupinskem delu, poučevanju z raziskovanjem ipd.  

Učitelj naj uresničuje želje učencev po raziskovanju, spodbuja in upošteva njihovo zanimanje 

ter radovednost. Raziskave namreč kažejo, da je ključno obdobje za oblikovanje odnosa do 

naravoslovja v starosti 8–13 let, torej predvsem na razredni stopnji osnovnošolskega 

izobraževanja (Agranovich in Assaraf, 2013). Za preprečevanje pojavljanja napačnih 

pojmovanj in njihovo spreminjanje je mogoče predlagati, da naj učenci čim več samostojno 

eksperimentirajo, se navajajo na različne instrumente, npr. na uporabo pipete, merilne posode, 

termometra in tehtnice. Raziskujejo naj različne problemske naloge, ob ustrezni strokovni 

pomoči pa tudi analizirajo, pojasnjujejo in izmenjujejo mnenja. Za boljšo nazornost naj delo 

spremljajo tudi drugi vizualizacijski elementi (slikovna, interaktivna gradiva, modeli ipd.). 

Zanimivo bi bilo organiziranje manjših projektov, delavnic in terenskega raziskovanja z 

drugimi strokovnimi ter izobraževalnimi institucijami, kjer bi učenci spoznavali proces 

raztapljanja snovi v vodi z vidika drugih strokovnih področij, hkrati pa bi spoznali tudi 

nekatere naravoslovne poklice. 
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PRILOGA 

PRILOGA A: Specifikacijska tabela preizkusa znanja 

SPECIFIKACIJSKA TABELA PREIZKUSA ZNANJA 

Razred:  5.                      Predmet: Naravoslovje in tehnika                Vsebinski sklop/časovni okvir:  Snovi v naravi 

Št. 

Preverjana 
vsebina 

Preverjani 
pojmi 

Tip naloge 

Kognitivna stopnja po Bloomu 

Naloga Rešitev 
Točko-

vnik Cilji učnega 
načrta 

1. raven 
(poznavanje) 

2. raven 
(razumevanje, 

uporaba) 

3. raven 
(sinteza, 
analiza, 

evalvacija) 

1. 

Snovi v naravi 

Topne in 
netopne 
snovi. 

Odprti – 
naloga kratkih 
odgovorov. 

13,3 %   
Izpolni. 
a) Napiši dve v vodi topni snovi. 
b) Napiši dve v vodi netopni snovi. 

Topni snovi: sladkor, 
sol ipd. 

Netopni snovi: les, olje 
ipd. 

4 
Učenci znajo 
opredeliti pojme 
topilo, topljenec 
in raztopina. 

2. 

Snovi v naravi 

Topilo, 
topljenec, 
raztopina. 

Objektivni – 
alternativni 
tip. 

6,6 % 10 %  

Ugotovi, ali je trditev pravilna. 
Obkroži DA ali NE. 

a) Med se v vodi ne raztaplja. 
b) V vodi se lahko raztapljajo 

trdne snovi, tekočine in 
plini.  

c) Če je topljenec obarvan, je 
obarvana tudi raztopina. 

d) Vodoodporne snovi tvorijo 
z vodo raztopine. 

e) Masa topljenca v raztopini 

 
NE. 
DA. 
DA. 
NE. 
DA. 

 

5 

Učenci znajo 
opredeliti pojme 
topilo, topljenec 
in raztopina. 
Učenci znajo 
prikazati, da se v 
vodi lahko 
raztapljajo samo 
določene 
raztopine, 



 

 

  

nekatere pa le v 
omejenih 
količinah. 
Učenci znajo 
pojasniti, da se pri 
trdnih snoveh s 
spreminjanjem 
oblike njihova 
prostornina in 
masa ohranjata. 

je enaka masi topljenca 
pred pripravo raztopine. 

 

3. 

Snovi v naravi 

Topilo, 
topljenec, 
raztopina, 
raztapljanje, 
taljenje. 

Zaprti – 
naloga 
povezav in 
urejanja 
podatkov. 

16,7 %   

Poveži pojem z ustrezno razlago. Ob 
posameznemu pojmu napiši številko 
ustrezne razlage. 
____a. Topilo. 
____b. Topljenec.   
____c. Raztopina.  
____č. Raztapljanje.   
____d. Taljenje.   
 
1. Pojav, ko snov pri procesu 
segrevanja preide iz trdnega v 
tekoče agregatno stanje. 
2. Pojav, pri katerem se snov pri 
mešanju z vodo razgradi. 
3. Pojav, pri katerem iz kapljevine 
nastane trdna snov. 
4. Snov, ki se raztaplja   
5. Snov, v kateri se raztopi 
topljenec. 
6. Snov, ki izgine. 
7. Zmes topljenca in topila. 

5a. 
4b. 
7c. 
2č. 
1d. 

5 

Učenci znajo 
opredeliti pojme 
topilo, topljenec 
in raztopina. 
 



 

 

4. 

Snovi v naravi 

Raztapljanje 
sladkorja. 

Objektivni – 
naloga z enim 
pravilnim 
odgovorom. 

 
3,3 %  

Kaj se v vodi zgodi s sladkorjem?  
A  Sladkor v vodi izgine. 
B  Sladkor se v vodi stali. 
C  Sladkor se v  vodi raztopi. 
Č  Sladkor se v vodi strdi. 

C  1 

Učenci znajo 
prikazati, da se v 
vodi lahko 
raztapljajo le 
določene snovi, 
nekatere pa le v 
omejenih 
količinah. 

5. 

Snovi v naravi 

Topilo, 
topljenec, 
raztopina. 

Objektivni – 
naloga z enim 
pravilnim 
odgovorom 
(prirejeno po 
Calik in Ayas, 
2005). 

3,3 % 3,3 %  

Sladkor dodamo v kozarec z vodo. 
Katera trditev velja? Izbran 
odgovor utemelji. 
 
A  Sladkor je topilo, voda je 
topljenec. 
B  Sladkor je topljenec, voda je 
topilo. 
C  Sladkor in voda sta topljenca. 
Č  Sladkor in voda sta topili. 
 
Zakaj si izbral/a tak odgovor pod 
točko 5.? 
A   Sladkor in voda sta topljenca, 
ker se sladkor raztaplja v vodi. 
B   Sladkor je topilo, ker v vodi 
izgine, voda pa je topljenec.  
C   Sladkor se v vodi raztaplja, zato 
je sladkor topljenec, voda pa je 
topilo. 
Č       Sladkor in voda sta topili, saj 
iz tega nastane raztopina. 

 
 
 
 

B 
 
 
 
 
  

C  

2 
Učenci znajo 
opredeliti pojme 
topilo, topljenec 
in raztopina. 



 

 

  

6. 

Snovi v naravi 

Raztapljanje 
(kaj vpliva na 
hitrost 
raztapljanja). 

Objektivni – 
naloga z enim 
pravilnim 
odgovorom 
(prirejeno po 
TIMSS 2011). 

 
6,7 %  

Maja je naredila poskus s soljo in 
vodo. Rezultati so zapisani v tabeli. 
Kaj je Maja ugotavljala v 
poskusom? 
A Kako hitro se sol raztaplja, če jo 
mešamo počasi. 
B Koliko soli se raztopi pri različni 
temperaturi. 
C Koliko soli se raztopi v različni 
prostornini vode. 
Č   Kako hitro se sol raztaplja, če 
mešamo hitro. 
 
Zakaj si izbral tak odgovor pod 
točko 6.? 
A Z višanjem temperature vode se 
je večala količina raztopljene soli. 
B  Sol se je hitreje raztopila, če je 
Maja zmes mešala počasi. 
C  Bolj, kot je bila zmes premešana, 
več soli se je raztopilo. 
Č  Z večanjem prostornine vode se 
je večala tudi količina raztopljene 
soli. 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č 

2 

Učenci znajo brati 
podatke iz 
grafičnih zapisov. 
Učenci spoznajo, 
kaj vpliva na 
spreminjanje 
lastnosti snovi 
(zrak, sončna 
svetloba, voda). 



 

 

  

7. 

Shranjevanje 
snovi 

Ohranjanje 
mase pri 
raztapljanju. 

Objektivni – 
naloga z enim 
pravilnim 
odgovorom. 

 
6,7 %  

V kozarcu z raztopino sladke vode je 
80 g vode in 50 g sladkorja. Masa 
kozarca je 70 g. Kolikšna je masa 
raztopine? 
A  30 g. 
B  80 g. 
C  130 g. 
Č  200 g. 
D  Ni mogoče izračunati. 
 
Zakaj si izbral/a tak odgovor pod 
točko 7.? 
A  Sladkor izgine, zato je masa 
raztopine enaka masi vode. 
B  Sladkor izgine, zato mase ni 
mogoče izračunati. 
C  Masa raztopine je enaka vsoti 
mas vode, sladkorja in kozarca. 
Č   Masa topljenca pred in po 
raztapljanju ostane enaka, zato je 
masa raztopine enaka vsoti mas 
sladkorja in vode. 
D Sladkor izgine. Zato masi vode 
odštejemo maso sladkorja in 
dobimo maso raztopine.   

 
 
 
 

C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Č 
 
 
 
 
 

2 

Učenci znajo 
pojasniti, da se pri 
trdnih snoveh s 
spreminjanjem 
oblike njihova 
prostornina in 
masa ohranjata. 



 

 

  

8. 

Snovi (Vplivi na 
spreminjanje 
lastnosti snovi) 

Raztapljanje.  

Objektivni – 
alternativni tip; 
naloga z enim 
pravilnim 
odgovorom; 
naloga z več 
pravilnimi 
odgovori 
(prirejeno po 
Moravec idr., 
2014). 

 
6,7 % 6,7 % 

Klemen je želel z mešanjem 
pospešiti raztapljanje soli v juhi.  
Ali je pravilno ravnal?   
DA NE 
 
Zakaj si izbral/a tak odgovor pod 
točko 8.? 
A    Mešanje pospešuje raztapljanje 
soli. 
B Mešanje ne vpliva na hitrost 
raztapljanja soli v juhi. 
C    Sol se raztaplja le v vodi, v juhi 
pa ne. 
Č  Odvisno, s kako veliko žlico je 
mešal juho. 
 
S katerimi ukrepi bi Klemen lahko 
pospešil raztapljanje soli v juhi? 
Možnih je več odgovorov. 
a   Z uporabo grobo mlete soli. 
b   Z uporabo drobno mlete soli. 
c Z uporabo večje posode za 
kuhanje juhe. 
č  Z uporabo manjše žlice za 
doziranje soli. 
d   S segrevanjem juhe. 

DA. 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
b 
d 
 
 
 

4 
Učenci spoznajo, 
kaj vpliva na 
spreminjanje 
snovi (zrak, voda, 
sončna svetloba). 
 



 

 

      Priporočila3:  35 %  40 %  25 % 

                                                 
3 Japelj Pavešić, B. (2012). Prepoznavanje znanja v mednarodnih primerjalnih raziskavah. v A. Žakelj in M. Borstner (ur.), Razvijanje in vrednotenje znanja. Ljubljana: Zavod Republike 
Slovenije za šolstvo. 

9. 

Snovi v naravi 

Raztapljanje.  

Objektivni – 
alternativni tip; 
odprti – esejski 
tip (prirejeno po 
Moravec idr., 
2014). 

 
 10 % 

V električnem grelniku za vodo 
segrevamo vodovodno vodo. Po 
nekaj dneh opazimo na dnu in 
stenah grelnika belo trdno snov. 

a) Kako imenujemo to belo 
snov?  

b) Ali bi se tudi pri 
segrevanju deževnice v 
grelniku izločila ta snov? 
Utemelji. 

Vodni kamen; tudi 
kotlovec, apnenec. 

NE. 
Vodovodna voda je 

podtalnica – v njej so 
raztopljene različne 

snovi. 
Deževnica – v njej so 
raztopljene snovi iz 
ozračja; ne vsebuje 
nobenih mineralov, 
apnenca/kalcijevega 
hidrogenkarbonata, 
zato ne povzroča 

nabiranja vodnega 
kamna.  

3 

Učenci znajo 
opredeliti pojme 
topilo, topljenec 
in raztopina. 
Učenci znajo 
prikazati, da se v 
vodi lahko 
raztapljajo samo 
določene snovi, 
nekatere pa le v 
omejenih 
količinah. 

10. 

Snovi v naravi 

Raztapljanje. 
Odprti – esejski 
tip.  

 6,7 % 

Kaj meniš, zakaj je v vsakdanjem 
življenju pomembno vedeti, katere 
snovi se v vodi raztapljajo in katere 
se ne? 
 

Razlaga vzroka: npr. 
onesnaževanje okolja; 

varovanje narave; 
hrana/hranilne snovi za 
rastline, živali, človeka 
(npr. raztopljene snovi 

v vodi omogočajo 
življenje v morju). 

2 

Učenci znajo 
prikazati, da se v 
vodi lahko 
raztapljajo samo 
določene snovi, 
nekatere pa le v 
omejenih 
količinah. 

    
∑ 39,9 % ∑ 36,7 % ∑ 23,4 % 

  
∑ 30 T 


