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I 

 

POVZETEK 

V učnem načrtu za kemijo je eksperimentalno delo definirano kot osrednja metoda za 

usvajanje znanja kemije, pri čemer je poudarek na samostojnem eksperimentalnem delu 

učencev. V teoretičnem delu magistrskega dela je bila preučena literatura na področju 

eksperimentalnega dela v makro in mikro izvedbi pri nas in v tujini. Eksperimentalno delo v 

makro izvedbi se nanaša na raziskovanje, preverjanje pojavov, zakonitosti v natanko 

določenih in ponovljivih okoliščinah; za izvedbo se uporablja uveljavljene tehnike, postopke, 

laboratorijsko opremo in reagente, ki omogočajo doseganje učnih ciljev učnega načrta. 

Eksperimentalno delo v mikro izvedbi se nanaša na raziskovanje in preverjanje pojavov, 

zakonitosti v natanko določenih in ponovljivih okoliščinah, za izvedbo česar se uporabi 

majhne količine (merljive v mg in mL) reagentov ter posebno prilagojeno laboratorijsko 

opremo na način, ki omogoča doseganje učnih ciljev učnega načrta. V magistrskem delu je 

bila preučevana primerjava makro in mikro izvedbe eksperimentalnega dela v šolskem 

laboratoriju za doseganje izbranih učnih ciljev učnega načrta. Glavni namen magistrskega 

dela sta izvedba in ovrednotenje samostojnega eksperimentalnega dela učencev v makro 

izvedbi v primerjavi z mikro izvedbo z vidika razvijanja eksperimentalnih spretnosti in veščin 

učencev ter znanja kemije.  

V empiričnem delu magistrskega dela je bila izvedena raziskava na priložnostnem vzorcu 

osnovnih šol, pri čemer je bilo vključenih 200 učencev iz 14 osnovnih šol. Učenci so bili 

razdeljeni v kontrolno in eksperimentalno skupino na osnovi njihove uspešnosti na 

predpreizkusu znanja kemije. Preizkus znanja za ugotavljanje razlik v znanju učencev med 

kontrolno in eksperimentalno skupino so učenci reševali neposredno po izvedbi pouka ob 

uporabi eksperimentalnega dela v mikro izvedbi (eksperimentalna skupina) in 

eksperimentalnega dela v makro izvedbi (kontrolna skupina). Ponovljeni preizkus znanja so 

učenci reševali štiri tedne po izvedeni intervenciji na šoli. Učenci so poleg tega ovrednotili 

posamezni izvedbi z vidika rokovanja z laboratorijsko opremo, opazovanja, zapisovanja 

rezultatov, merjenja količin idr. eksperimentalnega dela v makro in mikro izvedbi s 

samoevalvacijskim vprašalnikom o izvedbi samostojnega eksperimentalnega dela.  

Rezultati izvedene raziskave so pokazali, da so učenci eksperimentalne skupine statistično 

pomembno uspešneje reševali preizkus in ponovljeni preizkus znanja v primerjavi z učenci 

kontrolne skupine. Rezultati vprašalnika o izvedbi učne ure niso pokazali razlik v uspešnosti 

usvajanja laboratorijskih spretnosti med učenci kontrolne in eksperimentalne skupine. Tako 

lahko sklepamo, da je z vidika kakovosti in trajnosti znanja izvedba eksperimentalnega dela v 

mikro merilu enakovreden pristop za učenje in poučevanje kemije v primerjavi z 

eksperimentalnim delom v makro izvedbi.  

Ključne besede: eksperimentalno delo, eksperimentalno delo v mikro izvedbi, izbirni 

predmet Poskusi v kemiji, izbirni predmet Kemija v življenju, izbirni predmet Kemija v 

okolju, pouk kemije. 
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ABSTRACT 

In the curriculum for chemistry, the experimental work is defined as the central method for 

assimilation of the knowledge of chemistry where the emphasis is on independent 

experimental work of the students. In the theoretical part of the master’s thesis, the literature 

was studied in the field of experimental work in macro and micro performance in Slovenia 

and abroad. Experimental work in macro performance is related to research, checking of the 

phenomena, and scientific laws in exactly determined and repeatable circumstances. 

Established techniques, procedures, laboratory equipment, and reagents that enable achieving 

the teaching goals of the curriculum are used for the performance. Experimental work in 

micro performance is related to research, checking of the phenomena, and scientific laws in 

exactly determined and repeatable circumstances, for the performance of which small 

quantities (measurable in mg and mL) of reagents are used, as well as specially adapted 

laboratory equipment in a way that enables achieving the teaching goals of the curriculum. In 

the master’s thesis, the comparison of macro and micro performance of the experimental part 

in the school laboratory for achieving the selected teaching goals of the curriculum was 

studied. The main purpose of the master’s thesis was the performance and evaluation of the 

independent experimental work of the students in the macro performance in comparison to the 

micro performance from the perspective of developing experimental skills of the students and 

the knowledge of chemistry. 

In the empirical part of the master’s thesis, research was performed on an occasional sample 

of elementary schools where 200 students from 14 elementary schools were included. The 

students were divided into a control and experimental group on the basis of their success on 

the pretest of the chemistry knowledge. The pretest to ascertain the differences in the 

knowledge of the students between the control and experimental groups was taken by the 

students directly after the performance of the lesson within which the performance of 

experimental work in the micro performance (experimental group) and experimental work in 

the macro performance (control group) were used. The students took the repeated test of 

knowledge four weeks after the performed intervention at school. In addition, the students 

evaluated individual performances from the perspective of handling the laboratory equipment, 

observation, writing down the results, measuring quantities, etc. of the experimental work in 

macro and micro performance with a self-evaluation questionnaire on the performance of 

independent experimental work. 

The results of the performed research showed that the students of the experimental group took 

the test and repeated the test of knowledge more successfully statistically significantly in 

comparison to the students of the control group. The results of the questionnaire on the 

performance of the school lesson did not show any differences in the success of the 

assimilation of the laboratory skills among the students of the control and experimental 

groups. Thus, we can conclude that from the perspective of quality and durability of the 

knowledge, the performance of the experimental work in the micro performance is an equal 

approach for learning and teaching chemistry in comparison to experimental work in the 

macro performance. 

Keywords: experimental work, experimental work in micro performance, elective subject 

Experiments in Chemistry, selective subject Chemistry in Life, selective subject Chemistry 

in the environment, chemistry lessons.  
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1 UVOD 

Kemija je naravoslovna in eksperimentalna veda. Današnji pouk kemije v skladu z učnim 

načrtom za kemijo temelji na izkustvenem, eksperimentalno-raziskovalnem in problemskem 

pristopu (Bačnik idr., 2011). 

Vključevanje praktičnega ali eksperimentalnega dela v izobraževanju naravoslovnih 

predmetov je prisotno že od leta 1850, ko je imelo vlogo vizualizacije kemijskih pojmov. 

Eksperimentalno delo je bilo izvajano s strani učitelja kot demonstracijski eksperiment. Šele v 

20. stoletju so učenci izvajali samostojno eksperimentalno delo (Logar, 2008), ki pa je danes 

postal obvezni del kemijskega izobraževanja (Bačnik idr., 2011).  

Mnogi učitelji kemije priznavajo velik pomen eksperimentalnega dela (Josephson, 2003), saj 

le-to pri učencih spodbuja razvoj razumevanja naravoslovnih pojmov in procesov (Safraz idr., 

2011). Po drugi strani pa nekateri učitelji kemije težko sprejmejo dejstvo, da so lahko 

eksperimentalne dejavnosti, ki jih vpeljejo v učni proces, glavno sredstvo, ki učencem 

omogočijo vpogled in usvojitev znanja kemije.  

Vse bolj se zaradi zavedanja pomena okoljske sprejemljivosti eksperimentalnega dela pojavlja 

tudi mikro eksperimentalno delo. Mikro eksperimentalno delo temelji na izvajanju 

eksperimentov z zmanjšanimi količinami reagentov in prilagodljivo, enostavno in cenovno 

dostopno laboratorijsko opremo. Prednosti takega načina dela se kažejo v zmanjšani 

količinski porabi reagentov, v krajši izvedbi eksperimenta. Eksperimenti v mikro merilu so 

bolj prijazni do okolja, saj je količina odpadkov manjša (Mafumiko, 2008).  

Poleg ekonomskih in okoljskih razlogov ter varnostnih vidikov mikro izvedbe 

eksperimentalnega dela ima mikro eksperimentalno delo številne prednosti, med drugim 

učenci, pri izvedbi mikro eksperimentalnega dela razvijajo svoje ročne spretnosti in s tem 

razvijajo sposobnosti za izvedbo samostojnega eksperimentalnega dela (Mafumiko, 2008). 

 

V magistrskem delu bodo izbrane prednosti in slabosti izvedbe kemijskega eksperimentalnega 

dela ob izvedbi samostojnega eksperimentalnega dela učencev v makro merilu in izvedbi 

samostojnega eksperimentalnega dela v mikro merilu ovrednotene za izbrane učne cilje.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Metode in oblike pri pouku kemijskih vsebin 

Učenje naravoslovnih vsebin ima velik vpliv na način življenja, saj se znanje uporablja v 

vsakodnevnih procesih (v medicini, v tekstilni industriji, v gradbeništvu …) (Burmeister, 

Rauch in Eilks, 2012). Nekateri raziskovalci so mnenja, da mora učenec v šoli doseči 

določeno raven naravoslovne pismenosti za lažje delovanje v nadaljnjem življenju (Hofstein, 

Eilks in Bybee, 2011).  

Izbira metode in oblike dela pri pouku kemije in naravoslovnih vsebin je pomembna z vidika 

doseganja različnih učnih ciljev, ki jih moramo doseči po predpisanem učnem načrtu (K. S. 

Wissiak Grm in Glažar, 2002). Metode, ki jih lahko uporabimo med poukom kemijskih 

vsebin in so učinkovita komunikacija med učiteljem in učenci so: razlaga, pogovor z učenci, 

metoda dela z besedilom, metoda reševanja problemov, metoda prikazovanja, laboratorijsko-

eksperimentalna metoda (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011).  

Razlaga 

Razlaga je oblika enosmerne komunikacije učitelja, pri kateri skuša predstaviti učno vsebino. 

Učitelj z razlago skuša doseči, da se učenci miselno vključijo v proces učenja in na koncu ure 

je dosežen cilj razumevanja. Učitelj mora vsebino učne ure podajati jasno, razločno in 

jezikovno pravilno. Razlaga je učna metoda, ki omogoča prilagajanje posameznemu razredu 

učencev; poleg tega je učitelj vsem učencem na voljo. Pasivnost učencev, monotonost v 

pouku, ki mu sledi nezainteresiranost učenja kemije je slabost te metode (Ivanuš Grmek in 

Javornik Krečič, 2011).  

Pogovor 

Dvosmerna komunikacija med učiteljem in učencem, ki ga sestavlja vprašanje-odgovor. Ta 

metoda se uporablja, ko imajo učenci že določeno predznanje, ko imajo dovolj 

komunikacijskih sposobnosti in je razredna klima ugodna za vsakdanje pogovore. Metodo 

pogovora učitelji najpogosteje uporabljajo za preverjanje ali ponavljanje učne snovi (Ivanuš 

Grmek in Javornik Krečič, 2011).  

Metoda dela z besedilom 

Ta metoda omogoča, da učenci razvijejo jezikovno-komunikacijske dejavnosti branja in 

pisanja, saj je obravnava učne snovi ali vsebin povezana z branjem in razumevanjem ter 

pisanjem samostojnih besedil. Pri tej metodi učenci uporabljajo učbenike, delovne liste, 

zvezke ali druge pripomočke (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011).  

Metoda prikazovanja 

Metoda prikazovanja temelji na učitelju (prikaz učne vsebine) in učencu (opazovanje). Vrste 

prikazovanja so govorna razlaga ali pogovor, delo z besedilom, zvokovno prikazovanje kot 

petje ali poslušanje posnetkov, grafično kot ogled slik, shem, tabel in stvarno (resnične stvari). 

Pri kemijskih vsebinah je metoda prikazovanja uporabljena za uprizoritev različnih kemijskih 

procesov (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011).  
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Metoda reševanja problemov 

Metoda reševanja problemov je široko zasnovana in omogoča kombinacijo z vsemi drugimi 

učnimi metodami. Daje prednost učenčevi miselnosti in ga spodbuja k reševanju problemov s 

pomočjo njegovega že pridobljenega znanja in vključuje številne miselne postopke (Ivanuš 

Grmek in Javornik Krečič, 2011).  

Laboratorijsko-eksperimentalna metoda  

Metoda predstavlja aktivnega učenca, ki določene naloge opravlja v za to namenjenih 

prostorih (laboratorij, učilnica na prostem). Je najpogostejša metoda pri naravoslovnih 

predmetih in jo lahko vključimo v vse faze učnega procesa (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 

2011).  

Sestavni del učnih metod so učne oblike, ki omogočajo različne interakcije med učiteljem in 

učencem. Uveljavljenih je več vrst oblik pouka glede na (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 

2011): 

 cilje učne ure, 

 vsebine učne ure, 

 izbiro didaktičnih pripomočkov, 

 didaktične kompetence učitelja. 

Učne oblike razdelimo na dve skupini: neposredno ali frontalno učno obliko pouka in 

posredno, kamor uvrščamo skupinsko delo, delo v dvojicah in individualno delo (Ivanuš 

Grmek in Javornik Krečič, 2011).  

Frontalna učna oblika 

Frontalni pouk je najpogostejša, že tradicionalna oblika pouka in je prisotna na vseh 

področjih, ki so povezana z izobraževanjem. Poteka v interakciji med učiteljem in večjim 

številom učencev, vendar pa je učitelj tisti, ki vodi pouk, tempo pouka oziroma procesov, ki 

se dogajajo med učenjem. Velikokrat je ura pouka zasnovana tako, da je celotna aktivnost 

učencev vodena neposredno ali posredno s pomočjo učitelja (Kramar, 2009).  

Skupinsko učno delo 

Učenci so formirani v skupine naključno ali po nekih kriterijih, ki so določeni s strani učitelja. 

Pouk poteka tako, da je učitelj z učenci v posrednem stiku z vodjo skupine posameznih 

učencev. Skupinsko delo naj bi bilo bolj razgibano; spodbujala naj bi se motivacija in delovna 

uspešnost, saj se učenci lahko preizkusijo v različnih vlogah; med učenjem med seboj 

komunicirajo, si izmenjujejo ideje, znanje, se učijo sprejemati kritiko, pomagati drug drugemu 

(Kramar, 2009). Za dober potek skupinskega učnega dela je potrebna dobra samoorganizacija 

učencev; učitelj mora uro dobro zastaviti in podati jasna navodila; primerna mora biti tudi 

delovna klima (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011).  

Delo v dvojicah 

Oblika skupinskega dela med dvema učencema: med seboj si pomagata pri reševanju 

zastavljenih problemov in sta oba enakovredno aktivna. Delo v dvojicah učitelji izkoristijo kot 
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obliko pouka za ponavljanje že naučenega, za utrjevanje snovi, usvajanje novega znanja itd. 

(Kramar, 2009).  

Individualno ali samostojno delo  

Učenec je v procesu učenja aktiven in cilje dosega samostojno, sam razvija miselne 

sposobnosti in si na tak način širi znanje. Učitelj ima še vedno glavno vlogo, saj organizira, 

načrtuje in pripravi učni kontekst, ni pa več glavni pri vodenju reševanja zastavljenih 

problemov; ima le vlogo svetovalca (Kramar, 2009).  

Metode in oblike poučevanje za naravoslovne vsebine so raziskovali tudi V. Ferk Savec idr. 

(2007) in ugotovili, da se v šolski praksi izvajajo največ skupinsko delo, delo v dvojicah in 

individualno delo. 

2.2 Eksperimentalno delo pri pouku kemijskih vsebin 

Učenci so za pouk kemije zainteresirani predvsem zaradi vključevanja eksperimentalnega 

dela v pedagoški proces izvajanja učnih ur. Eksperimenti so za učence privlačni predvsem 

zaradi pokov, sprememb barv, izhajanja mehurčkov plinov itd. Učitelji si prizadevajo interes 

učencev za makroskopsko raven predstavitev kemijskih pojmov in procesov usmeriti v 

razvijanje ustreznega kemijskega znanja, vendar pa raziskave kažejo, da ostaja razumevanje 

vsebin na submikroskopski in simbolni ravni še vedno izziv tako učencem kot učiteljem 

(Harrison in Treagust, 2002).  

Logar A. (2008) in D. Pirečnik (2010) v intervjujih učencev ugotavljata, da je zanje učenje 

naravoslovnih vsebin preko eksperimentalnega dela pozitivnega pomena. Učencem se 

uporaba eksperimentalnega dela zdi smiselna. Med drugim so tudi mnenja, da se na podlagi 

eksperimenta, ki ga izvedejo samostojno, bolje zapomnijo, razumejo in lažje naučijo snov, kar 

pa za njih predstavlja spodbudo za učenje in razumevanje kemije in drugih naravoslovnih 

vsebin.  

2.2.1 Eksperimentalno delo pri pouku kemije 

Učni načrt za kemijo (Bačnik idr., 2011, str. 23) navaja: »Eksperimentalno delo ima pri pouku 

kemije dvojno vlogo: obravnava kemijskih pojmov na podlagi eksperimentalnih opažanj kot 

vira primarnih podatkov ali preverjanje teorij oziroma raziskovalnih hipotez«. V učnem 

načrtu za kemijo je poudarjeno samostojno eksperimentalno delo učencev; poleg tega 

predvideva, da delo v dvojicah in skupinsko delo poteka v celotnem učnem procesu pouka 

kemije; vključeni so lahko tudi demonstracijski eksperimenti, kjer pa naj bi imel učenec 

aktivno vlogo (Bačnik idr., 2011).  

Eksperimentalno-raziskovalno delo učencem omogoča razvijanje eksperimentalnih spretnosti, 

in jih sistematično navaja na (Bačnik idr., 2011, str. 23): 

 »natančnost in zanesljivost pri opazovanju, opisovanju, zapisovanju, obdelavi in 

predstavitvi opažanj, podatkov in rezultatov,  

 opredelitev eksperimentalno-raziskovalnega problema, zastavljanje eksperimentalno-

raziskovalnih vprašanj in oblikovanje hipotez oziroma sposobnosti napovedovanja,  
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 načrtovanje poteka eksperimentalno-raziskovalnega dela in iskanje primernih 

poskusov, ki vključujejo poznavanje osnovnih laboratorijskih pripomočkov in tehnik 

dela (pridobljenih pri pouku) ter skrb za varno delo,  

 opredelitev odvisnih in neodvisnih spremenljivk ter njihovo kontrolo oziroma 

poznavanje kontrolnih (referenčnih) poskusov, 

 sposobnost povezovanja in primerjanja dobljenih eksperimentalnih rezultatov 

(primarni vir) z rezultati, objavljenimi v raznih strokovnih virih (sekundarni viri), in 

povezovanje teorije z življenjskim okoljem,  

 kritično vrednotenje rezultatov in izbranih metod eksperimentalnega dela ter iskanje 

predlogov za spremembe, dopolnitve ali nadgradnjo«. 

Kemija je večini učencev zanimiv predmet predvsem zaradi eksperimentalnega dela, saj radi 

opazujejo delo na makroskopski ravni (Devetak idr. 2009). V raziskavi Devetak (2009) 

poroča, da so učenci 8. razredov OŠ, v primerjavi z učenci 9. razredov bili bolj motivirani za 

učenje kemije, saj so bili vključeni v opazovanje laboratorijskega dela pri eksperimentih in s 

tem so usvajali znanje kemijskih pojmov s pomočjo makroskopske ravni, ki pa je za 

razumevanje najpreprostejša, najbolj izkustvena. Učenci menijo, da je makroskopska raven 

bolj razumljiva, ker je bolj zanimiva.  

Glažar (2006) je zapisal didaktične usmeritve, ki jih je potrebno upoštevati pri izvajanju 

eksperimentalnega dela:  

 na eksperimentalnih vajah morajo biti vsa opažanja in rezultati povezani s teorijo 

(eksperiment naj izhaja iz teorije ali obratno), 

 učitelj mora eksperimentalno vajo zasnovati tako, da učenci vidno opazijo pomembne 

spremembe, ki se zgodijo pri izvajanju eksperimenta, 

 učitelj naj eksperimentalno vajo sestavi tako, da so posamezne stopnje učencem 

razumljive in jih na koncu dela lahko povežejo med seboj, 

 poskrbljeno mora biti za varnost in pravilno izvedbo poskusa, 

 osnova eksperimentiranja je poznavanje osnovnega laboratorijskega inventarja in s 

pravilno izvedbo poskusa razviti ročne spretnosti.  

Eksperiment povzroča močan vizualizacijski učinek in je podpora pri razumevanju kemijskih 

pojmov. Pravilno in smiselno vključen eksperiment omogoča razlago novih pojmov in 

omogoča smisel razumevanja treh osnovnih ravni zaznave kemijskih pojmov: makroskopsko, 

submikroskopsko/delčno in simbolno raven (Abrahams in Millar, 2008, v Logar in Ferk 

Savec, 2016).  

V raziskavi Delphi (v Slapničar in Devetak, 2017) so učenci mnenja, da brez 

eksperimentalnega dela z različnimi pristopi ni pouka kemije in drugih naravoslovnih vsebin; 

ta naj bi povezoval vse teoretične vsebine, ki so predpisane v učnih načrtih. Bolj kot je 

eksperiment aktualen, uporaben in hkrati zanimiv, lažje bodo učenci usvojili informacije o 

neki vsebini.  
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Slapničar in Devetak (2017) tudi pojasnita, da je potrebno eksperimentalno delo natančno 

zastaviti. V pripravo so med drugim vključeni delovni listi in navodila za izvedbo praktične 

vaje. Veliko učencev laboratorijske vaje vidijo ne kot del učnega procesa, ampak kot premor 

med teoretičnim delom predmeta. Na podlagi rezultatov raziskav Delphi (v Slapničar in 

Devetek, 2017) nam poda zaključek, da je eksperimentalno delo za nekatere učence 

prezahtevno, zato so učitelji predlagali, da se uvede pripravo praktičnega dela na različnih 

stopnjah težavnosti glede na sposobnosti in predznanja učenca.  

Učitelji in učenci se strinjajo, da bi moral biti večji poudarek na samostojnem 

eksperimentalnem delu; v tako delo naj ne bi uvrščali le laboratorijskega dela, temveč tudi 

projektne in seminarske naloge, ki vsebujejo praktično in uporabno vrednost (Slapničar in 

Devetak, 2017).  

Eksperiment je definiran kot vir podatkov, na osnovi katerih so izpeljane teorije, pravila in 

zakonitosti. Učitelju predstavlja vizualizacijsko sredstvo in omogoča lažjo razlago abstraktnih 

pojmov. Eksperimente lahko učitelj izvaja demonstracijsko ali pa jih izvajajo učenci sami 

(Wissiak Grm in Glažar, 2002). 

 

Slika 1: Oblike eksperimentalnega dela (Glažar, 2006, str. 122) 
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Demonstracijsko eksperimentalno delo  

Demonstracijsko eksperimentalno delo navadno izvaja učitelj sam. Tak način praktičnega 

pouka namenimo kot motivacijo ali uvodni eksperiment, prikaz pojavov kot osnovo za 

nadaljnjo obravnavo učne snovi ali kot preverjanje zakonitosti. Demonstracijski eksperiment 

izvaja učitelj praviloma v digestoriju (če je učilnica tako opremljena) ali pa za ta namen 

pripravljenemu prostoru. Eksperiment mora biti zasnovan tako, da je dobro viden vsem 

učencem; če podrobnosti ni mogoče prikazati celemu razredu, se eksperiment projicira s 

pomočjo IKT sredstev. Pri izvajanju demonstracijskega eksperimenta mora učitelj zagotoviti 

kemijsko varnost (demonstracijski eksperiment, b. d.).  

Če demonstracijsko eksperimentalno delo poteka tako, da učitelj opiše vsako stopnjo 

eksperimenta, vso uporabljeno opremo in kemikalije, učenci pa le opazujejo spremembe 

kemijskega poskusa, lahko definiramo to kot deduktivno demonstracijsko eksperimentalno 

delo. Induktivno demonstracijsko delo je s strani učitelja izvajano takrat, ko le-ta ob izvajanju 

in vodenju eksperimenta učencem zastavlja vprašanja, a ne ponuja odgovora. Učitelj jim 

ponudi možnost načrtovanja eksperimenta, postavljanje vprašanja, hipotez in oblikovanje 

potrditev/zavrnitev predpostavljenih hipotez (Hofstein, Kipnis in Abrahams, 2013). 

Učitelji demonstracijsko delo uporabijo takrat, ko ni dovolj laboratorijskega inventarja za delo 

v dvojicah ali samostojno eksperimentalno delo ali so reagenti nevarni in dragi (Hofstein, 

Kipnis in Abrahams, 2013) ali pa je za skupinsko ali samostojno eksperimentalno delo 

preprosto preveč priprav (izbor varnega eksperimenta in kemikalij, priprava pripomočkov in 

pospravljanje) (Kennedy, 2012).  

Samostojno eksperimentalno delo 

Značilnosti samostojnega eksperimentalnega dela so, da učenec sam izvaja poskuse, beleži 

opažanja, rezultate in povzame sklepe in ugotovitve. Torej se pri tej vrsti eksperimentalnega 

dela razvijajo opazovalne sposobnosti, spretnosti z laboratorijsko opremo, vrednotenje in 

prikaz rezultatov, miselni procesi reševanja zastavljenih problemov, sposobnosti oblikovanja 

sklepov, ki temeljijo na empiričnih rezultatih (Logar in Ferk Savec, 2011).  

Samostojno eksperimentalno delo deduktivnega tipa je med učitelji najbolj zaželeno, saj to 

delo omogoča hkrati vodeno in samostojno delo učencev. Učenci izvajajo samostojno 

praktično delo po vnaprej pripravljenih korakih in določenih stopnjah izbranega eksperimenta. 

Na delovnih listih učence pričakajo naloge tipa korak za korakom. Ta način eksperimentiranja 

se je med učitelji razširil, ker zagotavlja večjo verjetnost uspešnosti učencev pri 

eksperimentalnem delu (Reid in Shah, 2007).  

Induktivni pristop eksperimentalnega dela se v šolah ne uporablja pogosto (Abrahams idr., 

2015). Pristop je definiran na samostojnem delu učenca, kar pomeni načrtovanje 

eksperimentalnega dela, izvajanje (lastnih) eksperimentov in iskanje rešitev in odgovorov na 

zastavljena vprašanja (Girault idr., 2012).  
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Raziskava (Logar in Ferk Savec, 2012b) je pokazala, da z vpeljavo samostojnega 

eksperimentalnega dela v pouk kemije dosežemo, da je proces usvajanja znanja in delo pri 

kemiji zanimivo, pestro, drugačno. S takim načinom dela omogočimo tudi zanimanje in 

spodbuditev interesa za lažje pomnjenje novih pojmov. Samostojno eksperimentalno delo je 

potrebno ustrezno zasnovati; učitelj mora pri sestavljanju laboratorijskih vaj upoštevati ročne 

spretnosti in miselno aktivnost učencev. Faktor že usvojenega predznanja je tisti, ki je 

odločilen za izbor samostojnega eksperimentalnega dela (Logar in Ferk Savec, 2012b).  

Izvajanje eksperimentalnega dela v makro oz. mikro izvedbi  

Makro eksperimentalno delo je znano kot običajno eksperimentalno delo s predpisanim 

laboratorijskim inventarjem in običajnimi količinami reagentov, kot je predloženo po UN za 

kemijo (Bačnik idr., 2011).  

Vse bolj se zaradi zavedanja pomena okoljske sprejemljivosti eksperimentalnega dela pojavlja 

tudi mikro eksperimentalno delo, ki je bilo v tujini v študijski prostor umeščeno že od leta 

1996 (Centrum For Analys och Syntes, 2015).  

Mikro eksperimentalno delo temelji na izvajanju eksperimentov z količinami, ki so merljive v  

mililitrih (mL) in miligramih (mg). Laboratorijska oprema, ki se pri izvajanju 

eksperimentalnega dela uporablja je cenovno dostopnejša  in enostavnejša. Prednosti takega 

načina izvedbe eksperimentalnega dela se kažejo v zmanjšani količinski porabi reagentov in v 

krajši izvedbi eksperimenta. Eksperimenti v mikro merilu so bolj prijazni do okolja, saj je 

količina odpadkov manjša (Mafumiko, 2008).  

Prednosti, ki se izražajo na področju okolijske in ekonomske problematike v osnovnih šolah 

ima mikro izvedba eksperimentalnega dela tudi druge prednosti: 

 spodbuja razvijanje ročnih spretnosti in zagotavlja možnosti za sodelovalno učenje; 

 učenci, dijaki in študenti pridobijo zaupanje vase in lastne zmožnosti za delo v zelo 

majhnih količinah; 

 hitra izvedba mikro eksperimenta je razlog, da učenec, dijak ali študent ohranja 

zanimanje za opazovanje; med drugim dobijo tudi več priložnosti za razpravo, 

refleksije o opravljenem laboratorijskem delu; 

 krepi samostojno laboratorijsko delo učencev, dijakov in študentov in temelji na 

večjem poudarku razumevanja pojmov in ne ukvarjanja z laboratorijsko opremo kot 

pri makro eksperimentih (Mafumiko, 2008). 

Uvedba izvajanja eksperimentalnega dela v mikro izvedbi se uveljavlja predvsem v tujini. 

Raziskava (Mafumiko, 2008), izvedena v Tanzaniji, je prinesla pozitivne rezultate s strani 

učiteljev in učencev. Odziv učiteljev je pokazal, da je mikro eksperimentalno delo nov, 

enostaven, hiter in relativno cenovno ugoden pristop. V intervjuju so učitelji dejali, da je ta 

oblika eksperimentalnega dela dobrodošla v šolski praksi, saj je lahko veliko učencev aktivnih 

v učnem procesu. Menijo, da je eksperimentalno delo v mikro izvedbi tisto, ki lahko zagotovi 

praktično delo tudi z velikim številom učencev z uporabo minimalnih sredstev. Rezultati 

raziskave (Mafumiko, 2008) so pokazali, da so bili učenci navdušeni nad mikro 



9 

 

eksperimentalnim delom predvsem zato, ker so sami izvajali raziskovalno delo. V zvezi s tem 

pristopom se je pokazalo tudi večje zanimanje za učenje kemije (Mafumiko, 2008). 

Uporaba mikro eksperimentov je prepričala tudi učitelje iz Čila, da je to lahko ena izmed 

uspešnejših metod, kako učence motivirati za učenje kemije. Pri svojem delu so učitelji videli, 

da mikro eksperimentalno delo vpliva na razvoj eksperimentalne aktivnosti v razredu, saj 

omogoča praktično opazovanje; učenci so med drugim tudi bolj ustvarjalni in učenje kemije 

dobi smisel (Gonzáles in Urzúa, 2012). 

Razvijanje mikro eksperimentalnih spretnosti se pojavlja tudi pri nas. V šolskem laboratoriju 

so prisotni mikro poskusi, tako imenovani poskusi v kapljicah (Vrtačnik, 2011). Njihove 

značilnosti, kot so cenena oprema, veliko prilagodljivost izvajanja samega eksperimenta, 

preprosta izvedba, poudarek na kemijski varnosti in majhna količina odpadnih reagentov, so 

ključni dejavniki, ki dajejo prednost izvajanju eksperimentalnemu delu v mikro izvedbi (Ferk 

Savec, 2016). S tem pristopom omogočamo tudi odgovorno in utemeljeno ravnanje za zdravje 

in okolje, ki je izpostavljeno pri izvajanju eksperimentalnega dela (Bačnik idr., 2011). 

2.2.2 Eksperimentalno delo pri kemijskih izbirnih predmetih 

Izbirni predmeti poskusi v kemiji, kemija v življenju in kemija v okolju so zasnovani tako, da 

se povezujejo s splošnoizobraževalnim predmetom kemija v 8. in 9. razredu ter predmetom 

naravoslovje v 7. razredu (Bačnik idr,. 2005). 

Pri vseh treh izbirnih predmetih je osnovna učna metoda eksperimentalno delo; razlikujejo se 

le v obravnavi učne snovi (Bačnik idr., 2005). 

Poskusi v kemiji 

Učencem omogoča spoznavanje metode varnega eksperimentalnega dela, kjer poleg 

razvijanja eksperimentalnih spretnosti, vključujejo tudi postavljanje hipotez, opazovanje, 

opisovanje pojavov, zbiranje, beleženje in predstavitev rezultatov in opažanj; nudi jim tudi 

povezovanje teorije z vsakdanjim življenjem (Bačnik idr., 2005). Učenci naj bi pri učnih urah 

poskusi v kemiji dosegli, da (Bačnik idr., 2005, str. 6):  

 »utrdijo in poglobijo znanje, razumevanje in uporabo kemijskih vsebin s pomočjo 

samostojnega eksperimentalnega dela, z razvijanjem razumevanje bistvenih 

podobnosti in razlik med snovmi na temelju opazovanj in eksperimentiranja;  

 razvijajo spretnosti in veščine za varno in učinkovito delo s snovmi, eksperimentiranje 

in raziskovanje;  

 se seznanijo z raznolikimi vidiki dela v kemijskem laboratoriju;  

 se urijo v osnovnih tehnikah in operacijah laboratorijskega (in terenskega) 

eksperimentalnega dela;  

 usvojijo postopke eksperimentiranja (raziskovalnega) dela: od načrtovanja do 

izvajanja eksperimentov, opazovanja, zbiranja, beleženja, razvrščanja, analize in 

predstavitve podatkov (procesiranje podatkov), postavljanja zaključkov in ocenitev 

smiselnosti rezultatov ter zaključkov in njihovo povezovanje s teorijo in življenjskim 

okoljem«. 
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Izbirni predmet poskusi v kemiji: že samo ime opredeli, da je glavni poudarek predmeta na 

eksperimentih, saj učna snov obsega seznanitev učenca z zgodovino kemije, osnovnim 

laboratorijskim inventarjem in kemijskimi pravili za varnost. Vsebina učne snovi in izbor 

eksperimentov sta odvisna od učitelja; med vsemi predlaganimi lahko izbere najustreznejšega 

ali v pouk vpelje nov eksperiment, s katerim je mogoče doseči enake cilje. Pri vsebinskih 

ciljih so pomembni tudi procesni cilji, kot so kompleksno mišljenje, delo z viri, sodelovalne 

in miselne navade. Zaželeno je, da se pri izvajanju eksperimentalnega dela uporabljajo 

kombinirane oblike: skupinsko delo, delo v dvojicah in individualno delo; poudarek naj bi bil 

na samostojnem delu. Eksperimentalno delo naj ne poteka le v laboratoriju, ampak se 

povezuje z delom na terenu (npr. zbiranjem vzorcev za analizo) (Bačnik idr., 2005).  

Kemija v življenju 

Tekmovanje snovi (kromatografija), svet brez barv bi bil dolgočasen (spoznavanje naravnih 

barvil), kemija tudi diši (eterična olja) so trije moduli, ki jih učenci spoznajo pri izbirnem 

predmetu. Modul tekmovanje snovi je tisti, ki je namenjen eksperimentalnemu delu, saj tu 

učenci spoznajo sodobnejše tehnike ločevanja zmesi in prepoznavanje neznanih snovi. Učenci 

se preko praktičnega dela naučijo/spoznajo (Bačnik idr., str. 29):  

 »da so metode ločevanja zmesi in analize sestavin zmesi ključne tako v kemijskem 

raziskovanju kakor tudi v medicini, kmetijstvu in industriji za čiščenje in analize 

plinov, prsti, vode, proteinov, ogljikovih hidratov, barvil, nafte in zemeljskega plina, v 

medicinski diagnostiki in podobno; 

 spoznajo kromatografijo kot pomembno tehniko čiščenja in ločevanja zmesi kakor 

tudi tehniko za analizo naravnih in sinteznih snovi; 

 spoznajo in preverijo pomen poskusov v raziskovanju, se naučijo načrtovati poskuse, 

zbirati in vrednotiti ter predstavljati podatke«. 

Program se izvaja z glavnim poudarkom na razvijanju višjenivojskih spretnosti, kot so analiza 

podatkov, komuniciranje, informacijska pismenost, sposobnost zasnove eksperimentov in 

reševanje problemov; pouk je naravnan tako, da učitelj učence navaja k samostojnemu in 

skupinskemu delu in namesto učiteljeve razlage le-to nadomesti s/z (Bačnik idr., 2005): 

 »samostojnim odločanjem učencev o izbiri konkretnih problemov za eksperimentalno 

delo;  

 samostojno pripravo in vodenjem zapisov o delu skupine;  

 pripravo predlogov projektov in zasnova eksperimentalne podpore;  

 dobro vodeno razpravo, katere cilj je razvijati sposobnost argumentiranja in 

protiargumentiranja; 

 samostojnim načrtovanjem poskusov, zbiranjem, analizo in predstavitvijo rezultatov;  

 iskanjem podatkov v pisnih in elektronskih virih, zlasti na medmrežju;  

 izvajanjem izbranih poskusov v domači kuhinji in motiviranje družinskih članov za 

sodelovalno delo«. 

Vloga učitelja pri izbirnem predmetu je organizacijska; skrbi tudi za ekonomično izvajanje 

poskusov, zato se v eksperimentalno delo vključijo poskusi v mikro izvedbi, kadar je mogoče 

(Bačnik idr., 2005).  
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Kemija v okolju  

Izvaja se v okviru terenskega, sodelovalno-raziskovalnega ali projektnega učnega dela. Izbirni 

predmet omogoča notranjo diferenciacijo učencev glede na izbrane eksperimente, ki jih 

izvajajo. Poudarek predmeta je na preučevanju treh naravnih virov: zraka, vode in zemlje. 

Glede na izbrane tri module (atmosferski procesi in kakovost zraka, kakovost celinskih in 

morskih vod, kakovost tal in podtalnice) učenci rešujejo realne probleme in jih s tem 

spodbujamo k iskanju rešitev problemov že s pridobljenim znanjem, spretnostim in 

veščinami, ki jih dopolnijo in nadgradijo. Cilj eksperimentalnega dela je (Bačnik idr., str. 16): 

 »s samostojnim eksperimentalnim delom na terenu pridobivajo in povezujejo 

pomembne podatke o stanju domačega okolja in širše v Sloveniji;  

 se urijo v natančnem opazovanju, beleženju, razvrščanju in analiziranju podatkov in 

informacij; spoznajo značilnosti eksperimentalno-terenskega dela: od načrtovanja do 

izvajanja in oblikovanja ugotovitev;  

 razvijajo veščine eksperimentalnega dela s poudarkom na preučevanju okoljskih 

dejavnikov;  

 naučijo se pravilno odvzemati vzorce vode, zraka in zemlje;  

 naučijo se delati s kovčki za analizo vode in zemlje;  

 znajo prikazati zrak, vodo in tla kot naravne vire, katerih stanje lahko opišemo s 

preprostimi fizikalno-kemijskimi meritvami;  

 razvijajo procesne veščine, kot so: samoiniciativnost, samostojnost, odgovornost in 

zmožnost delovanja v lastnem okolju, ki temelji na podatkih, pridobljenih s pomočjo 

eksperimentalnega in terenskega dela in s študijem različnih virov informacij in 

njihovim procesiranjem«.  

Eksperimentalno delo se največkrat začne pri pouku v laboratoriju in konča na terenu v 

»učilnici na prostem«. Pomembno je poudariti, da je delo načrtovano tako, da učenci ponovijo 

osnovne tehnike laboratorijskega dela (tehtanje, merjenje prostornin, temperature, pH, 

izparevanje, destilacija in ekstrakcija, kromatografija) (Bačnik idr., 2005).  

2.3 Vpliv eksperimentalnega dela na kakovost in trajnost znanja kemijskih vsebin  

Eden izmed glavnih ciljev eksperimentalnega dela je učenčeva prepoznava povezave med 

opazovanjem in razmišljanjem o opazovanih eksperimentih oziroma pojavih, zakonitostih. Z 

izvedbo eksperimentalnega dela, kjer lahko učenci rokujejo z laboratorijsko opremo, materiali 

in kemikalijami, je učenje bolj stimulativno in učenci lažje razumejo povezavo med teorijo in 

eksperimentalno dejavnostjo (Logar, Peklaj, Ferk Savec, 2017).  

Poučevanje kemije in drugih naravoslovnih vsebin je kompleksno in zapleteno; kaže se 

predvsem v naravi kemijskih pojmov, ki jo opišemo na treh ravneh. Prva raven, 

makroskopska raven, je najbolj razumljiva. Raven definiramo kot senzorno, saj jo učenec 

lahko opazuje z vsemi čutili (opazi barvne spremembe, izhajanje mehurčkov, sliši pok, 

prepozna spremembo vonja); v šolski praksi jo prepozna kot eksperimentalno delo. Druga 

raven je prikaz dejanskega stanja na atomski, molekularni ali ionski submikroskopski (delčni) 

ravni. Tretja raven obsega vrsto simbolov (kemijske simbole, formule in enačbe, grafe in 

tabele) (Devetak, 2012).  
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Vse tri ravni razumevanja so pomembne za oblikovanje mentalnega modela, Devetak je to 

opredelil, kot »miselno predstavitev, ki si jo vsak posameznik izoblikuje med kognitivno 

dejavnostjo oz. je notranji prikaz objekta ali pojava, ki je edinstven glede na posameznika ter 

nastane in se razvija med njegovo interakcijo z objektom« (Devetak, 2012, str. 9 in 10). 

 

 

Slika 2: Model soodvisnosti treh ravni naravoslovnih pojmov (STRP-model) (Devetak, 2012, 

str. 10).  

Nekateri raziskovalci (Abrahams in Millar, 2008) so menja, da so rezultati učenja kemije 

uspešnejši, če ob uporabi eksperimentalnega dela učitelji izpostavijo razpravo med makro 

ravnjo (raven opazovanja – poskusi) in submikro ravnjo (delčno ravnjo) ter simbolno ravnjo, 

saj sta med eksperimentalnim delom prisotni. Vključitev take razprave učencu omogoči 

oblikovanje pravilnih idej, usvajanje pravilnega načina razmišljanja in znanja.  

V raziskavah (Logar in Ferk Savec, 2011; Safraz in Bukhari, 2011) je dokazano, da so učenci, 

ki niso izvajali eksperimentalnega dela, manj uspešni pri usvajanju kemijskega znanja; največ 

znanja pridobijo tisti učeci, ki jim je  bilo omogočeno opazovanje demonstracijskega 

eksperimenta. Rezultati raziskave (Logar in Ferk Savec, 2001) so pokazale tudi, da je delo v 

dvojicah ali samostojno delo pri izvajanju eksperimenta pri učencih najbolj priljubljeno. Tako 

je pri pouku kemije smiselno kombinirati oba načina izvedbe eksperimentalnega dela.  

Koliko si učenec ob vseh aktivnosti pri pouku zapomni, je pomemben dejavnik za učenje in 

razumevanje kemije. Učenci, ki nimajo težav z delovnim spominom, skušajo razumeti 

kemijske vsebine, medtem ko razumevanje učencev, ki slabše pomnijo, ostane le pri 

zapomnitvi kemijskih pojmov (Jung in Reid, 2009). Priporočljivo je, da eksperimentalno delo 

ne vključuje preveč dejavnosti; učitelji naj načrtujejo bolj enostavne poskuse (Abrahams, 
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2009) predvsem zato, da učencem omogočijo sprejemanje novih informacij v delovni spomin 

ter priklic že znanih informacij iz dolgoročnega spomina (Jung in Reid, 2009). 

Za uspešno in trajno pomnjenje Woolfolk (2002) navaja, da je potrebno učence pritegniti z 

jasnimi in kratkimi navodili. Na začetku eksperimentalnega dela navedemo cilje učne ure, 

pokažemo povezavo med novo vsebino z že naučeno.  

2.3.1 Kako demonstracijsko in samostojno eksperimentalno delo vpliva na kakovost in 

trajnost znanja 

Zagotavljanje kakovosti in trajnosti znanja pri preverjanju in ocenjevanju znanja je eden 

ključnih kazalcev za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti celotnega vzgojno-

izobraževalnega sistema. Predvsem je treba poudariti to, da glavni namen postopkov 

preverjanja in ocenjevanja znanja ni, koliko in kako uspešno so si učenci zapomnili 

informacije; gre za ugotavljanje dejanskega znanja, ki ga posameznik usvoji, in bo to znanje 

znal uporabiti ne le v običajnih, temveč tudi v drugih življenjskih in delovnih situacijah 

(Jakara, 2000).  

Demonstracijsko/samostojno eksperimentalno delo, kakovost in trajnost znanja 

V raziskavi sta Ferk Savec in Logar (2016) ugotovili, da na demonstracijsko eksperimentalno 

delo vplivajo številni dejavniki, ki izoblikujejo kakovost in trajnost znanja. Prvi dejavnik je 

učiteljevo poznavanje ciljev, ki jih lahko učenec doseže ob izvajanju praktičnega dela. Največ 

učiteljev se zaveda le vsebinskih ciljev; tretjina učiteljev upošteva tudi cilje, ki jih učenec 

lahko doseže ob izvedbi eksperimentalnega dela in le eden učitelj se zaveda polnega pomena 

vseh ciljev demonstracijskega eksperimentalnega dela (vsebinskih ciljev, eksperimentalne 

spretnosti in veščine ter širše naravoslovne kompetence).  

Logar in Ferk Savec (2016) sta zapisali ugotovitve, da učenci, ki so del eksperimentalnega 

dogajanja, ne usvojijo toliko znanja kot tisti učenci, ki opazujejo eksperimentalno dogajanje. 

Pokažejo se tudi težave pri zapisovanju opažanj, saj so rezultati pokazali, da učenci, ki poskus 

opazujejo, težje zaznajo spremembe, ki se dogajajo v času praktičnega dela (Logar in Ferk 

Savec, 2011).  

Vključevanje učencev v demonstracijski eksperiment je pokazalo rezultate, da so učenci, ki so 

sodelovali pri praktičnemu delu, dosegli nižjo stopnjo razumevanja (22 %) kot tisti učenci, ki 

so samo opazovali demonstracijski eksperiment (stopnja razumevanja 45 %). Pri poznavanju 

eksperimentalne spretnosti in veščin razlik ni (Logar in Ferk Savec, 2016).  

Na kakovost znanja pri eksperimentalnem delu vpliva, ali je laboratorijsko delo ocenjeno ali 

ne. Rezultati raziskave so pokazali, da v primeru, ko učitelj ocenjuje praktično delo, učenci 

dosežejo najvišjo stopnjo razumevanja (100 %); malo manj znanja usvojijo pri poznavanju 

eksperimentalnih spretnosti (89 %); sledijo veščine širših naravoslovnih kompetenc, ki so tudi 

dobro zastopane po uspešnosti (75 %). V primeru, ko praktično delo učencev ni ocenjeno, so 

rezultati pokazali, da se stopnja razumevanja zniža med 0 in 50 odstotkov, poznavanje 

eksperimentalnih spretnosti med 17 in 70 odstotkov, stopnja širših naravoslovnih kompetenc 

pa zaseda vrednost med 0 in 50 odstotki (Ferk Savec in Logar, 2016).  
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Učinkovitost učenja z demonstracijskim eksperimentalnim delom: učenci dosežejo boljše 

rezultate, kadar imajo vnaprej pripravljen delovni list, saj v primerjavi s tistimi učenci, ki 

delovnega lista pri izvedbi demonstracijskega eksperimenta niso izpolnjevali, dosežejo 

bistveno boljše rezultate pri razumevanju učne snovi, pri poznavanju eksperimentalnih 

spretnosti in veščin ter pri poznavanju širših naravoslovnih kompetenc (Ferk Savec in Logar, 

2016). 

Iz analize podatkov raziskave (Logar in Ferk Savec, 2016) lahko zaključimo, da so dosegli 

boljše razumevanje eksperimentalnega dela tisti učenci, ki so delovni list reševali sami. Vpliv 

učiteljeve razlage se pri obeh kompetencah (poznavanje širših naravoslovnih vsebin in 

poznavanje eksperimentalnih spretnosti) ni izkazal pozitivno. 

Na kakovost usvojenega znanja pri demonstracijskem eksperimentalnem delu vpliva tudi 

delovni list, ki vsebuje naloge različnega tipa (naloge z delci, naloge na simbolni ravni). 

Iz celotne raziskave (Logar in Ferk Savec, 2016), lahko povzamemo, da na kakovost znanja 

pri demonstracijskem eksperimentalnem delu vplivajo razumevanje ciljev eksperimentalnega 

dela s strani učitelje kemije, priprava delovnega lista, raznolikost in zahtevnost nalog ter 

samostojno reševanje predloženih delovnih listov. Četudi učence poskušamo vključiti v 

demonstracijsko eksperimentalno delo, ta način ne pokaže boljših rezultatov in ne vpliva na 

kakovost znanja. 

Učitelji preprosto ne izvajajo samostojnega dela, ker učenci nimajo razvitih raziskovalnih 

spretnosti; učenci so neizkušeni v rokovanju z laboratorijsko opremo in s tem lahko dobijo 

napačne rezultate (napačna sklepanja in ugotovitve); pogost razlog je tudi pomanjkanje 

prostora in pripomočkov (Kidman, 2012).  

Millar (2009) je mnenja, da učenec, ki izvaja poskus, bolj razume in se kasneje tudi spomni, 

kaj je pri praktični izvedbi naredil, kot pa če bi eksperiment samo opazoval. To prepričanje sta 

potrdila tudi Ates in Eryilmaz (2011) v svojih raziskavah, da so se učenci lažje in bolj uspešno 

naučili teorijo snovi na podlagi samostojnega eksperimentalnega dela, kot pa med poukom 

brez eksperimentalnega dela.  

Raziskava, v kateri so bili učenci razdeljeni v dve skupini (skupina 1 – samostojno 

eksperimentalno delo z raziskovanjem, sodelovalno učenje, samoorganizacija dela, skupina 2  

pa po načelu samostojnega eksperimentalnega dela korak za korakom), je bilo ugotovljeno, da 

je prva skupina bila boljša v samoodločanju in dojemanju učne snovi, kjer so pomembne 

življenjske izkušnje (Schaal in Bogner, 2005).  

Študija Shieh in Chang (2014) je pokazala, da samostojno eksperimentalno delo vpliva na 

izboljšanje usvajanje sposobnosti in reševanje problemov; razvije se tudi sodelovalno učenje.  

Logar (2008) je raziskovala, katera metoda eksperimentalnega dela (demonstracijsko 

eksperimentalno delo ali delo v dvojicah) vpliva na trajnejše usvojeno znanje kemije pri 

učencih. Učenci so bili razdeljeni v dve skupini; kontrolna skupina učencev je eksperiment le 

opazovala, eksperimentalna skupina učencev, ki so bili razdeljeni v pare, pa je sama izvajala 
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eksperimentalno delo. Rezultati raziskave so pokazali, da so učenci kontrolne in 

eksperimentalne skupine dosegli primerljive rezultate ponovljenega preizkusa. 

2.4. Usvajanje eksperimentalnih spretnosti in veščin pri eksperimentalnem delu 

Eden izmed glavnih ciljev eksperimentalnega dela je učenčeva prepoznava povezave med 

opazovanjem in razmišljanjem o opazovanih eksperimentih oziroma pojavih, zakonitosti. Z 

izvedbo eksperimentalnega dela, kjer lahko učenci rokujejo z laboratorijsko opremo, materiali 

in kemikalijami, je učenje bolj stimulativno in učenci lažje razumejo povezavo med teorijo in 

eksperimentalno dejavnostjo (Logar, Peklaj, Ferk Savec, 2017).  

Carnduf in Reid (2003) sta poudarila, zakaj je vključevanje eksperimentalnega dela v pouk 

ključnega pomena v smislu treh širših področij: 

 praktične spretnosti (vključno z varnostjo, oceno tveganja, postopki, instrumenti, 

opazovanjem), 

 prenosljive veščine (vključujejo timsko delo, organizacijo, upravljanja s časom, 

komunikacijo, pridobivanjem informacij, obdelavo podatkov, računanjem, 

oblikovanjem strategij in reševanjem problemov, 

 intelektualna spodbuda (povezave z »resničnim svetom«, ki povečuje navdušenje za 

učenje kemije).  

Izraz eksperimentalne oz. naravoslovne veščine v šolskem prostoru se nanaša predvsem na 

psihomotorične spretnosti in so sestavljene iz (Trnova in Trna, 2006): 

 čutnega dela (reagiranje na vizualne in akustične ter taktilne dražljaje), 

 intelektualnega dela (načrtovanje realizacije psihomotornih spretnosti; odločanje o 

pristopu k reševanju eksperimentalno-raziskovalnega problema), 

 kinetičnega dela (smer in obseg gibanja, hitrost, trajanja in intenzivnost gibanja).  

V učnem načrtu za kemijo so eksperimentalne spretnosti, omenjene pod točko razvijanja 

eksperimentalno-raziskovalnega pristopa, zapisane v stavku, da učenec pridobi znanje za 

izbiro in uporabo varne opreme v laboratoriju (Bačnik idr., 2011).  

V učnem načrtu za osnovne šole pri nas so izpostavljene naslednje eksperimentalne 

spretnosti: (Bačnik idr., 2011, str. 15):  

 »obvlada osnovne eksperimentalne tehnike (segrevanje, merjenje prostornine (merilni 

valj), tehtanje z digitalno tehtnico) in izvaja poskuse (eksperimente), 

 sistematično in natančno opazuje, zbira, beleži in ureja podatke, zbrane pri 

eksperimentalnem delu, razbere in posploši soodvisnosti oziroma oblikuje zaključke/ 

sklepe, 

 opredeli spremenljivke, ki jih je treba upoštevati pri izvedbi poskusa, 

 zastavlja raziskovalna vprašanja in načrtuje poskus, 

 opiše oziroma argumentirano predstavi potek, opažanja in ugotovitve samostojnega 

eksperimentalnega dela oziroma demonstracijskih poskusov«.  



16 

 

Abrahams idr. (2013) kot eksperimentalne spretnosti in veščine opredelijo tudi sposobnost 

sledenja pisnim navodilom ali ustnim navodilom učitelja in razumevanja splošnih zadev, 

katere vključujejo v razumevanje delovnih procesov.  

 

Med laboratorijske veščine in spretnosti lahko umestimo spretnosti laboratorijske varnosti. 

Učenci razvijajo ozaveščenost in razumevanje varnosti v laboratoriju; to vključuje pravila 

oblačenja (halja, zaščitna očala, speti lasje), uporabo varnostne in reševalne opreme, ravnanje 

skladiščenje in odlaganje kemijskih odpadkov, razumevanje in uporabo varnostnih listov in, 

na splošno, kako ravnati v izrednih razmerah v laboratoriju (v primeru požara) (ACS, 2015). 

Eksperiment je v osnovni šoli pri naravoslovnih predmetih naravnan tako, da spodbuja več 

vrst eksperimentalnih veščin. Pri demonstracijskem eksperimentalnem delu učenec le pasivno 

opazuje dogajanje poteka eksperimenta, medtem ko je pri samostojnem eksperimentalnem 

delu le-ta aktivno naravnan in mora hkrati opazovati in izvajati eksperimentalno delo. 

Opazovalne in eksperimentalne spretnosti skupaj učencu predstavljajo temeljni izobraževalni 

cilj (Trnova in Trna, 2006). 

Učitelji ne uporabljajo eksperimentalnega dela dovolj pogosto; mnogi med njimi tudi ne 

vključujejo učencev v eksperimentalno delo, da bi spodbudili razvoj znanstvenih konceptov in 

eksperimentalnih veščin (Logar, Peklaj, Ferk Savec, 2017). S tem namenom so Millar idr. 

(1999) predložili štiristopenjski model eksperimentalnega dela, ki bi zagotavljal uspešno 

usvajanje znanja kemijskih vsebin in zagotovil uspešno pridobivanje laboratorijsko 

eksperimentalnih veščin. 

 

Slika 3: Shema štiristopenjskega modela poteka eksperimentalnega dela (Abrahams idr, 

2008). 
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Eksperiment je glavni del znanstvene metode; je postopek, s katerim dokažemo ali ovržemo 

veljavnost zastavljene hipoteze, zato mora biti razvijanje eksperimentalnih spretnost in veščin 

vključeno v pedagoški proces. Izbiro eksperimenta in z njim povezane eksperimentalne 

spretnosti moramo prilagoditi tudi starosti učenca (Janežič, 2011). 

Farmer in Frazer (Seery, 2016) sta analizirala 126 šol in zapisala zanimive rezultate na 

področju pridobivanja eksperimentalnih spretnosti. Ugotovila sta, da so poleg motoričnih 

spretnosti od učencev zahtevane tudi miselne komponente, vendar pa so pravilna raba in 

rokovanje s kemikalijami, laboratorijsko opremo ključnega pomena za izvedbo 

eksperimentalnega dela. V spodnji tabeli so predstavljene eksperimentalne spretnosti po 

pogostosti uporabe v raziskavi Farmer and Frazer (Seery, 2016).  

Tabela 1: Pogostost uporabe laboratorijskih praktičnih nalog (Seery, 2016) 

Opis naloge Pogostost 

 skupina A skupina B 

Rokovanje s kemikalijami 25 32 

Rokovanje z gorilnikom 30 19 

Rokovanje s tekočimi 

snovmi po posebni tehniki 

16 21 

Rokovanje s pluto in 

drugimi dodatki  

17 17 

Rokovanje z elektroliti 12 13 

Segrevanje trdnih snovi z 

ročnim gorilnikom 

10 10 

Segrevanje trdnih snovi s 

pritrjenim gorilnikom 

7 8 

Ločevanje zmesi 7 8 

Razvrstitev trdnih 

materialov v ustrezne 

zabojnike 

8 8 

Segrevanje tekočin 6 0 

 

Na Univerzi v Bristolu se je učenje praktičnih spretnosti bistveno izboljšalo, ko so razvili tako 

imenovani LabSkills. LabSkills je inovativna programska oprema, ki pomaga učencem pri 

razvijanju bistvenih praktičnih spretnosti. Virtualni program je sestavljen iz 50 modulov 

kemije in vsebuje prilagojene eksperimente. S programom so dosegli, da učenci vadijo 

laboratorijske spretnosti v virtualnem svetu in tako spoznavajo, usvajajo znanje in dogajanje, 

ali bo poskus uspel, če bodo določene stvari opravili po določenem zaporedju. Lab Skills torej 

vključuje tehnike rokovanja z laboratorijsko opremo, reagenti itd. Prednost takega programa 
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je, da učenci lahko izvajajo poskus n-krat in odpravljajo morebitne napake (Harrison idr., 

2011).  

2.5 Zelena kemija  

Pojem zelena kemije je tako imenovana trajnostna kemija, ki je koncept kemije in kemijskega 

inženirstva, ki skušata pri razvoju proizvodov in procesov bistveno zmanjšati porabo nevarnih 

snovi in s tem nastalih odpadnih produktov. Poglavitni cilj zelene kemije je že na začetku 

omejiti in preprečevati uporabo kemikalij, ki bi bile nevarne za okolje (IUPAC, Green 

Chemistry Directory, b. d.).  

Paul Anastas in John C. Warner sta opredelila 12 principov zelene kemije, ki so vodilo in 

definicija, kako naj bi zelena kemija napisana pravila izvajala v praksi (The 12 Principles of 

Green Chemistry. (b. d): 

1. »Bolje je preprečiti nastanek odpadkov, kot jih kasneje predelati in očistiti. 

2. Sintezne metode so načrtovane tako, da se vsi materiali, uporabljeni v procesu, v 

največji možni meri vgradijo v končni izdelek. 

3. V sinteznih metodah se, kjerkoli je to mogoče, uporabljajo in izdelujejo substance, ki 

niso strupene za človeka in okolje. 

4. Kemijski produkti so načrtovani tako, da se ohranja njihova funkcionalnost in zmanjša 

njihova toksičnost. 

5. Uporaba pomožnih substanc (topilo, sredstva za ločevanje...) je, kjerkoli je to mogoče, 

nepotrebna in neškodljiva. 

6. Upoštevati je treba okoljski in ekonomski vpliv energijskih potreb pri procesu in jih 

ustrezno zmanjšati. Zaželeno je, da se sintezne metode izvajajo pri sobni temperaturi 

in atmosferskem tlaku. 

7. Zaželeno je, da so izhodiščne surovine obnovljivega izvora, kadarkoli je to tehnološko 

in ekonomsko izvedljivo. 

8. Zmanjšaj derivatizacijo – kjerkoli je mogoče, se je potrebno izogniti nepotrebni 

derivatizaciji (vpeljava zaščitnih skupin, začasna modifikacija). 

9. Katalitični reagenti (kolikor je mogoče selektivni) imajo prednost pred 

stehiometričnimi. 

10. Kemijski produkti so načrtovani tako, da se po koncu njihove uporabe ne zadržujejo v 

okolju in razpadejo na neškodljive degradacijske produkte. 

11. Analizne metode je potrebno izboljšati do te mere, da sta omogočena opazovanje in 

kontrola v realnem času in na kraju dogajanja namesto metod, kjer nastajajo strupeni 

derivati. 

12. Pri kemijskih procesih je treba uporabljati substance in obliko substanc, ki zmanjšajo 

verjetnost nesreč, vključno z izpusti, eksplozijami in požari«(The 12 Principles of Green 

Chemistry, b. d.). 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Derivat
https://sl.wikipedia.org/wiki/Katalizator
https://sl.wikipedia.org/wiki/Eksplozija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BEar
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Slika 4: Shematski prikaz 12 principov zelene kemije (Anastas and Warner, 1998). 

2.5.1 Zelena kemija in kemijska varnost v šolskem laboratoriju  

Vključitev 12 principov zelene kemije v šolski prostor, tako pouka kemije in pouka 

naravoslovja, nakazuje za reševanje okoljske problematike in s tem razvijanje kompetenc za 

trajnostno kemijo, ki jih učenci pridobijo v času šolanja. V pedagoški proces je potrebno 

vključiti socio-naravoslovni kontekst, in sicer: 

 zeleno kemijo vključimo v vsakdanje življenje, ko učence navajamo na ločevanje 

odpadkov, 

 zeleno kemijo vključimo v prilagojeno eksperimentalno delo, kot so izvedba mikro 

eksperimentov – tako tudi povezana minimalna količina odpadkov, uporaba kemikalij 

iz obnovljivih virov (Bonder, 2015).  

Duarte, Ribeiro in Machado (2015) so razvili koncept okoljske primernosti zelene kemije za 

vključitev v laboratorijsko eksperimentalno delo. Okoljsko primernost praktičnega pouka 

lahko opredelimo z dvema grafičnima meriloma: metrika zeleni krog in metrika zelena zvezda 

(Ribeiro, Costa in Machado, 2014). Če učitelj v svojem pedagoškem delu upošteva obe 

metriki lahko do neke mere pripomore uresničitvi ciljev Učnega načrta za kemijo, ki pravi, 

»da učenci prednostno razvijajo odgovoren odnos do uporabe snovi, sposobnost in 

pripravljenost za zavzeto, odgovorno in utemeljeno ravnanje za zdravje in v okolju« 

(kemijska varnost) (Bačnik idr. 2012).  

12 
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Eksperimentalno delo in zeleno kemijo so glede vrednotenja okoljske primernosti predlagali 

Ribeiro, Yunes in Machado (2014):  

 

 

Slika 5: Vrednotenje okoljske primernosti eksperimentalnega dela v povezavi z zeleno kemijo 

(Ribeiro, Yunes, Machado, 2014) 

Metrika zeleni krog 

Doseženo/nedoseženo sta temelja enostavnega binarnega kriterija za metriko Zeleni krog. 

Uporabljeni sta rdeča in zelena barva za določitev visoke ali nizke stopnje tveganja snovi za 

ljudi in okolje. Zelena barva predstavlja dosežen kriterij principov zelene kemije, rdeča pa 

pomeni nedosežene kriterije,  katere zahteva zelena kemija. Zeleni krog se predstavi s 

pomočjo grafikona; podatke si lahko razložimo tako, da zelena barva pomeni okoljsko 

primernost eksperimentalnega dela, rdeča pa neprimerno okoljsko primernost (Ribeiro, Yunes 

in Machado, 2014).  

Metrika zelena zvezda 

Zelena metrika je zasnovana le na 10 principih zelene kemije, saj nekaterih postopkov učenci 

ne izvajajo pri eksperimentalnem delu, le-to pa se oceni po številu točk (1 T, 2 T, 3 T) glede 

na ustreznost laboratorijskega dela. Najnižja ustreznost pripada 1 T, najvišja pa 3 T, za 

ustreznost okoljske primernosti. Predstavitev matrike Zelene zvezde pa obsega uporabo MS 

Excel programa in prikaz z radarskim grafikonom. S pomočjo izbranih barv (rdeče in zelene) 

se na podlagi postavljenega kriterija točk na grafikonu izriše stopnja okoljske primernosti 
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eksperimenta; večji kot je zelen delež kraka zvezde, bolj ustreza principom zelene kemije 

(Duarte, Ribero in Machado, 2010).  

Zelena kemija v šolskem laboratoriju 

Vključevanje zelene kemije v šolski kurikulum se izvaja po celotnem svetu. Duffy idr. (2011) 

so tako razvili tečaj za študente, ki se osredotoča na zeleno kemijo z upravljanjem virov in 

kompleksnostjo okoljskih in človeških sistemov na Arktiki. Karpudewan idr. (2016) so v 

Maleziji razvili in prilagodili učni načrt za integriranje zelene kemije, da bi lahko učitelje 

ozaveščali o regionalnih okoljskih problemih.  

Okoljske probleme v Indoneziji je šolstvo izkoristilo v prid in tako v šolski prostor uvedlo 

pristop zelene kemije. Za učitelje kemije so pripravili številna izobraževanja, da bi v 

prihodnosti postali bolj ozaveščeni glede varovanja okolja. Ugotovitve raziskav so pokazale, 

da se okoljske vrednote učiteljev kemije znatno spremenijo po implementaciji učenja zelene 

kemije. Večina njihovih okoljskih vrednot se spremeni in postanejo manj egocentrične in bolj 

ekocentrične (Wahyuningsih, 2015).  

Leta 1998 je Univerza znanosti in tehnologije na Kitajskem vzpostavila kemijski center in 

uvedla zeleno kemijo v študijske programe, katerega cilj je spodbujanje trajnostnega razvoja. 

Kitajske univerze se zavzemajo predvsem za razvoj odnosov ljudi do kemije in okolja. V 

šolskem prostoru učitelji izpolnjujejo zahteve zelene kemije z laboratorijskim praktičnim 

delom tako, da makro eksperimente prilagodijo na mikro eksperimente, saj je količina 

reagentov veliko manjša kot pri konvencionalnih poskusih. Postopoma uvajajo zamenjave 

nevarnih snovi za manj nevarne. Kot primer so navedli, da v primeru poskusa sežiga belega 

fosforja (produkt fosforjev pentaoksid, ki je velik onesnaževalec okolja) kot zeleno alternativo 

uporabljajo magnezijev silikid. Veliko pozornost so posvetili predvsem ločevanju oziroma 

ustreznemu zbiranju odpadkov, ki nastanejo pri eksperimentalnem delu. Na splošno izvajanje 

zelene kemije temelji ne samo na preprečevanju onesnaževanja, temveč tudi na krepitvi 

okoljske ozaveščenosti študentov in učiteljev, zato je izvajanje zelenih poskusov postal 

pomembni del izobraževanja kemije na Kitajskem (Wang idr., 2018). 

2. 6 Uvrstitev izbranih učnih vsebin v pouk kemijskih izbirnih predmetov 

V raziskavi za magistrsko delo je bil izbran eksperiment iz vsebinskega sklopa kemijskih 

reakcij po UN za kemijo (Bačnik idr., 2011). Izbrana je bila preprosta kemijska reakcija med 

natrijevim hidrogenkarbonatom (sodo bikarbono) in etanojsko kislino (alkoholnimi kisom).  

Pri samostojnem eksperimentalnem delu je bilo od učencev zahtevano, da po vnaprej 

pripravljenih navodilih izvedejo kemijsko reakcijo, opredelijo reaktante in produkte, zapišejo 

kemijsko reakcijo ter ugotovijo, kako razmerje reaktantov vpliva na količino produktov. Vsi 

zastavljeni cilji eksperimentalnega dela so zapisani v učnem načrtu za kemijo (Bačnik idr., 

2011, str. 9).  

https://www.researchgate.net/profile/Arini_Wahyuningsih
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Slika 6: Učni cilji za izbrani eksperiment (Bačnik idr. 2011, str. 9) 

Pri kemijskih izbirnih predmetih so izbrane učne vsebine uvrščene po naslednjih učnih ciljih. 
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Poskusi v kemiji 

Učenci (Bačnik idr., 2005, str. 7-11): 

 »ugotavljajo in opredeljujejo spremenljivke in konstante pri eksperimentalnem delu ter 

njihov vpliv na potek reakcij,  

 se seznanjajo z razvojem eksperimentalnih tehnik in delom, 

 spoznavajo osnovno laboratorijsko steklovino, pribor in opredeljujejo njihovo uporabo 

oz. funkcijo, 

 se seznanijo s priborom za mikro eksperimentiranje in enostavnim priborom kot 

nadomestkom laboratorijske posode, 

 se urijo in razvijajo spretnosti in veščine uporabe raznolikega laboratorijskega pribora, 

 spoznavajo, preizkušajo in uporabljajo osnovne laboratorijske tehnike in operacije z 

eksperimentalnim pristopom, 

 razvrščajo in utemeljujejo značilne pojave pri kemijskih reakcijah, 

 postavljajo hipoteze oz. napovedujejo pričakovane rezultate eksperimentalnega dela, 

 presojajo pomen ocene oz. vrednotenja rezultatov, 

 utemeljujejo dobljene rezultate eksperimentalnega dela in spoznavajo pomen ustrezne 

razlage rezultatov«.  

  

Kemija v življenju 

Učenci (Bačnik idr., 2005, str. 17-20): 

 »ponovijo in dopolnijo znanja o reakcijah, med katerimi je tudi CO2, 

 izvedejo izbrane eksperimente, 

 upoštevajo navodila za varno laboratorijsko delo, 

 vrednotijo rezultate eksperimentalnega dela«. 

 

Kemija v okolju 

Učenci (Bačnik idr., 2005, str. 30-32): 

 »se navajajo na varno izvajanje poskusov in pravilno odlaganje preostankov po 

eksperimentalnem delu«. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

V učnih načrtih za kemijo v osnovni šoli in gimnaziji (Bačnik idr. 2008, 2011) je 

eksperimentalno delo definirano kot osrednja metoda za usvajanja znanja kemije, pri čemer je 

poudarek na samostojnem eksperimentalnem delu učencev. Zaradi številnih prepoznanih 

prednosti možnosti izvedbe eksperimentalnega dela v mikro izvedbi je glavni namen 

magistrskega dela izvedba in ovrednotenje samostojnega eksperimentalnega dela učencev v 

makro izvedbi v primerjavi z mikro izvedbo z vidika razvijanja eksperimentalnih spretnosti in 

veščin učencev in znanja kemije. 

3.2 Cilji raziskave  

 Ugotoviti, ali obstajajo razlike v znanju in trajnosti znanja s področja izbrane 

vsebine med učenci, ki so usvajali znanje s samostojnim eksperimentalnim delom 

v makro izvedbi, in učenci, ki so usvajali znanje s samostojnim eksperimentalnim 

delom v mikro izvedbi. 

 Ugotoviti, ali obstajajo razlike v odgovorih učencev o izvedbi eksperimentalnega 

dela, usvojenih eksperimentalnih spretnostih in veščin ter naravoslovnih 

kompetenc med učenci, ki so usvajali znanje s samostojnim eksperimentalnim 

delom v makro izvedbi, in učenci, ki so usvajali znanje s samostojnim 

eksperimentalnim delom v mikro izvedbi, na primeru izbrane vsebine.  

3.3 Raziskovalna vprašanja  

1. Ali se med učenci eksperimentalne skupine (usvajanje znanja ob samostojnem 

eksperimentalnem delu v mikro izvedbi) in kontrolne skupine (usvajanje znanja ob 

samostojnem eksperimentalnem delu v makro izvedbi) pojavljajo statistično pomembne 

razlike v preizkusu znanja s področja kemijske reakcije?  

2. Ali se med učenci eksperimentalne skupine (usvajanje znanja ob samostojnem 

eksperimentalnem delu v mikro izvedbi) in kontrolne skupine (usvajanje znanja ob 

samostojnem eksperimentalnem delu v makro izvedbi) pojavljajo statistično pomembne 

razlike v ponovljenem preizkusu znanja s področja kemijske reakcije? 

3. Ali se v odgovorih učencev eksperimentalne skupine (usvajanje znanja ob samostojnem 

eksperimentalnem delu v mikro izvedbi) in kontrolne skupine (usvajanje znanja ob 

samostojnem eksperimentalnem delu v makro izvedbi) pojavljajo statistično pomembne 

razlike glede izvedbe pri izbranem eksperimentu? 

4. Ali se v odgovorih učencev eksperimentalne skupine (usvajanje znanja ob samostojnem 

eksperimentalnem delu v mikro izvedbi) in kontrolne skupine (usvajanje znanja ob 

samostojnem eksperimentalnem delu v makro izvedbi) pojavljajo statistično pomembne 

razlike glede razvoja splošnih naravoslovnih kompetenc pri izbranem eksperimentu?  

5. Ali se v odgovorih učencev eksperimentalne skupine (usvajanje znanja ob samostojnem 

eksperimentalnem delu v mikro izvedbi) in kontrolne skupine (usvajanje znanja ob 
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samostojnem eksperimentalnem delu v makro izvedbi) pojavljajo statistično pomembne 

razlike glede razvoja eksperimentalnih spretnosti in veščin pri izbranem eksperimentu? 

3.4 Metoda in raziskovalni pristop 

V raziskavi bo uporabljena kavzalno eksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja.  

 3.4.1 Opis vzorca 

V raziskavo je bilo vključenih 200 učencev osmih in devetih razredov s štirinajstih osnovnih 

šol iz Slovenije. V kontrolno skupino je bilo vključenih 100 učencev, v eksperimentalno 

skupino pa je bilo vključenih 100 učencev (Tabela 1). Učenci so bili razdeljeni v kontrolno in 

eksperimentalno skupino po opravljenem predpreizkusu znanja. Med učenci kontrolne in 

eksperimentalne skupine v predznanju ni bilo statistično pomembnih razlik. 

Tabela 2: Porazdelitev učencev v kontrolno in eksperimentalno skupino 

 F f [%] 

Kontrolna skupina 100 50 

Eksperimentalna skupina 100 50 

Skupaj 200 100 

 

Učenci, ki so sodelovali v raziskavi, so bili stari v povprečju 13,5 leta. Odstotek in število 

vključenih učencev glede na spol prikazuje Tabela 2. 

Tabela 3: Učenci, vključeni v vzorec glede na spol 

 F f [%] 

Moški 109 54,5 

Ženske 91 45,5 

Skupaj 200 100 
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 3.4.2 Uporabljeni instrumenti 

Za namen magistrskega dela so bili uporabljeni naslednji instrumenti:  

a) Preizkus znanja 

 Predpreizkus znanja (Priloga 7.3) je bil izdelan za namen raziskave in 

vsebuje vsebine učnega sklopa iz Učnega načrta (Bačnik, idr. 2011) s področja 

kemijske reakcije. Sestavljen je iz 8 nalog različnega tipa, pri čemer je 6 nalog 

izbirnega tipa in 3 naloge tipa kratkih odgovorov. Najvišje število možnih točk, 

ki jih učenci zberejo na PRZ, je 17 točk. Učenci so imeli na voljo 20 minut 

časa za reševanje PRZ. Cronbach alfa znaša 0,766. 

 Preizkus znanja (PZ) in ponovljeni preizkus znanja (PPZ) vsebuje vsebine 

učnega sklopa iz učnega načrta (Bačnik, idr. 2011) s področja kemijske 

reakcije. Sestavljena je iz 9 nalog. Najvišje število možnih točk, ki jih učenci 

zberejo na PZ in PPZ znanja, je 19 točk. Učenci so imeli na voljo 20 minut 

časa za reševanje. PZ so učenci reševali neposredno po izvedbi pouka ob 

uporabi eksperimentalnega dela v mikro in makro izvedbi. PPZ pa so učenci 

reševali 4 tedne po izvedeni intervenciji na šoli. Za preizkus znanja Cronbach 

alfa znaša 0,801. Za ponovljeni preizkus pa Cronbach alfa znaša 0,786. 

b) Vprašalnik Izvedba eksperimentalnega dela 

 Vprašalnik o izvedbi eksperimentalnega dela je sestavljen iz 24 trditev, ki jih 

lahko glede na splošne cilje Učnega načrta za kemijo (Bačnik, idr., 2011) 

umestimo v 3 vsebinske sklope z dvema do tremi podkategorijami trditev.  

Sklop 1: Izvedba eksperimentalnega dela (vsebuje 3 podkategorije trditev: -

rokovanje z laboratorijsko opremo in pripomočki pri izbranem eksperimentu; -

zaznavanje sprememb pri izbranem eksperimentu; -izvedbo eksperimentalnega 

dela pri izbranem eksperimentu). 

Sklop 2: Razvoj splošnih naravoslovnih kompetenc eksperimentalnega 

dela (vsebuje 2 podkategoriji: - urejanje podatkov v tabele pri izbranem 

eksperimentu; - izpeljava sklepov iz grafa pri izbranem eksperimentu). 

Sklop 3: Razvoj eksperimentalnih spretnosti in veščin eksperimentalnega 

dela (vsebuje 3 podkategorije: - določanje količine nastalih produktov pri 

izbranem eksperimentu; - tehtanje reagentov pri izbranem eksperimentu; -

meritve pri izbranem eksperimentu).  

Učenci so svoje strinjanje s trditvami opredelili na 5-stopenjski lestvici 

Likertovega tipa. Stopnja 1 pomeni – se nikakor ne strinjam, stopnja 5 – se 

popolnoma strinjam. Cronbach alfa znaša 0,712. 
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3.4.2.1 Klasifikacija nalog, ki so bile uporabljene za potek in preverjanje 

eksperimentalnega dela 

Cilji so pomembno izhodišče učitelja, ki ga vodijo pri načrtovanju pouka. Pri vsakodnevnem 

izvajanju pouka se posamezne cilje konkretizira v dveh procesih. Tako se učni cilji razdelijo 

na operativne učne cilje in klasificirane učne cilje (Kogovšek, 2007).  

Taksonomija nam omogoči sistematično razvrstiti pojave v skladu z načeli; tako naj bi tudi 

učitelju pomagala pri sestavljanju, izbiri nalog, preverjanju in ocenjevanju znanj (Skvarč, 

2004). Taksonomija obsega kognitivne (spoznavni cilji), afektivne (čustveno-socialne, 

vzgojne cilje) in psihomotorične cilje (Marentič Požarnik, 1991).  

V našem šolskem sistemu je razširjena uporaba taksonomije po Bloomu s sodelavci. 

Kognitivni cilji so razdeljeni na šest kategorij, ki so hierarhično urejeni (Marentič Požarnik, 

1991).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikacija nalog, ki so bile uporabljene v magistrskem delu za preverjanje predpostavljenih 

hipotez glede na taksonomsko stopnjo in učne cilje, ki jih doseže učenec, so predstavljeni v 

Prilogi 7.5 (Tabela 4-7). 

 3.4.3 Potek raziskave 

Opis postopka zbiranja podatkov 

S pridobitvijo soglasij šol se je zbiranje podatkov pričelo v februarju 2017 in končalo v juniju 

2019. V raziskavo je bilo skupno vključenih 200 učencev. Pred začetkom zbiranja podatkov 

(kontrolne in eksperimentalne skupine) je bilo preverjeno predznanje učencev s 

predpreizkusom znanja. Na podlagi zbranih rezultatov so bili učenci razdeljeni na kontrolno 

skupino (izvajanje samostojnega eksperimentalnega dela v makro merilu) in eksperimentalno 

skupino (izvajanje samostojnega eksperimentalnega dela v mikro merilu). Učenci, ki so bili 

Slika 7: Bloomova taksonomija (evet2edu, b.d) 
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vključeni v kontrolno skupino so imeli izvedbo samostojnega eksperimentalnega dela v 

pomoč delovni list, ki se je razlikoval od delovnega lista učencev eksperimentalne skupine 

(primerjava učnih ciljev in izvedbe eksperimentalnega dela v makro in mikro merilu, opisane 

na strani 30). Po končanem delu sta sledila pregled delovnih listov in kratka diskusija o 

opravljenem eksperimentalnem delu učencev. Sledil je preizkus znanja, ki je bil namenjen 

ugotavljanju kakovosti pridobljenega znanja. Učenci so reševali tudi vprašalnik o Izvedbi 

eksperimentalnega dela. Ponovljeni preizkus znanja so učenci opravljali po 4 tednih od 

izvedbe samostojnega eksperimentalnega dela; z njim smo preverjali trajnost pridobljenega 

znanja učencev kontrolne in eksperimentalne skupine.  

V nadaljevanju je okrajšava za (1) samostojno eksperimentalno delo učencev v okviru 

izbirnih predmetov po učnem načrtu za kemijo (Bančnik idr., 2011) iz vsebinskega sklopa 

kemijske reakcije v makro izvedbi (kontrolna skupina) – EDMAI in (2) samostojno 

eksperimentalno delo v okviru izbirnih predmetov v mikro izvedbi (eksperimentalna skupina) 

– EDMII.  
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 Slika 8: Izvedba raziskave 

 

 

 

Samostojno eksperimentalno delo učencev: 

vsebinski sklop kemijske reakcije  

Kontrolna skupina 

učencev 

(EDMAI) 

Predpreizkus znanja 

Čas reševanja: 20 min 

Izvedba samostojnega 

eksperimentalnega dela v 

mikro merilu 

 

Izvedba samostojnega 

eksperimentalnega dela v 

makro merilu 

 

Eksperimentalna skupina 

učencev 

(EDMII) 

Vprašalnik o izvedbi 

eksperimentalnega dela 

Čas reševanja 5 min 

Preizkus znanja (PZ) 

Čas reševanja: 20 min 

Ponovljeni preizkus znanja (PZ) 

Čas reševanja: 20 min 

Vprašalnik o izvedbi 

eksperimentalnega dela 

Čas reševanja 5 min 

Preizkus znanja (PZ) 

Čas reševanja: 20 min 

Ponovljeni preizkus znanja (PZ) 

Čas reševanja: 20 min 

P
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Primerjava učnih ciljev in izvedbe samostojnega eksperimentalnega dela v makro in 

mikro izvedbi  

V magistrskem delu sta bila preučevana in primerjana dva pristopa izvedbe samostojnega 

eksperimentalnega dela učencev: (1) EDMAI IN (2) EDMII v okviru izbirnih predmetov po 

učnem načrtu za kemijo (Bančnik idr., 2011) iz vsebinskega sklopa kemijske reakcije. V 

naslednjih odstavkih so opredeljene bistvene značilnosti obeh preučevanih pristopov, pri 

čemer so skupne značilnosti obeh pristopov zapisane v poševnem tisku; bistvene razlike v 

značilnostih med pristopoma so poudarjene s podčrtanim načinom tiska.  

Pristopa EDMAI in EDMII vsebujeta naslednje značilnosti: 

I. Priprava za izvedbo samostojnega ED 

1. Cilji eksperimentalne naloge  

Vsebinski cilji: učenci znajo prepoznati kemijske spremembe, razumejo 

kemijske spremembe kot kemijske reakcije oziroma kot snovne in energijske 

spremembe, opredelijo reaktante in produkte kemijske reakcije, razumejo, da 

za kemijske reakcije velja zakon o ohranitvi mase, spoznajo kemijske enačbe 

kot zapise kemijskih reakcij in poznajo pravila za urejanje kemijskih enačb. 

2. Eksperimentalna naloga: opredelitev poteka kemijske reakcije, ugotovitev, kako 

se spreminja količina nastalih produktov glede na razmerje začetnih 

reaktantov. 

3. Delovni list za ED: učni list je skladen s cilji eksperimentalne naloge: zapisana 

so imena pripomočkov in materialov s piktogrami za kemijsko varnost; učni 

list vključuje kratka navodila za izvedbo ED, predvideni prostor (tabela) za 

vpisovanje eksperimentalnih opažanj in zapisovanje rezultatov; naloge na 

delovnem listu se nanašajo na zastavljene cilje; naloge so različnih stopenj 

glede na Bloomovo taksonomijo (naloge I., II. In III. taksonomske stopnje). 

4. Priprava za izvedbo ED: na pladnje pripravimo potrebščine in kemikalije z 

ustreznimi napisi za izvedbo eksperimenta; učenci sami prevzamejo 

pripomočke in kemikalije in odnesejo na delovni pult. 

 

II. Predeksperimentalna razprava 

5. Vodenje predeksperimentalne razprave: predstavimo cilje in nalogo 

eksperimentalnega dela, poskrbimo za uporabo varovalne opreme; učence 

razdelimo v skupine/dvojice  

III. Vodenje in usmerjanje ED:  
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6. Usmerjanje ED: Predvideno je samostojno ED, zato spremljamo delo učencev, 

če je potrebno, jih usmerimo z nasveti, vprašanji na različnih stopnjah po 

Bloomovi taksonomiji; če učenci zastavijo vprašanje, učitelj odgovori z 

usmerjenim vprašanjem, ki učence spodbudi k razmišljanju, da sami pridejo do 

odgovora.  

IV. Poeksperimentalna razprava: 

Vodenje poeksperimentalne razprave: sledi pregled dobljenih rezultatov in pregled rešenih 

nalog na delovnem listu za ED, učenčeva predstavitev ugotovitev in zaključkov. 

Opis postopka obdelave podatkov  

Vsi podatki, ki so bili pridobljeni v raziskavi (predpreizkus znanja, preizkus znanja, 

ponovljeni preizkus znanja in vprašalnik o izvedbi eksperimentalnega dela), so bili vneseni v 

program SPSS (Version 22.0). Za odgovore na raziskovalna vprašanja magistrskega dela smo 

uporabili t-test za neodvisne vzorce.  
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4 REZULTATI 

4.1 Kakovost usvojenega znanja učencev pri preizkusu znanja 

Za namen preučevanja raziskovalnega vprašanja 1 smo analizirali uspešnost reševanja 

posameznih nalog na preizkusu znanja (PZ) kontrolne in eksperimentalne skupine.  

 

Analiza 1. naloge na PZ 

Pri prvi nalogi izbirnega tipa (priloga 7.4) so morali učenci iz opisnih odgovorov (navedeni 

odgovori A, B, C in Č) prepoznati, v katerem je opisana kemijska sprememba. Pravilni 

odgovor je Č - na zraku površina kovine s časom potemni. Odgovor je bil ovrednoten z 1 T. 

 

 
 

Graf 1: Delež uspešnosti reševanja 1. naloge na PZ primerjalnih skupin 

Pri prvi nalogi PZ so rezultati pokazali, da je bila visoka uspešnost reševanja pri 

eksperimentalni skupini, saj je 80 % učencev izbralo pravilen odgovor. Malo manj uspešni pri 

reševanju prve naloge so bili učenci kontrolne skupi z 58 %. V kontrolni skupini je 42 % in v 

eksperimentalni skupini 20 % učencev izbralo napačen odgovor ali pa sta bila obkrožena 

pravilni in nepravilni odgovor, kar se je definiralo, kot napačen odgovor.  

Analiza 2. naloge na PZ 

Pri drugi nalogi tipa kratkih odgovorov (priloga 7.4) so učenci prebrali opis kemijske reakcije 

med kalcijevem karbonatom in klorovodikovo kislino. Izbrati so morali med produkti 

kemijske reakcije, ki so bili že napisani (vodik, ogljikov dioksid, kalcij, kalcijev klorid, voda) 

in jih ustrezno razvrstiti, k opisom, ki so bili zahtevani pod posameznimi točkami: 

1.1 je pri sobnih pogojih ionski kristal: kalcijev klorid ali CaCl2. 

1.2  je zgrajen iz polarnih molekul: voda ali H2O. 

1.3 Pomotni apnico: ogljikov dioksid ali CO2. 

Vsak pravilni odgovor je bil ovrednoten z 1 T. 
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Naloga 2.1 

 

Graf 2: Delež uspešnosti reševanja 2.1 naloge na PZ primerjalnih skupin 

Na PZ je 2.1 nalogo pravilno rešilo le 38 % učencev kontrolne skupine in 56 % učencev 

eksperimentalne skupine. Neuspešnost reševanja naloge je bila visoka pri kontrolni skupini, 

saj je kar 62 % učencev napačno ali manjkajoče dopolnilo odgovor; prav tako je 44 % 

učencev eksperimentalne skupine napačno ali neustrezno (napisali več kot le en možen 

produkt; četudi je bil eden izmed produktov pravilno zapisan se je odgovor ovrednotil z 0 T) 

rešilo, dopolnilo nalogo. Ugotavljamo, da so učenci znali prepoznati in opredeliti reaktante in 

produkte kemijske reakcije.  

Naloga 2.2  

 

Graf 3: Delež uspešnosti reševanja 2.2 naloge na PZ primerjalnih skupin 

Na PZ je 2.2 nalogo pravilno rešilo le 37 % kontrolne skupine in 68 % učencev 

eksperimentalne skupine. Neuspešnost reševanja naloge je bila visoka pri kontrolni skupini, 

saj je kar 63 % učencev napačno ali manjkajoče dopolnilo; prav tako je 32 % učencev 
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eksperimentalne skupine napačno ali neustrezno dopolnilo nalogo. Ugotavljamo, da so učenci 

znali prepoznati in opredeliti reaktante in produkte kemijske reakcije 

Naloga 2.3 

 

Graf 4: Delež uspešnosti reševanja 2.3 naloge na PZ primerjalnih skupin 

Na PZ je 2.3 nalogo pravilno rešilo le 26 % kontrolne skupine in 62 % učencev 

eksperimentalne skupine. Neuspešnost reševanja naloge je bila visoka pri kontrolni skupini, 

saj je kar 74 % učencev napačno ali manjkajoče dopolnilo; prav tako je 38 % učencev 

eksperimentalne skupine napačno ali neustrezno dopolnilo nalogo. Menimo, da so učenci 

znali prepoznati in opredeliti reaktante in produkte kemijske reakcije, vendar je bila srednje 

dobra uspešnost reševanja posledica nerazumevanja ustrezne razvrstitve, kjer so bile opisane 

lastnosti nastalih produktov. Učenci so določili produkt ogljikov dioksid, vendar so pravilno 

rešitev napisati pod napačen opis. Učenci kontrolne in eksperimentalne skupine so v odgovor 

zapisali tudi dva produkta, ogljikov dioksid in vodik, kar ni bilo pravilno, in naloga je bila 

ocenjena z 0 T.  

Analiza 3. naloge na PZ 

Pri tretji nalogi v kombinaciji izbirnega tipa in tipa kratkih odgovorov (priloga 7.4) so učenci 

napodlagi opisa in prikaza slike morali izbrati pravilen odgovor in nato svoj odgovor tudi 

utemeljiti. Na sliki 1 je bila masa snovi A in B. Snov B je bila dodana v čašo in nastala je 

nova snov C. Prazna čaša se postavi nazaj na tehtnico. Vprašanje je, koliko bo pokazala 

tehtnica na drugi sliki? Pravilna sta dva možna odgovora – B in C, in sicer, B, če so kot 

utemeljitev zapisali, da velja zakon o ohranitvi mase in odgovor C- če je pri kemijski reakciji 

nastal plin. Učenec je dobil 1 T, če je pravilno sklepal, koliko bo pokazala tehnica, in 1 T za 

pojasnitev svoje izbire.  
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Naloga 3.1  

 

Graf 5: Delež uspešnosti reševanja 3.1 naloge na PZ primerjalnih skupin 

Pri prvem delu tretje naloge na PZ se izkaže visoka uspešnost reševanja tako v kontrolni (79 

%) kot v eksperimentalni (86 %) skupini. Napačno trditev je obkrožilo 21 % učencev 

kontrolne  in le 14 % učencev eksperimentalne skupine. Menimo, da so učenci uspešno rešili 

nalogo zaradi predznanja in razumevanja zakona o ohranitvi mase pri kemijski reakciji.  

Naloga 3.2  

 

Graf 6: Delež uspešnosti reševanja 3.2 naloge na PZ primerjalnih skupin 

Drugi del tretje naloge na PZ je od učencev zahteval pojasnitev njihovega odgovora v prvem 

delu. Tu so bili učenci manj uspešni pri reševanju, in sicer je le 30 % učencev kontrolne in 50 

% eksperimentalne skupine pravilno pojasnilo/utemeljilo izbiro odgovora na prejšnje 

vprašanje. Neuspešnost reševanja naloge pri kontrolni skupini je bila visoka; kar 70 % 

učencev kontrolne skupine je napačno utemeljilo svoj odgovor. V eksperimentalni skupini je 

polovica (50 %) učencev odgovorila napačno. Analiza je pokazala, da se rezultati ne skladajo 
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s prvim delom naloge, saj bi morali dobiti procentualno primerljive rezultate s prvim delom 

naloge. Ugotovimo lahko, da so učenci kontrolne in eksperimentalne skupine prvi del naloge 

reševali z ugibanjem, saj se je v drugem delu pokazalo, da je srednja visoka uspešnost 

posledica nerazumevanja teorije (zakona o ohranitvi mase). 

Analiza 4. naloge na PZ 

Pri četrti nalogi izbirnega tipa (priloga 7.4) so učenci iz opisa naloge morali obkrožiti pravilni 

odgovor A. Opis je vseboval enega izmed korakov eksperimentalnega dela, in sicer opažanje: 

pravilni odgovor je A. Odgovor je bil ovrednoten z 1 T. 

 

Graf 7: Delež uspešnosti reševanja 4. naloge PZ primerjalnih skupin 

Pri četrti nalogi na PZ se izkaže visoka uspešnost reševanja tako v kontrolni (84 %) kot v 

eksperimentalni (95 %) skupini. Napačno trditev je obkrožilo 16 % učencev kontrolne 

skupine in le 5 % učencev eksperimentalne skupine. Menimo, da so učenci uspešno rešili 

nalogo zaradi predznanja, razumevanja in izkušenj pri eksperimentalnem delu.  

Analiza 5. naloge na PZ 

Pri peti nalogi tipa kratkih odgovorov (priloga 7.4) so učenci zapisali odgovore s pomočjo 

slik, na katerih sta bili vrečki pred potekom in po končani kemijski reakciji. Pri prvi sliki so 

učenci videli označena in besedno zapisana dva reaktanta (natrijev hidrogenkarbonat in 

etanojska kislina). Pri drugi sliki je bilo opaziti, da se je vrečka napihnila. Učenci so rešili 

naslednja vprašanja: 5.1 Po katerih znakih prepoznaš, da je potekla kemijska sprememba? 

Pravilni odgovor je po napihnjeni vrečki. 5.2 Katera snov, ki je v kisu, omogoči potek 

kemijske reakcije? Pravilni odgovor etanojska kislina. Pod točko 5.3 so morali zapisati 

reaktante in produkte kemijske reakcije, in sicer reaktanti natrijev hidrogenkarbonat in 

etanojska kislina, produkti pa ogljikov dioksid in voda; zapisan pa je že bil produkt natrijev 

etanoat. Učenci so odgovor lahko zapisali besedno ali s formulami. Pod točko 5.4 so morali 

učenci zapisati enačbo kemijske reakcije: pravilni odgovor/zapis s pripadajoči agregatnimi 

stanji:  

CH3COOH(aq) + NaHCO3(s)         CO2(g) + H2O(l) + CH3COO¯Na+(aq)  
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Za vsako vprašanje je učenec prejel 1 T za pravilni odgovor, za delni ali napačen odgovor pa 

0 T.  

Naloga 5.1 

 

Graf 8: Delež uspešnosti reševanja 5.1 naloge na PZ primerjalnih skupin 

Pri 5.1 nalogi na PZ se izkaže srednje visoka uspešnost reševanja, saj je nalogo pravilno rešilo 

74 % učencev kontrolne skupine in 76 % učencev eksperimentalne skupine. Napačno je 

odgovorilo 26 % učencev kontrolne skupine in 24 % učencev eksperimentalne skupine. 

Pogosto podan napačni odgovor je bil, da prepoznajo potek kemijske reakcije, ker je nastala 

nova snov; v tem primeru se je moral odgovor nanašati na prikaz slike. Rezultati so pokazali, 

da so učenci dobro spremljali potek eksperimentalnega dela pri učni uri, saj so enak 

eksperiment (z različnim laboratorijskim inventarjem) izvedli v obeh primerjalnih skupinah. 

Torej so rezultati učencev, na osnovi predznanja in opazovanja pokazali, da razumejo 

kemijske spremembe/reakcije kot snovne in energijske spremembe ter da so učenci večinoma 

razumeli kemijske reakcije z uporabo vizualizacijskih sredstev (v tem primeru izvedba 

samostojnega eksperimenta).  
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Naloga 5.2 

 

Graf 9: Delež uspešnosti reševanja 5.2 naloge na PZ primerjalnih skupin 

Pri 5.2 nalogi na PZ se izkaže zadovoljiva uspešnost reševanja, saj je nalogo pravilno rešilo 

49 % učencev kontrolne skupine in 65 % učencev eksperimentalne skupine. Kar 51 % 

učencev kontrolne skupine in 35 % učencev eksperimentalne skupine je nalogo rešilo 

napačno. Velikokrat je bil odgovor pomanjkljiv; učenci so napisali samo kislina. Če pa so 

kislino poimenovali, so le-to poimenovali napačno. Na podlagi rezultatov kontrolne in 

eksperimentalne skupine ugotavljamo, da je pomanjkljivo predznanje učencev o 

poimenovanju kislin in baz, čeprav sta bila oba reagenta zapisana ob prvi sliki.  

Naloga 5.3.1 

 

Graf 10: Delež uspešnosti reševanja 5.3.1 naloge na PZ primerjalnih skupin 

Pri 5.3.1 nalogi na PZ je 65 % učencev kontrolne skupine in 73 % učencev eksperimentalne 

skupine odgovorilo pravilno. Nalogo je napačno rešilo 35 % učencev kontrolne skupine in 27 

% učencev eksperimentalne skupine. Učenci so dosegli 1 T, če so oba reagenta kemijske 

reakcije zapisali besedno ali simbolno pravilno. Pod napačne odgovore so bili všteti 

pomanjkljivi odgovori, torej so učenci zapisali samo enega izmed reaktantov ali oba, vendar 
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je bil eden izmed njih napačno zapisan. Odgovor ni bil pravilen, če so učenci zapisali soda 

bikarbona namesto natrijev hidrogenkarbonat ali kis namesto etanojska kislina. Redki so bili 

pravilni odgovori, ki so bili zapisani simbolno. Na podlagi rezultatov naloge lahko sklepamo, 

da so učenci poleg že pridobljenega predznanja uspešno pomnili informacije pri izvedbi 

samostojnega eksperimentalnega dela, kjer so morali določiti reaktante in produkte kemijske 

reakcije; v pomoč jim je bil tudi zapis obeh reagentov ob prvi sliki.  

Naloga 5.3.2  

 

Graf 11: Delež uspešnosti reševanja 5.3.2 naloge na PZ primerjalnih skupin 

Nalogo 5.3.2 je na PZ pravilno rešilo 67 % učencev kontrolne skupine in 75 % učencev 

eksperimentalne skupine. Neuspešno je nalogo rešilo 33 % učencev kontrolne skupine in 25 

% učencev eksperimentalne skupine. Med napačne odgovore so bili všteti pomanjkljivi 

odgovori, torej so učenci zapisali samo enega izmed produktov ali oba, vendar je bil eden 

izmed njih napačno zapisan. Veliko pravilnih odgovorov je bilo zapisano simbolno – kot CO2 

in H2O. Na podlagi rezultatov naloge lahko menimo, da so učenci poleg že pridobljenega 

predznanja, uspešno pomnili informacije pri izvedbi samostojnega eksperimentalnega dela, 

kjer so morali določiti reaktante in produkte kemijske reakcije.  
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Naloga 5.4  

 

Graf 12: Delež uspešnosti reševanja 5.4 naloge na PZ primerjalnih skupin 

Pri nalogi 5.4 na PZ je bilo uspešnih le 18 % učencev kontrolne skupine in 32 % učencev 

eksperimentalne skupine. Napačno je odgovor zapisalo kar 82 % učencev kontrolne skupine 

in 68 % učencev eksperimentalne skupine. Na podlagi analize naloge lahko ugotovimo, da je 

visoka stopnja neuspešnega reševanja posledica neosvojenega predznanja o kemijskih 

enačbah kot zapisov kemijskih reakcij, čeprav so pri eksperimentalni uri učenci reševali 

identično nalogo.  

Analiza 6. naloge na PZ 

Pri šesti nalogi tipa kratkih odgovorov (priloga 7.4) so učenci prebrali besedilo in zapisali dva 

kratka odgovora. V besedilu je bilo zapisano, da je bilo v epruveti malo praška neznane snovi; 

v epruveto smo dodali neznano tekočino in epruveto stresli. Potekla je kemijska reakcija. 

Učenci so morali zapisati dve spremembi, ki bi ju lahko opazili med potekom kemijske 

reakcije. Možnih odgovorov je več: sprememba barve, mehurčki – znak za nastanek in 

izhajanje plina, epruveta se segreje/ohladi, vidimo nastanek oborine, zaslišimo glasen pok. Za 

zapis vsaj dveh sprememb se je vsak odgovor ovrednotil z 1 T, napačen in delni odgovor pa z 

0 T.  
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Naloga 6.1  

 

Graf 13: Delež uspešnosti reševanja 6.1 naloge na PZ primerjalnih skupin 

Naloga 6.1 na PZ je imela srednje visoko uspešnost reševanja, saj je 68 % učencev kontrolne 

skupine in 80 % učencev eksperimentalne skupine nalogo rešilo pravilno. Napačno pa je na 

nalogo odgovorilo 32 % učencev kontrolne skupine in 20 % učencev eksperimentalne 

skupine. Napačni in nepopolni odgovori so bili ocenjeni z 0 T. Med napačnimi odgovori so 

bili: nastala je nova snov, učenec pa ni pojasnil, na podlagi katerih sprememb je opazil, da je 

nastala nova snov. Veliko pravilnih odgovorov se je nanašalo na opazovanje iz samostojnega 

eksperimentalnega dela, saj je bil odgovor, da je nastal plin ali pa so začeli izhajati mehurčki, 

med najpogostejšimi. Na podlagi odgovorov kontrolne in eksperimentalne skupine lahko 

ugotovimo, da so učenci imeli dovolj predznanja o kemijskih reakcijah in jih znali prepoznati 

kot kemijske spremembe.  
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Naloga 6.2 

 

Graf 14: Delež uspešnosti reševanja 6.2 naloge na PZ primerjalnih skupin 

Nalogo 6.2 na PZ je 48 % učencev kontrolne skupine in 55 % eksperimentalne skupine rešilo 

nalogo popolnoma pravilno. Nekaj več kot polovica, 52 % učencev kontrolne skupine in 45 % 

učencev eksperimentalne skupine, je odgovorilo nepopolno ali napačno, oziroma odgovora ni 

bilo. Na podlagi analize lahko ugotovimo, da so učenci imeli dovolj predznanja o kemijskih 

reakcijah in jih znali prepoznati kot kemijske spremembe 

Analiza 7. naloge na PZ 

Pri sedmi nalogi izbirnega tipa (priloga 7.4) so učenci reševali nalogo na ravni delcev. Shema 

je predstavljala delce reaktantov, medtem ko so učenci morali izbrati pravilen odgovor, ki je 

prikazoval produkt kemijske reakcije, kjer so vsi delci reaktantov zreagirali. Pravilni odgovor 

za shemo po končani kemijski reakciji je bil odgovor Č. Odgovor se ovrednoti z 1 T. 

 

Graf 15: Delež uspešnosti reševanja 7. naloge na PZ primerjalnih skupin 

Pri 7. nalogi na PZ se je pokazala visoka uspešnost reševanja na ravni delcev, saj je 79 % 

učencev kontrolne skupine in 95 % učencev eksperimentalne skupine odgovorilo pravilno. 
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Menimo lahko, da so učenci imeli dovolj predznanja in dobro razumeli kemijske spremembe 

kot kemijske reakcije.  

Analiza 8. naloge na PZ 

Pri osmi nalogi izbirnega tipa (priloga 7.4) so učenci s pomočjo danega besedila reševali 

nalogo z grafi. V besedilu je bilo zapisano, da je nek učenec naredil poskus za ugotavljanje, 

kako razmerje reaktantov vpliva na količino produktov, in sicer tako, da je bila količina 

reaktanta A vedno enaka, količina reaktanta B pa se je spreminjala. Ko se je količina B 

sorazmerno povečevala, se je povečevala tudi količina produkta do neke mere, ko je ne glede 

na dodatek reaktanta B količina produkta ostala enaka. Učenci so pod besedilom imeli na 

voljo 4 grafe, ki so prikazovali maso reaktanta B in prostornino nastalega produkta. Pravilna 

rešitev naloge je odgovor B. Pravilni odgovor je ovrednoten z 1 T.  

 

Graf 16: Delež uspešnosti reševanja 8. naloge na PZ primerjalnih skupin 

Pri osmi nalogi na PZ se izkaže visoka uspešnost reševanja tako v kontrolni (86 %) kot v 

eksperimentalni (92 %) skupini. Napačno trditev je obkrožilo 14 % učencev kontrolne 

skupine in le 8 % učencev eksperimentalne skupine. Menimo, da so učenci uspešno rešili 

nalogo zaradi dobrega razumevanja kemijskih reakcij ter razumevanja in branja iz grafov. V 

veliko pomoč jim je bila tudi identična naloga na delovnem listu pri izvedbi samostojnega 

eksperimentalnega dela.  

Analiza 9. naloge na PZ 

Pri deveti nalogi (priloga 7.4) so učenci s pomočjo podatkov v tabeli narisali graf, ki 

predstavlja odvisnost med maso reaktanta G in prostornino nastalega produkta H pri neki 

kemijski reakciji. Učenci so morali ustrezno označiti osi in pravilno narisati graf. Če osi niso 

bile označene, graf pa pravilno narisan, se je točkovalo le z 1 T. Če je učenec ustrezno označil 

in narisal graf, je dosegel 2 T. Drugi del devete naloge tipa kratkega odgovora na vprašanje, 

zakaj se pri masi reaktanta G, ko je le-ta večji od 6g, prostornina nastalega produkta H ne 

spremeni, sta bila možna dva odgovora: reaktanta F je premalo, da bi še naprej potekala 

kemijska reakcija ali reaktanta G je preveč/ je v prebitku/ presežku, da bi kemijska reakcija še 

naprej potekala. Pravilni odgovor je bil ovrednoten z 1 T. 
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Naloga 9.1  

 
Graf 17: Delež uspešnosti reševanja 9.1 naloge na PZ primerjalnih skupin 

Pri nalogi 9.1 na PZ je 40 % učencev kontrolne skupine in 64 % učencev eksperimentalne 

skupine odgovorilo popolnoma pravilno. Delno pravilno je nalogo rešilo 25 % učencev 

kontrolne skupine in 8 % učencev eksperimentalne skupine. Napačno rešitev pa je zapisalo 35 

% učencev kontrolne skupine in 28 % eksperimentalne skupine. Učenci so dosegli le 1 T, če 

niso označili osi pravilno narisanega grafa ali če so osi grafa bile označene, grafa pa niso 

izrisali popolnoma. Na podlagi rezultatov ugotavljamo, da so učenci imeli dovolj izkušenj in 

znanja iz učne ure samostojnega eksperimentalnega dela, da so zbrane podatke iz tabele znali 

razbrati in narisati graf.  

Naloga 9.2  

 

Graf 18: Delež uspešnosti reševanja 9.2 naloge na PZ primerjalnih skupin 

Nalogo 9.2 na PZ je rešilo pravilno le 22 % učencev kontrolne skupine in 37 % 

eksperimentalne skupine. Odgovora ni bilo ali pa je bil napačen pri 78 % učencev kontrolne 

skupine in 63 % učencev eksperimentalne skupine. Na podlagi rezultatov pri nalogi lahko 
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ugotovimo, da učenci zbrane podatke pri eksperimentalnem delu niso znali razbrati in 

posplošiti na druge naloge ter tako pomanjkljivo oblikovali zaključke oziroma sklepe.  

Preverjanje statistično pomembnih razlik v kakovosti usvojenega znanja učencev 

Po izvedbi dveh različnih učnih izvedb pri pouku kemije so učenci kontrolne in 

eksperimentalne skupine rešili preizkus znanja o vsebinskem sklopu kemijske reakcije, na 

katerem je bilo mogoče doseči največ 19 točk. V kontrolni skupini so učenci povprečno 

dosegli 10,33 točke (SD= 4,02). Minimalno število točk, ki so jih dosegli učenci kontrolne 

skupine, je 2 točki; maksimalno so dosegli 19 točk. Učenci eksperimentalne skupine so 

povprečno dosegli 13,13 točke (SD= 3,75). Minimalno so učenci eksperimentalne skupine 

dosegli 4 točke, maksimalno pa so dosegli 19 točk. 

Tabela 4: Predstavitev deskriptivnih izračunov na PZ učencev primerjalnih skupin 

 N MIN[T] MAKS.[T] M[T] SD 

PZ KS 100 2 19 10,33 4,02 

PZ ES 100 4 19 13,13 3,75 

 

PZ KS – preizkus znanja kontrolna skupina, PZ ES – preizkus znanja eksperimentalna skupina, MIN – 

minimalno število doseženih točk, MAKS – maksimalno število doseženih točk, M – povprečno število doseženih 

točk, SD – standardni odklon 

Za preverjanje statistično pomembnih razlik med kontrolno in eksperimentalno skupino smo 

uporabili t-test. Test je pokazal, da so med učenci kontrolne in eksperimentalne skupine 

statistično pomembne razlike v povprečnem številu točk na preizkusu znanja (t= -5.09, α= 

0,000). Izkazalo se je, da je usvojeno znanje učencev eksperimentalne skupine kakovostnejše 

od znanja učencev kontrolne skupine 

Na raziskovalno vprašanje 1 lahko odgovorimo, da učenci eksperimentalne skupine dosegajo 

statistično pomembno boljše rezultate na preizkusu znanja primerjalnih skupin kot učenci 

kontrolne skupine.  

4.2 Trajnost usvojenega znanja učencev pri ponovljenem preizkusu znanja 

Z namenom preučevanja raziskovalnega vprašanja 2 smo analizirali uspešnost reševanja 

posameznih nalog na ponovljenem preizkusu znanja (PPZ) kontrolne in eksperimentalne 

skupine.  

Analiza 1. naloge na PPZ 

Pri prvi nalogi izbirnega tipa (priloga 7.4) so morali učenci iz opisnih odgovor (navedeni 

odgovori A, B, C in Č) prepoznati, v katerem primeru je opisana kemijska sprememba. 

Pravilni odgovor je Č – na zraku površina kovine sčasoma potemni. Odgovor je bil 

ovrednoten z 1 T. 
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Graf 19: Delež uspešnosti reševanja 1. naloge na PPZ primerjalnih skupin 

Pri prvi nalogi PPZ so rezultati pokazali, da je bila srednje visoka uspešnost reševanja pri 

eksperimentalni skupini, saj je 74 % učencev izbralo pravilen odgovor. Malo manj uspešni pri 

reševanju prve naloge so bili učenci kontrolne skupi s 67 %. V kontrolni skupini je 33 % 

učencev obkrožilo napačen odgovor. Prav tako je napačno odgovorilo 26% učencev 

eksperimentalne skupine ali pa sta bila obkrožena pravilni in nepravilni odgovor, kar se je 

definiralo kot napačen odgovor. Menimo, da je srednje visoka uspešnost reševanja prve 

naloge na PZ posledica predznanja o razlikovanju med kemijskimi reakcijami in fizikalnimi 

spremembami. Srednje visoka uspešnost reševanja prve naloge na PPZ je posledica v 

površnosti učencev pri branju naloge.  

Analiza 2. naloge na PPZ 

Pri drugi nalogi tipa kratkih odgovorov (priloga 7.4) so učenci prebrali opis kemijske reakcije 

med kalcijevem karbonatom in klorovodikovo kislino. Izbrati so morali med produkti 

kemijske reakcije, ki so bili že napisani (vodik, ogljikov dioksid, kalcij, kalcijev klorid, voda) 

in jih ustrezno razvrstiti k opisom, ki so bili zahtevani pod posameznimi točkami: 

2.1 je pri sobnih pogojih ionski kristal: kalcijev klorid ali CaCl2. 

2.2  je zgrajen iz polarnih molekul: voda ali H2O. 

2.3 pomotni apnico: ogljikov dioksid ali CO2. 

Vsak pravilni odgovor je bil ovrednoten z 1 T. 
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Naloga 2.1 

 

Graf 20: Delež uspešnosti reševanja 2.1 naloge na PPZ primerjalnih skupin 

Na PPZ je 2.1 nalogo pravilno rešilo 40 % učencev kontrolne skupine in 62 % učencev 

eksperimentalne skupine. Neuspešnost reševanja naloge je bila visoka pri kontrolni skupini, 

saj je kar 60 % učencev napačno ali manjkajoče dopolnilo; prav tako je 38 % učencev 

eksperimentalne skupine napačno ali neustrezno (napisali so več kot le en možen produkt; 

četudi je bil eden izmed produktov pravilno zapisan, se je odgovor ovrednotil z 0 T) rešili 

dopolnilo nalogo. Ugotavljamo, da so učenci na PZ in PPZ znali prepoznati in opredeliti 

reaktante in produkte kemijske reakcije, vendar je bila srednje dobra uspešnost reševanja 

posledica nerazumevanja ustrezne razvrstitve, kjer so bile opisane lastnosti nastalih 

produktov. Učenci so na PZ določili produkt kalcijev klorid, vendar so pravilno rešitev 

napisati pod napačen opis; velikokrat so učenci izbrali pravilni produkt, vendar so napačno 

zapisali simbolni zapis formule. Na PPZ pa večina učencev ni odgovorila na vprašanje.  

Naloga 2.2  

 

Graf 21: Delež uspešnosti reševanja 2.2 naloge na PPZ primerjalnih skupin 
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Na PPZ je 2.2 nalogo pravilno rešilo le 43 % učencev kontrolne skupine in 68 % učencev 

eksperimentalne skupine. Neuspešnost reševanja naloge je bila visoka pri kontrolni skupini, 

saj je kar 57 % učencev napačno ali manjkajoče dopolnilo nalogo; prav tako je 32 % učencev 

eksperimentalne skupine napačno ali neustrezno dopolnilo nalogo. Menimo, da so učenci na 

PZ in PPZ znali prepoznati in opredeliti reaktante in produkte kemijske reakcije, vendar je 

bila srednje dobra uspešnost reševanja posledica nerazumevanja ustrezne razvrstitve, kjer so 

bile opisane lastnosti nastalih produktov; poleg tega so morali učenci razumeti nastanek 

kovalentne vezi in s tem zgradbo preproste molekule, kjer se je izkazalo, da niso bili uspešni. 

Učenci so določili produkt voda, vendar so pravilno rešitev napisali pod napačen opis. Učenci 

kontrolne in eksperimentalne skupine so v odgovor zapisali tudi dva produkta, voda in vodik, 

kar ni bilo pravilno, in naloga je bila ocenjena z 0 T.  

Naloga 2.3 

 

Graf 22: Delež uspešnosti reševanja 2.3 naloge na PPZ primerjalnih skupin 

Na PPZ je 2.3 nalogo pravilno rešilo le 29 % učencev kontrolne skupine in 59 % učencev 

eksperimentalne skupine. Neuspešnost reševanja naloge je bila visoka pri kontrolni skupini, 

saj je kar 71 % učencev napačno ali manjkajoče dopolnilo; prav tako je 41 % učencev 

eksperimentalne skupine napačno ali neustrezno dopolnilo nalogo. Menimo, da so učenci na 

PZ in PPZ znali prepoznati in opredeliti reaktante in produkte kemijske reakcije, vendar je 

bila srednje dobra uspešnost reševanja posledica nerazumevanja ustrezne razvrstitve, kjer so 

bile opisane lastnosti nastalih produktov. Učenci so določili produkt ogljikov dioksid, vendar 

so pravilno rešitev napisati pod napačen opis. Učenci kontrolne in eksperimentalne skupine so 

v odgovor zapisali tudi dva produkta, ogljikov dioksid in vodik, kar ni bilo pravilno in naloga 

je bila ocenjena z 0 T.  

Analiza 3. naloge na PPZ 

Pri tretji nalogi v kombinaciji izbirnega tipa in tipa kratkih odgovorov (priloga 7.4) so učenci 

iz opisa in prikaza slike morali izbrati pravilen odgovor in nato svoj odgovor tudi utemeljiti. 

Na sliki 1 je bila masa snovi A in B. Snov B je bila dodana v čašo in nastala je nova snov C. 

Prazna čaša se postavi nazaj na tehtnico. Vprašanje je, koliko bo pokazala tehtnica na drugi 



49 

 

sliki? Pravilna sta dva možna odgovora – B in C, in sicer B, če so kot utemeljitev zapisali, da 

velja zakon o ohranitvi mase, in odgovor C – če je pri kemijski reakciji nastal plin. Učenec je 

dobil 1 T, če je pravilno sklepal, koliko bo pokazala tehnica in 1 T za pojasnitev svoje izbire.  

Naloga 3.1 

 

Graf 23: Delež uspešnosti reševanja 3.1 naloge na PPZ primerjalnih skupin 

Pri prvem delu tretje naloge na PPZ se izkaže visoka uspešnost reševanja tako v kontrolni (85 

%) kot v eksperimentalni (91 %) skupini. Napačno trditev je obkrožilo 15 % učencev 

kontrolne skupine in le 9 % učencev eksperimentalne skupine. Ugotavljamo, da so učenci na 

PZ in PPZ uspešno rešili nalogo zaradi predznanja in razumevanja zakona o ohranitvi mase 

pri kemijski reakciji, kar smo v teoretičnem delu pri eksperimentalnem delu tudi omenili.  

Naloga 3.2  

 

Graf 24: Delež uspešnosti reševanja 3.2 naloge na PPZ primerjalnih skupin 

Drugi del tretje naloge na PPZ je od učencev zahteval pojasnitev njihovega odgovora v prvem 

delu. Tu so bili učenci manj uspešni v reševanju, in sicer je le 32 % učencev kontrolne in 53 
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% učencev eksperimentalne skupine pravilno pojasnilo/utemeljilo izbiro odgovora na prejšnje 

vprašanje. Neuspešnost reševanja naloge pri kontrolni skupini je bil visoka; kar 68 % učencev 

kontrolne skupine, je napačno utemeljilo svoj odgovor. V eksperimentalni skupini je več kot 

polovica (53 %) učencev odgovorila napačno. Analiza je pokazala, da se rezultati ne skladajo 

s prvim delom naloge, saj bi morali dobiti procentualno primerljive rezultate s prvim delom 

naloge. Ugotavljamo lahko, da so učenci tako kontrolne in eksperimentalne skupine prvi del 

naloge na PZ in PPZ reševali z ugibanjem, saj se je v drugem delu pokazalo, da je srednja 

visoka uspešnost posledica nerazumevanja teorije (zakona o ohranitvi mase). 

Analiza 4. naloge na PPZ 

Pri četrti nalogi izbirnega tipa (priloga 7.4) so učenci iz opisa naloge morali obkrožiti pravilni 

odgovor A. Opis je vseboval enega izmed korakov eksperimentalnega dela, in sicer opažanje. 

Odgovor je bil ovrednoten z 1 T. 

 

Graf 25: Delež uspešnosti reševanja 4. naloge na PPZ primerjalnih skupin 

Pri četrti nalogi na PPZ se izkaže visoka uspešnost reševanja tako v kontrolni (86 %) kot v 

eksperimentalni (98 %) skupini. Napačno trditev je obkrožilo 14 % učencev kontrolne 

skupine in le 2 % učencev eksperimentalne skupine. Ugotavljamo, da so učenci uspešno rešili 

nalogo na PPZ zaradi predznanja, razumevanja in izkušenj pri eksperimentalnem delu.  

Analiza 5. naloge na PPZ 

Pri peti nalogi tipa kratkih odgovorov (priloga 7.4) so učenci zapisali odgovore s pomočjo 

slik, na katerih sta bili vrečki pred potekom in po končani kemijski reakciji. Pri prvi sliki so 

učenci videli označena in besedno zapisana dva reaktanta (natrijev hidrogenkarbonat in 

etanojska kislina). Pri drugi sliki je bilo opaziti, da se je vrečka napihnila. Učenci so rešili 

naslednja vprašanja: 5.1 Po katerih znakih prepoznaš, da je potekla kemijska sprememba? 

Pravilni odgovor je po napihnjeni vrečki. 5.2 Katera snov, ki je v kisu, omogoči potek 

kemijske reakcije? Pravilni odgovor etanojska kislina. Pod točko 5.3 so morali zapisati 

reaktante in produkte kemijske reakcije, in sicer reaktanti natrijev hidrogenkarbonat in 

etanojska kislina, produkti pa ogljikov dioksid in voda; zapisan je že bil produkt natrijev 

etanoat. Učenci so odgovor lahko zapisali besedno ali s formulami. Pod točko 5.4 so morali 
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učenci zapisati enačbo kemijske reakcije. Pravilni odgovor/zapis s pripadajočimi agregatnimi 

stanji:  

CH3COOH(aq) + NaHCO3(s)            CO2(g) + H2O(l) + CH3COO¯Na+(aq)  

Za vsako vprašanje je učenec prejel 1 T za pravilni odgovor, za delni ali napačen odgovor pa 

0 T. 

Naloga 5.1  

 

Graf 26: Delež uspešnosti reševanja 5.1 naloge na PPZ primerjalnih skupin 

Pri 5.1 nalogi na PPZ se izkaže zadovoljivo visoka uspešnost reševanja, saj je nalogo pravilno 

rešilo 60 % učencev kontrolne skupine in 64 % učencev eksperimentalne skupine. Napačno je 

odgovorilo 40 % učencev kontrolne skupine in 36 % učencev eksperimentalne skupine. 

Pogosto podan napačni odgovor je bil, da prepoznajo potek kemijske reakcije, ker je nastala 

nova snov. V tem primeru se je moral odgovor nanašati na prikaz slike. Rezultati PPZ so 

pokazali, da so učenci dobro spremljali potek eksperimentalnega dela pri učni uri, saj so enak 

eksperiment (z drugimi laboratorijskim inventarjem) izvedli v obeh primerjalnih skupinah. 

Torej so rezultati učencev na osnovi predznanja in opazovanja pokazali, da pomnijo razumejo 

kemijske spremembe/reakcije kot snovne in energijske spremembe ter da so učenci večinoma 

razumeli kemijske reakcije z uporabo vizualizacijskih sredstev (v tem primeru izvedba 

samostojnega eksperimenta).  
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Naloga 5.2  

 

Graf 27: Delež uspešnosti reševanja 5.2 naloge na PPZ primerjalnih skupin 

Pri 5.2 nalogi na PPZ se izkaže zadostna uspešnost reševanja, saj je nalogo pravilno rešilo 33 

% učencev kontrolne skupine in 47 % učencev eksperimentalne skupine. Kar 67 % učencev 

kontrolne skupine in 53 % učencev eksperimentalne skupine je nalogo rešilo napačno. Učenci 

v večini primerov niso odgovorili na vprašanje. Na podlagi rezultatov kontrolne in 

eksperimentalne skupine ugotavljamo, da je pomanjkljivo predznanje o poimenovanju kislin 

in baz, čeprav sta bila oba reagenta zapisana ob prvi sliki.  

Naloga 5.3.1 

 

Graf 28: Delež uspešnosti reševanja 5.3.1 naloge na PPZ primerjalnih skupin 

Pri 5.3.1 nalogi na PPZ je 59 % učencev kontrolne skupine in 75 % učencev eksperimentalne 

skupine odgovorilo pravilno. Nalogo je napačno rešilo 41 % učencev kontrolne skupine in 25 

% učencev eksperimentalne skupine. Učenci so dosegli 1 T, če so oba reagenta kemijske 

reakcije zapisali besedno ali simbolno pravilno. Pod napačne odgovore so bili všteti 
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pomanjkljivi odgovori, torej so učenci zapisali samo enega izmed reaktantov ali oba, vendar 

je bil eden izmed njih napačno zapisan. Odgovor ni bil pravilen, če so učenci zapisali soda 

bikarbona namesto natrijev hidrogenkarbonat ali kis namesto etanojska kislina. Redki so bili 

pravilni odgovori, ki so bili zapisani simbolno. Iz rezultatov naloge lahko ugotovimo, da so 

učenci poleg že pridobljenega predznanja uspešno pomnili informacije pri izvedbi 

samostojnega eksperimentalnega dela, kjer so morali določiti reaktante in produkte kemijske 

reakcije; v pomoč jim je bil tudi zapis obeh reagentov ob prvi sliki.  

Naloga 5.3.2  

 

Graf 29: Delež uspešnosti reševanja 5.3.2 naloge na PPZ primerjalnih skupin 

Nalogo 5.3.2 je na PPZ rešilo pravilno 26 % učencev kontrolne skupine in 68 % učencev 

eksperimentalne skupine. Neuspešno je nalogo rešilo 74 % učencev kontrolne skupine in 32 

% učencev eksperimentalne skupine. Med napačne odgovore so bili všteti pomanjkljivi 

odgovori, torej so učenci zapisali samo enega izmed produktov ali oba, vendar je bil eden 

izmed njih napačno zapisan. Veliko pravilnih odgovorov je bilo zapisano simbolno, npr. CO2 

in H2O. Na podlagi rezultatov naloge lahko sklepamo, da so učenci poleg že pridobljenega 

predznanja, uspešno pomnili informacije pri izvedbi samostojnega eksperimentalnega dela, 

kjer so morali določiti reaktante in produkte kemijske reakcije.  
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Naloga 5.4 

 

Graf 30: Delež uspešnosti reševanja 5.4 naloge na PPZ primerjalnih skupin 

Pri nalogi 5.4 na PPZ je bilo uspešnih le 3 % učenci kontrolne skupine in 17 % učencev 

eksperimentalne skupine. Napačno je odgovor zapisalo kar 97 % učencev kontrolne skupine 

in 83 % učencev eksperimentalne skupine. Na podlagi analize naloge na PPZ lahko 

ugotovimo, da je visoka stopnja neuspešnega reševanja posledica neosvojenega predznanja o 

kemijskih enačbah kot zapisih kemijskih reakcij, čeprav so v eksperimentalni uri učenci 

reševali identično nalogo. Ker je od samostojnega eksperimentalnega dela preteklo 4 tedne, 

učenci niso pomnili pridobljenih informacij.  

Analiza 6. naloge na PPZ 

Pri šesti nalogi tipa kratkih odgovorov (priloga 7.4) so učenci prebrali besedilo in zapisali dva 

kratka odgovora. V besedilu je bilo zapisano, da je bilo v epruveti malo praška neznane snovi; 

v epruveto smo dodali neznano tekočino in epruveto stresli. Stekla je kemijska reakcija. 

Učenci so morali zapisati dve spremembi, ki bi jo lahko opazili pri poteku kemijske reakcije. 

Možnih odgovorov je več: sprememba barve, mehurčki – znak za nastanek in izhajanje plina, 

epruveta se segreje/ohladi, vidimo nastanek oborine, zaslišimo glasen pok. Za zapis vsaj dveh 

sprememb se je vsak odgovor ovrednotil z 1 T, napačen in delni odgovor pa z 0 T.  
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Naloga 6.1  

 

Graf 31: Delež uspešnosti reševanja 6.1 naloge na PPZ primerjalnih skupin 

Naloga 6.1 na PPZ je imela srednje visoko uspešnost reševanja, saj jo je 62 % učencev 

kontrolne skupine in 79 % učencev eksperimentalne skupine rešilo pravilno. Napačno pa je na 

nalogo odgovorilo 38 % učencev kontrolne skupine in 21 % učencev eksperimentalne 

skupine. Napačni in nepopolni odgovori so bili ocenjeni z 0 T. Med napačnimi odgovori so 

bili: nastala je nova snov, a učenec ni pojasnil, na podlagi katerih sprememb je opazil, da je 

nastala nova snov. Veliko pravilnih odgovorov se je nanašalo na opazovanje iz samostojnega 

eksperimentalnega dela, ki so ga izvajali učenci pred 4 tedni. Podani odgovori: nastal je plin 

ali začeli so izhajati mehurčki. Na podlagi odgovorov kontrolne in eksperimentalne skupine 

lahko ugotovimo, da so učenci imeli dovolj predznanja o kemijskih reakcijah in jih znali 

prepoznati kot kemijske spremembe.  

Naloga 6.2  

 

Graf 32: Delež uspešnosti reševanja 6.2 naloge na PPZ primerjalnih skupin 
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Naloga 6.2 na PPZ se izkaže za zadovoljivo uspešno reševanje, saj je 58 % učencev kontrolne 

skupine in 63 % eksperimentalne skupine rešilo nalogo popolnoma pravilno. Manj kot 

polovica (44 % učencev kontrolne skupine in 37 % učencev eksperimentalne skupine) je 

odgovorilo nepopolno ali napačno oziroma odgovora ni bilo. Na podlagi analize PPZ lahko 

ugotovimo, da so učenci imeli dovolj predznanja o kemijskih reakcijah in jih znali prepoznati 

kot kemijske spremembe. 

Analiza 7. naloge na PPZ 

Pri sedmi nalogi izbirnega tipa (priloga 7.4) so učenci reševali nalogo na ravni delcev. Shema 

je predstavljala delce reaktantov; učenci so morali izbrati pravilen odgovor, ki je prikazovala 

produkt kemijske reakcije, kjer so vsi delci reaktantov reagirali. Pravilni odgovor za shemo po 

končani kemijski reakciji je bil odgovor Č. Odgovor se ovrednoti z 1 T. 

 

Graf 33: Delež uspešnosti reševanja 7. naloge na PPZ primerjalnih skupin 

Visoka uspešnost reševanja pri 7. nalogi na PPZ se je pokazala na ravni delcev, saj je 78 % 

učencev kontrolne skupine in 93 % učencev eksperimentalne skupine odgovorilo pravilno. 

Menimo lahko, da so učenci na PPZ imeli dovolj predznanja in dobro razumeli kemijske 

spremembe kot kemijske reakcije.  

Analiza 8. naloge na PPZ 

Pri osmi nalogi izbirnega tipa (priloga 7.4) so učenci s pomočjo danega besedila reševali 

nalogo z grafi. V besedilu je bilo zapisano, da je nek učenec izvedel poskus za ugotavljanje, 

kako razmerje reaktantov vpliva na količino produktov, in sicer tako, da je bila količina 

reaktanta A vedno enaka, količina reaktanta B pa se je spreminjala. Ko se je količina B 

sorazmerno povečevala, se je povečevala tudi količina produkta do neke mere, ko je ne glede 

na dodatek reaktanta B količina produkta ostala enaka. Učenci so pod besedilom imeli na 

voljo 4 grafe, ki so prikazovali maso reaktanta B in prostornino nastalega produkta. Pravilna 

rešitev naloge je odgovor B. Pravilni odgovor je ovrednoten z 1 T.  
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Graf 34: Delež uspešnosti reševanja 8. naloge na PPZ primerjalnih skupin 

Pri osmi nalogi na PPZ se izkaže srednje visoka uspešnost reševanja tako v kontrolni (74 %) 

kot v eksperimentalni (77 %) skupini. Napačno trditev je obkrožilo 26 % učencev kontrolne 

skupine in 23 % učencev eksperimentalne skupine. Menimo, da so učenci na PPZ uspešno 

rešili nalogo zaradi dobrega razumevanja kemijskih reakcij ter razumevanja in branja iz 

grafov. V veliko pomoč jim je bila tudi identična naloga na delovnem listu pri izvedbi 

samostojnega eksperimentalnega dela, ki so jo dobro pomnili.  

Analiza 9. naloge na PPZ 

Pri deveti nalogi (priloga 7.4) so učenci s pomočjo podatkov v tabeli narisali graf, ki  

predstavlja odvisnost med maso reaktanta G in prostornino nastalega produkta H pri neki 

kemijski reakciji. Učenci so morali ustrezno označiti osi in pravilno zarisati graf. Če osi niso 

bile označene, graf pa je bil pravilno narisan, se je točkovalo le z 1 T. Če je učenec ustrezno 

označil in narisal graf, je dosegel 2 T. Drugi del devete naloge tipa kratkega odgovora na 

vprašanje, zakaj se pri masi reaktanta G, ki je večji od 6g, prostornina nastalega produkta H 

ne spremeni, sta bila možna dva odgovora; Reaktanta F je premalo, da bi še naprej potekala 

kemijska reakcija ali reaktanta G je preveč/ je v prebitku/ presežku, da bi kemijska reakcija še 

naprej potekala. Pravilni odgovor je bil ovrednoten z 1 T 
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Naloga 9.1 

 

Graf 35: Delež uspešnosti reševanja 9.1 naloge na PPZ primerjalnih skupin 

Pri nalogi 9.1 na PPZ je 30 % učencev kontrolne skupine in 46 % učencev eksperimentalne 

skupine odgovorilo popolnoma pravilno. Delno pravilno je nalogo rešilo 12 % učencev 

kontrolne skupine in 17 % učencev eksperimentalne skupine. Napačno rešitev pa je zapisalo 

58 % učencev kontrolne skupine in 37 % eksperimentalne skupine. Učenci so dosegli le 1 T, 

če niso označili osi pravilno narisanega grafa ali če so osi grafa bile označene, grafa pa niso 

izrisali popolnoma. Na podlagi rezultatov na PPZ ugotovimo, da so učenci eksperimentalne 

skupine imeli dovolj izkušenj in učenci kontrolne skupine malo manj in znanja iz učne ure 

samostojnega eksperimentalnega dela, da so zbrane podatke iz tabele znali razbrati in narisati 

graf.  

Naloga 9.2  

 

Graf 36: Delež uspešnosti reševanja naloge 9.2 na PPZ primerjalnih skupin 
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Nalogo 9.2 na PPZ je le 11 % učencev kontrolne skupine in 27 % eksperimentalne skupine 

rešilo pravilno. Odgovora ni bilo ali pa je bil napačen pri 89 % učencev kontrolne skupine in 

73 % učencev eksperimentalne skupine. Na podlagi rezultatov pri nalogi pri PPZ lahko 

ugotovimo, da učenci zbrane podatke pri eksperimentalnem delu niso znali razbrati in 

posplošiti na druge naloge, ter tako pomanjkljivo oblikovali zaključke oziroma sklepe in niso 

uspeli pomniti ključne točke izvedbe samostojnega eksperimenta, ki bi jim pomagale pri 

reševanju naloge.  

Preverjanje statistično pomembnih razlik v trajnosti usvojenega znanja učencev 

 N MIN[T] MAKS.[T] M[T] SD 

PPZ KS 100 2 18 9,20 3,79 

PPZ ES 100 4 19 12,25 3,72 

PPZ KS – preizkus znanja kontrolna skupina, PPZ ES – preizkus znanja eksperimentalna skupina, MIN –

minimalno število doseženih točk, MAKS – maksimalno število doseženih točk, M – povprečno število doseženih 

točk, SD – standardni odklon 

Za preverjanje statistično pomembnih razlik v trajnosti usvojenega znanja učencev med 

kontrolno in eksperimentalno skupino smo uporabili t-test. Test je pokazal, da med učenci 

kontrolne in eksperimentalne skupine ni statistično pomembnih razlik v povprečnem številu 

točk na preizkusu znanja (t= -5,73,; α= 0,000). Izkazalo se je, da je usvojeno znanje pri 

učencih eksperimentalne skupine trajnejše (PPZ) kot znanje učencev kontrolne skupine.  

Na raziskovalno vprašanje 2 lahko odgovorimo, da učenci eksperimentalne skupine dosegajo 

statistično pomembno boljše rezultate na ponovljenem preizkusu znanja primerjalnih skupin 

kot učenci kontrolne skupine.  
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4.4 Izvedba samostojnega eksperimentalnega dela v makro in mikro izvedbi 

Na podlagi vprašalnika o izvedbi učne ure samostojnega eksperimentalnega dela smo 

preverjali oceno učencev o njihovih splošnih naravoslovnih kompetencah eksperimentalnega 

dela. 

Pogostost izvedbe eksperimentalnega dela  

 

 

 

Graf 37 nam pokaže, da se učenci kontrolne skupine (M = 3,18; SD = 1,29) in učenci 

eksperimentalne skupine (M = 3,01; SD = 1,09) kemije večinoma učijo ob uporabi 

eksperimentalnega dela. Manj se učenci kontrolne skupine (M = 2,46; SD = 1,29) in 

eksperimentalne skupine (M = 2,50; SD = 1,08) strinjajo s trditvijo, da eksperimentalno delo 

pri pouku kemije izvajajo vsaj enkrat tedensko. Podobnega mnenja o enkratnem mesečnem 

eksperimentiranju pri pouku kemije so tako učenci kontrolne skupine (M=3,96; SD= 1,25) in 

učenci eksperimentalne skupine (M=3,86; SD= 1,07).  

  

Graf 37: Ocena izvedbe eksperimentalnega dela glede na pogostost 

izvajanja praktičnega pouka  
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Izvedba eksperimentalnega dela  

 

Graf 38: Ocena izvedbe eksperimentalnega dela glede osebe, ki izvaja eksperiment 

Eksperimentalno delo večinoma izvaja učitelj, je trditev za katero lahko trdimo, da učenci 

kontrolne skupine (M = 2,99; SD = 1,29) in učenci eksperimentalne skupine (M = 3,34; SD = 

1,10) niso prepričani, da drži. Učenci kontrolne skupine (M = 2,43; SD = 1,35) in učenci 

eksperimentalne skupine (M = 2,47; SD = 1,33) se ne strinjajo, da pri pouku kemije nikoli ne 

eksperimentirajo sami; prav tako učenci kontrolne skupine (M = 3,05; SD = 1,29) in učenci 

eksperimentalne skupine (M = 3,10; SD = 1,21) niso prepričani o trditvi, da običajno sami 

eksperimentirajo pri pouku kemije.  
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4.4.1 Izvedba samostojnega eksperimentalnega dela 

Rokovanje z laboratorijsko opremo in pripomočki pri izbranem eksperimentu 

 

 
Graf 39: Ocena uporabe laboratorijske opreme pri izvedbi samostojnega eksperimentalnega 

dela učencev primerjalnih skupin  

Učenci kontrolne skupine (M = 1,80; SD = 1,11) in učenci kontrolne skupine (M = 1,76; SD = 

0,84) se nikakor niso strinjali, da bi imeli težave pri uporabi laboratorijske opreme, ki so jo 

uporabili za izvedbo eksperimenta. Učenci tako kontrolne (M = 1,76; SD = 1,06) in 

eksperimentalne (M = 1,63; SD =  0,92) skupine so bili mnenja, da so seznanjeni z 

laboratorijsko opremo, ki so jo uporabili pri izvedbi eksperimentalnega dela. Učenci kontrolne 

(M = 4,09; SD = 0,94) in eksperimentalne (M = 3,99; SD = 0,91) skupine so se strinjali, da je 

bilo delo, ki so ga opravili z dano laboratorijsko opremo, opravljeno brez težav. Na podlagi 

vseh trditev lahko ugotovimo, da je bila laboratorijska oprema, s katero so učenci kontrolne in 

eksperimentalne skupine rokovali, preprosta in dostopna za uporabo.  
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Zaznavanje sprememb pri izbranem eksperimentu 

 

 
Graf 40: Ocena zaznavanja sprememb pri izvedbi samostojnega eksperimentalnega dela 

učencev primerjalnih skupin 

Pri izvedbi samostojnega eksperimentalnega dela so se učenci kontrolne skupine (M = 4,18; 

SD = 1,04) in učenci eksperimentalne skupine (M = 4,32; SD = 0,85) strinjali s trditvijo, da so 

reakcijo takoj zaznali, ko je potekla. Učenci kontrolne (M = 4,29; SD = 0,98) in 

eksperimentalne (M = 4,35; SD = 0,79) skupine se strinjajo, da so bile spremembe pri izvedbi 

eksperimenta pri obeh skupinah očitne. S trditvijo, da so pri izvedbi eksperimenta zlahka 

opazili spremembe, pa se popolnoma strinjajo tako učenci kontrolne (M = 4,52; 0,78) in 

eksperimentalne (M = 4,54; SD = 0,54) skupine.  

 

Izvedba eksperimentalnega dela pri izbranem eksperimentu 

 
Graf 41: Ocena izvedbe samostojnega eksperimentalnega dela učencev primerjalnih skupin 
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Večina učencev kontrolne  (M = 4,33; SD = 0,99) in eksperimentalne skupine (M = 4,25; SD 

= 0,79) se strinja, da so bila navodila za izvedbo eksperimenta jasna. Učenci kontrolne (M = 

2,41; SD =1,26) in eksperimentalne (M = 2,41; SD = 1,19) skupine se ne strinjajo s trditvijo, 

da so potek dela po stopnjah morali prebrati večkrat, da so razumeli, kaj morajo storiti. Z 

izvedbo eksperimenta ne kontrolna (M = 4,16; SD = 1,06) ne eksperimentalna (M = 4,13; SD 

= 0,93) skupina nista imeli težav. Menimo, da so bila navodila za izvedbo eksperimentalnega 

dela dovolj jasna, preprosta in praktično izvedljiva.  

Preverjanje statistično pomembnih razlik glede izvedbe učencev kontrolne in 

eksperimentalne skupine samostojnega eksperimentalnem dela pri izbranem 

eksperimentu 

Za preverjanje statistično pomembnih razlik glede izvedbe učencev kontrolne in 

eksperimentalne skupine samostojnega eksperimentalnega dela pri izbranem eksperimentu 

smo uporabili t-preizkus, ki je pokazal, da se med učenci kontrolne skupine in 

eksperimentalne skupine ne pojavljajo statistično pomembne razlike (t = 0,032; α= 0,975).  

Na raziskovalno vprašanje 3 lahko odgovorimo, da ni statistično pomembnih razlik med 

učenci kontrolne in eksperimentalne skupine. Menimo, da so učenci kontrolne in 

eksperimentalne skupine ne glede na izvedbo (makro ali mikro) usvojili primerljive izkušnje z 

laboratorijsko opremo in zaznali primerljive spremembe, ki so jih opazili pri izvajanju 

eksperimentalnega dela.  

4.4.2 Razvoj splošnih kompetenc samostojnega eksperimentalnega dela 

Urejanje podatkov v tabele pri izbranem eksperimentu 

 

 
Graf 42: Ocena organizacijskega dela pri izvedbi eksperimentalnega dela učencev primerjalnih 

skupin 
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»Pri današnjem eksperimentu mi je branje podatkov iz tabele povzročalo težave«, je trditev, s 

katero se učenci kontrolne skupine (M = 1,89; SD = 1,12) in učenci eksperimentalne skupine 

(M = 1,98; SD = 1,09) nikakor ne strinjajo. Učenci kontrolne (M = 4,13; SD = 1,01) in učenci 

eksperimentalne (M = 4,04; SD = 1,00) skupine se strinjajo, da jim zapisovanje podatkov v 

tabele in branje iz njih ni povzročalo težav. Prav tako se obe skupini učencev, kontrolna (M = 

2,33; SD = 1,34) in eksperimentalna (M = 2,26; SD = 1,36) skupina, ne strinjata, da bi imeli 

težave pri zapisovanju rezultatov v zbirno tabelo. Ugotovimo lahko, da je bilo mesto s 

tabelami dobro zasnovano in učencem zbiranje ter zapisovanje podatkov ni povzročalo večjih 

težav pri samostojni izvedbi eksperimentalnega dela primerjalnih skupin. 

Izpeljava sklepov iz grafa pri izbranem eksperimentu 

 

 
Graf 43: Ocena branja grafov in sklepanja zaključkov pri izvedbi eksperimentalnega dela 

učencev primerjalnih skupin 

Učenci kontrolne (M = 2,07; SD = 1,16) in eksperimentalne (M = 2,02; SD = 0,99) skupine se 

ne strinjajo s trditvijo o branju podatkov in sklepanju iz grafa, saj jim to ni povzročalo težav. 

Bolj neopredeljeni so bili pri naslednjih dveh trditvah, saj so učenci kontrolne skupine (M = 

3,47; SD = 1,22) in učenci eksperimentalne (M = 3,68; SD = 1,00) skupine imeli nekaj težav 

pri oblikovanju sklepov iz grafa za kemijsko reakcijo, ki so jih izvedli pri samostojnem 

eksperimentalnem delu. Težave so se za učence kontrolne skupine pojavile tudi pri branju 

podatkov, ki so bili predstavljeni v grafu (M = 3,74; SD = 1,06), medtem ko so učenci 

eksperimentalne skupine (M = 4,09, SD = 0,88) imeli s tem manj težav. 
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Preverjanje statistično pomembnih razlik glede razvoja splošnih naravoslovnih 

kompetenc učencev kontrolne in eksperimentalne skupine samostojnega 

eksperimentalnega dela pri izbranem eksperimentu 

Za preverjanje statistično pomembnih razlik glede razvoja splošnih naravoslovnih kompetenc 

učencev kontrolne in eksperimentalne skupine samostojnega eksperimentalnem dela pri 

izbranem eksperimentu smo uporabili t-preizkus, ki je pokazal, da se med učenci kontrolne 

skupine in eksperimentalne skupine ne pojavljajo statistično pomembne razlike (t= -0,128; α= 

0,901).  

Na raziskovalno vprašanje 4 lahko odgovorimo, da ni statistično pomembnih razlik med 

učenci kontrolne in eksperimentalne skupine. Menimo, da so učenci kontrolne in 

eksperimentalne skupine ne glede na izvedbo (makro ali mikro) usvojili podobne izkušnje 

glede urejanja in zapisovanja podatkov v tabele. Učenci kontrolne in eksperimentalne skupine 

so ne glede na izvedbo (makro ali mikro) usvojili podobne izkušnje glede izpeljave sklepa s 

pomočjo grafov.  

4.4.3 Razvoj eksperimentalnih spretnosti in veščin samostojnega eksperimentalnega dela 

Določanje količine nastalih produktov pri izbranem eksperimentu, tehtanje reagentov pri 

izbranem eksperimentu, meritve pri izbranem pri izbranem eksperimentu 

 

 
Graf 44: Ocena eksperimentalnih spretnosti in veščin pri izvedbi samostojnega 

eksperimentalnega dela učencev primerjalnih skupin 

Učenci kontrolne (M = 4,04; SD = 1,17) in eksperimentalne (M = 3,74; SD = 1,20) skupine se 

strinjajo, da niso imeli velikih težav z meritvami pri izvedbi samostojnega eksperimentalnega 

dela. Nikakor pa se učenci kontrolne (M = 1,89; SD = 1,26) in učenci eksperimentalne (M = 

2,72; SD = 1,35) skupine ne strinjajo, da bi imeli težave pri tehtanju reagentov. Učenci 

kontrolne skupine (M = 2,24; SD = 1,25) in učenci eksperimentalne skupine (M = 2,21; SD = 

1,13) pri izvajanju samostojnega eksperimentalnega dela niso imeli težav pri določanju 
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količine nastalih produktov. Na podlagi rezultatov ugotovimo, da so učenci tako kontrolne in 

eksperimentalne skupine z usvojenimi spretnostmi in veščinami dobro opravili praktični del 

eksperimentalne vaje.  

Preverjanje statistično pomembnih razlik glede razvoja eksperimentalnih spretnosti in 

veščin učencev kontrolne in eksperimentalne skupine samostojnega eksperimentalnega 

dela pri izbranem eksperimentu 

Za preverjanje statistično pomembnih razlik glede razvoja eksperimentalnih spretnosti in 

veščin učencev kontrolne in eksperimentalne skupine samostojnega eksperimentalnem dela 

pri izbranem eksperimentu smo uporabili t-preizkus, ki je pokazal, da se med učenci kontrolne 

skupine in eksperimentalne skupine ne pojavljajo statistično pomembne razlike (t= 1,49; α= 

0,210).  

 

Na raziskovalno vprašanje 5 lahko odgovorimo, da ni statistično pomembnih razlik med 

učenci kontrolne in eksperimentalne skupine. Sklepamo, da so učenci kontrolne in 

eksperimentalne skupine ne glede na izvedbo (makro ali mikro) pridobili primerljive izkušnje 

glede določanja količine nastalih produktov pri izbranem eksperimentu, tehtanju reagentov in 

meritvah pri izbranem eksperimentu 
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5 ZAKLJUČEK 

Uspešnost eksperimentalnega dela je odvisna od organizacije učitelja in zanimanja učencev za 

učenje kemije na tovrsten način. V pedagoški praksi imajo učitelji na voljo veliko različnih 

oblik in metod, s katerimi lahko učencem predstavijo bistvo eksperimentalnega dela pri pouku 

kemije. V raziskavi smo primerjali dve učni obliki eksperimentalnega dela: (1) samostojno 

eksperimentalno delo v makro izvedbi po navodilih in (2) samostojno eksperimentalno delo v 

mikro izvedbi po navodilih. Preučevani so bili kakovost in trajnost usvojenega znanja učencev 

kontrolne in eksperimentalne skupine ter razvoj eksperimentalnih spretnosti učencev obeh 

primerjalnih skupin. 

Učenci kontrolne skupine so usvojili znanja o kemijskih reakcijah s samostojnim 

eksperimentalnim delom v makro merilu po navodilih, medtem ko so učenci eksperimentalne 

skupine usvojili znanje o kemijskih reakcijah s samostojnim eksperimentalnim delom v mikro 

izvedbi po navodilih. Učenci kontrolne in eksperimentalne skupine so po izvedbi 

samostojnega eksperimentalnega dela rešili preizkus znanja. Po izvedenih učnih urah so 

učencih obeh skupin rešili preizkus znanja in po štirih tednih tudi ponovljeni preizkus znanja. 

Učenci eksperimentalne skupine so na PZ dosegli statistično boljše rezultate kot učenci 

kontrolne skupine. Po štirih tednih so učenci eksperimentalne skupine zopet dosegli 

statistično boljše rezultate kot učenci kontrolne skupine pri PPZ. 

Razvoj eksperimentalnih spretnosti smo preverjali z vprašalnikom o Izvedbi 

eksperimentalnega dela. Glede na rezultate, ki smo jih pridobili ob izvedbi eksperimentalnega 

dela učencev, lahko trdimo, da ni statistično pomembnih razlik med učenci kontrolne in 

eksperimentalne skupine. Sklepamo, da so učenci kontrolne in eksperimentalne skupine ne 

glede na izvedbo (makro ali mikro) usvojili primerljive izkušnje z laboratorijsko opremo in 

zaznali enake spremembe, ki so jih opazili pri izvajanju eksperimentalnega dela.  

Prav tako so rezultati pokazali, da pri razvoju splošnih naravoslovnih kompetenc 

eksperimentalnega dela učencev ni statistično pomembnih razlik med učenci kontrolne in 

eksperimentalne skupine. Sklepamo, da so učenci kontrolne in eksperimentalne skupine ne 

glede na izvedbo (makro ali mikro) usvojili primerljive izkušnje glede urejanja in zapisovanja 

podatkov v tabele. Učenci kontrolne in eksperimentalne skupine so ne glede na izvedbo 

(makro ali mikro) prav tako usvojili primerljive izkušnje glede izpeljave sklepov s pomočjo 

grafov.  

Pri preverjanju razvoja eksperimentalnih spretnosti in veščin samostojnega eksperimentalnega 

dela smo ugotovili, da ni statistično pomembnih razlik med učenci kontrolne in 

eksperimentalne skupine. Sklepamo, da so učenci kontrolne in eksperimentalne skupine ne 

glede na izvedbo (makro ali mikro) pridobili primerljive izkušnje glede določanja količine 

nastalih produktov pri izbranem eksperimentu, tehtanju reagentov in meritvah pri izbranem 

eksperimentu. 

Učitelji imajo za poučevanje kemije in drugih naravoslovnih vsebin, na voljo različne metode 

in oblike dela, s katerimi spodbudijo zanimanje učencev za doseganje učnih ciljev. Izbrana 
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pristopa različnih oblik dela sta bila v magistrskem delu uporabljena, ker za nekatere učence 

predstavljata novost, ki bi spodbudila zanimanje učencev za usvajanje znanja o kemijskih 

reakcijah. Na podlagi pridobljenih rezultatov sklepamo, da je z vidika kakovosti in trajnosti 

znanja, kot tudi usvajanja laboratorijskih veščin pri samostojnem eksperimentalnem delu 

učencev primerjalnih skupin učna oblika, ki poudarja izvedbo samostojnega 

eksperimentalnega dela v mikro izvedbi, enakovreden pristop za učenje in poučevanje kemije 

v primerjavi s samostojnim eksperimentalnim delom v makro izvedbi. Omejitve raziskave se 

nanašajo predvsem na majhno število različnih vključenih šol in učencev ter na omejitve, ki 

omogočajo primerjavo glede na izvedbo eksperimentalnega dela (makro ali mikro) le na 

izbranih eksperimentalnih vajah; oboje bi bilo mogoče preseči z nadaljevanjem podobnih 

raziskav. Raziskavo bi bilo v prihodnje mogoče nadgraditi tudi z razširitvijo vzorca 

sodelujočih učencev in poleg osnovnih šol vključiti v vzorec tudi srednje poklicne šole ter 

gimnazije. Zanimivo bi bilo tudi pridobiti mnenja in povratne informacije učiteljev, ki so 

spremljali raziskavo. 

Učencem na splošno prilagajamo pouk kemije v fazah načrtovanja, organizacije in izvedbe, 

zato bi lahko raziskavo nadgradili z individualizacijo in diferenciacijo eksperimentalnega dela 

za preučevano učno obliko pri pouku kemije v smislu za odkrivanje in delo z nadarjenimi 

učenci. Nadarjeni učenci bi lahko tako pridobivali dodatne eksperimentalne izkušnje z 

razvojem lastnih mikro eksperimentov, pri čemer bi razvijali eksperimentalno-raziskovalne 

spretnosti in sposobnosti reševanja problemov. 
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7 PRILOGE 

7.1 Delovni list za kontrolno skupino 

 

NAPIHNI BALONČEK PO KEMIJSKO 

Razmerje reaktantov vpliva na količino produktov  

Snovi se spreminjajo 

Snovi v naravi se nenehno spreminjajo. Te spremembe so lahko posledica razporejanja atomov, 

molekul ali ionov. Ločimo fizikalne spremembe npr. taljenje ledu in pa kemijske spremembe npr. 

gorenje. 

 

Kemijska sprememba je snovna in energijska sprememba, kar pomeni, da se med kemijsko reakcijo 

spremeni vrsta in energijsko stanje snovi. Da je potekla kemijska reakcija, lahko potrdimo iz 

zanesljivih dokazov, kot so: sprememba barve ali videza, nastajanje plina (nastajanje 

mehurčkov), nastanek oborine, sprememba temperature, sprememba energije (eksotermna in 

endotermna reakcija). 

 

Snovi, ki vstopajo v kemijsko reakcijo, so reaktanti. Snovi, ki nastanejo pri kemijski reakciji pa so 

produkti. Smer spremembe prikažemo s puščico.  

 

 

 

Kemijske reakcije opišemo z imeni reaktantov in produktov v t. i. kemijski enačbi, ki mora biti 

urejena, tako da je število istovrstnih atomov na levi in desni strani enačbe enako. 

 

Za kemijske reakcije velja zakon o ohranitvi mase. Skupna masa reaktantov mora biti vedno enaka 

masi produktov. 

 

Napihni balonček po kemijsko 

 

Pri kemijski reakciji lahko nastaja plin. Pri poskusu Napihni balonček po kemijsko nastane plin med 

kisom (etanojsko kislino, CH3COOH(aq)) in sodo bikarbono (natrijevim hidrogenkarbonatom, 

NaHCO3(s)). Produkti, ki nastanejo pri kemijski reakciji, so natrijev etanoat, ogljikov dioksid in 

voda.  

Namen eksperimentalnega dela je (1) izvesti kemijsko reakcijo, (2) opredeliti reaktante in produkte, 

(3) zapisati kemijsko reakcijo, (4) ugotoviti, kako razmerje reaktantov vpliva na količino produktov. 

 

Naloga 

Opredeli, ali je potekla kemijska reakcija ali ne. Na osnovi eksperimentalnega dela ugotovi, kako se 

spreminja količina nastalih produktov glede na razmerje začetnih reaktantov.  
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Potek dela 

V skupini po 4 učenci boste izvajali samostojno eksperimentalno delo. 

 

Potrebščine in reagenti 

 

 

Zaščita in varnost pri delu 

Pri eksperimentalnem delu je potrebno nositi ustrezno zaščitno opremo (haljo, 

očala, rokavice). Vedno uporabljamo haljo in rokavice (razen ob stiku z 

gorilnikom); dolgi lasje so speti. Po končanem delu odpadne produkte zberemo v 

za to namenjene posode. 

 

Potek eksperimentalnega dela po stopnjah 

 

 Kontrolna poskusa 

 

I. Vzemite plastenko. S pomočjo merilnega valja odmerite 45 mL kisa 

in ga zlijte v plastenko ter na ustje plastenke namestite balon. 

Opazujte spremembe. 

 

II. S pomočjo tehtnice in spatule na urno steklo natehtajte 2,00 g 

natrijevega hidrogenkarbonata. S steklenim lijem prenesite v balon 

natehtan natrijev hidorgenkarbonat. Vzemite plastenko, nanjo 

Reagenti Piktogrami 

 kis za vlaganje (ocetna ali etanojska kislina, 

CH3COOH (aq)) 

 
 soda bikarbona (natrijev hidrogenkarbonat, 

NaHCO3(s)) 
 

 voda, H20(l)  

Potrebščine 

7 plastenk (0,5L) 

7 neuporabljenih balonov 

steklen lij 

6 urnih stekel 

merilni valj 

spatula 

vrvica 

meter 

tehtnica 

flomaster 
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poveznite balon, ki ste ga napolnili. Balon privzdignite, da se 

natrijev hidorgenkarbonat strese v plastenko. Opazujte spremembe. 

 

 Eksperiment 

 

I. Na plastenke s flomastrom zapišemo od številke od 1-5. 

II. V vsako plastenko nalijte 45 ml kisa, ki ga odmerimo z 

merilnim valjem. 

III. S pomočjo tehtnice in spatule na urno steklo natehtajte 2,00 g 

natrijevega hidrogenkarbonata in ga s pomočjo steklenega lija 

prenesite v balon, na katerega predhodno zapišete oznako 2,00 

g. 
 

IV. Na urna stekla natehtajte ostale količine (4,00 g, 6,00 g, 8,00 g, 

10,00 g) natrijevega hidrogenkarbonata in enako kot prej s 

steklenim lijem prenesete v balone, ki jih ustrezno označite.  

V. Balone previdno namestite na ustje plastenke, vendar pazite, da 

ne stresete natrijev hidrogenkarbonat v plastenke. 

VI. Posamezne balone privzdignite in s tem vsujte natrijev 

hidrogenkarbonat v kis. Opazujte. 

VII. Z vrvico izmerite obseg posameznega balona na najširšem delu. 

VIII. Dolžino vrvice, ki predstavlja obseg balona, nato izmerite ob 

metru. 

IX. Meritve zapišite v tabelo.  

 

Rezultati eksperimentalnega dela 

 

Številka plastenke Prostornina kisa 

[mL] 

Masa natrijevega 

hidrogenkarbonata 

[g] 

Obseg balona [cm] 

1 45 

 

  

2 45 

 

  

3 45 

 

  

4 45 

 

  

5 45 

 

  

Kontrolni poskus 1 45 

 

  

Kontrolni poskus 2 0 
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Odgovori na vprašanja 

1. Zakaj smo izvajali kontrolna poskusa? 

___________________________________________________________________________ 

2. Kaj opazite, ko stresete natrijev hidrogenkarbonat iz balona v plastenko s kisom? 

_____________________________________________________________________ 

2.1 Zakaj se baloni napihnejo?_______________________________________ 

 2.2 Katera snov, ki je v kisu, omogoči potek kemijske reakcije?__________________ 

2.3 Zapišite, katere snovi so pri reakciji: 

2.3.1 Reaktanti:_________________________,________________ 

2.3.2 Produkti: _______________________, _________________, 

natrijev etanoat 

2.4  Zapišite enačbo kemijske reakcije in jo uredite, če je to potrebno. 

_________________ + __________________  _________________ + H2O(l) + 

CH3COOˉNa
+
(aq) 

3. V plastenki 5 je na dnu ostala bela snov Kaj je ta snov? 

A Kis 

B Trden ogljikov dioksid 

C Kis in natrijev hidrogenkarbonat 

Č Natrijev hidrogenkarbonat 

 

4. Zakaj se v primeru 4 in 5 ponovitve poskusa večanje obsegov balonov ustavi? 

_________________________________________________________________ 

5. Kaj se dogaja s količino produktov in obsegom balona, če se razmerje reaktantov 

povečuje? 

A Obseg balona je vedno enak. 

B Obseg balona se povečuje. 

C Obseg balona se zmanjšuje. 

Č Obseg balona ni odvisen od razmerja reaktantov. 
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5.1 Podatke, zapisane v tvoji tabeli, predstavi na grafu. Graf nariši tako, da je na x-

osi predstavljena masa natrijevega hidrogenkarbonata [g] in na y-osi obseg 

balona [cm]. Graf ustrezno označi. 

  



81 

 

7.2 Delovni list za eksperimentalno skupino 

 

MEHURČKI V INJEKCIJSKI BRIZGI 

Razmerje reaktantov vpliva na količino produktov 

Snovi se spreminjajo 

Snovi v naravi se nenehno spreminjajo. Te spremembe so lahko posledica razporejanja atomov, 

molekul ali ionov. Ločimo fizikalne spremembe, npr. taljenje ledu in kemijske spremembe, npr. 

gorenje. 

 

Kemijska sprememba je snovna in energijska sprememba, kar pomeni, da se med kemijsko reakcijo 

spremeni vrsta in energijsko stanje snovi. Da je potekla kemijska reakcija, lahko potrdimo iz 

zanesljivih dokazov, kot so: sprememba barve ali videza, nastajanje plina (nastajanje 

mehurčkov), nastanek oborine, sprememba temperature, sprememba energije (eksotermna in 

endotermna reakcija). 

 

Snovi, ki vstopajo v kemijsko reakcijo, so reaktanti in snovi, ki nastanejo pri kemijski reakciji, so 

produkti. Smer spremembe prikažemo s puščico.  

 

 

 

Kemijske reakcije opišemo z imeni reaktantov in produktov v t. i. kemijski enačbi, ki mora biti 

urejena, tako da je število istovrstnih atomov na levi in desni strani enačbe enako. 

 

Za kemijske reakcije velja zakon o ohranitvi mase. Skupna masa reaktantov mora biti vedno enaka 

masi produktov. 

 

Mehurčki v injekcijski brizgi 

 

Pri kemijski reakciji lahko nastaja plin. Pri poskusu Mehurčki v injekcijski brizgi nastane plin med 

kisom (etanojsko kislino, CH3COOH(aq)) in sodo bikarbono (natrijevim hidrogenkarbonatom, 

NaHCO3(s)). Produkti, ki nastanejo pri kemijski reakciji, so natrijev etanoat, ogljikov dioksid in 

voda.  

Namen eksperimentalnega dela je (1) izvesti kemijsko reakcijo, (2) opredeliti reaktante in produkte, 

(3) zapisati kemijsko reakcijo, (4) ugotoviti, kako razmerje reaktantov vpliva na količino produktov. 

 

Naloga 

Opredeli, ali je potekla kemijska reakcija ali ne. Na osnovi eksperimentalnega dela ugotovi, kako se 

spreminja količina nastalih produktov glede na razmerje začetnih reaktantov.  

 

Potek dela 

V skupini po 2 učenca boste izvajali samostojno eksperimentalno delo. 
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Potrebščine in reagenti 

 

 

Zaščita in varnost pri delu 

Pri eksperimentalnem delu je potrebno nositi ustrezno zaščitno opremo (haljo, očala, rokavice). Vedno 

uporabljamo haljo in rokavice (razen ob stiku z gorilnikom). Dolgi lasje so speti. Po končanem delu 

odpadne produkte zberemo v zato namenjene posode.  

 

Potek eksperimentalnega dela po stopnjah 

 

Kontrolna poskusa 

 

I. Vzemi brizgo in jo napolni s kisom. Brizgo premešaj. Opazuj 

spremembe. Brizgo po končani stopnji dobro operi. 

II. Brizgo razstavimo. S pomočjo tehtnice natehtaj 0,01 g 

natrijevega hidrogenkarbonata in ga vsuj v okence blistra. S 

prstom zamaši vstopno mesto brizge in jo napolni z vodo. 

Okence blistra previdno postavi na gladino vode. Prst odmakni 

in počakaj, da voda odteče in blister zdrsne na dno brizge. 

Brizgo sestavi in bat brizge previdno potisni do okenca blistra. 

Brizgo zamaši in stresi. 

Eksperiment 

I. Brizgo razstavi.  

II. S pomočjo tehtnice natehtaj 0,01 g natrijevega hidrogenkarbonata in 

ga vsuj v okence blistra. 

III. S prstom zamaši vstopno mesto brizge in jo napolni z vodo. 

REAGENTI PIKTOGRAMI 

 kis za vlaganje (ocetna ali etanojska kislina, 

CH3COOH (aq)) 

 

 soda bikarbona (natrijev hidrogenkarbonat, 

NaHCO3(s)) 

 

 voda, H2O(l)  

POTREBŠČINE 

2 čaši (15mL)  

brizga (10mL) 

spatula 

eno okence blistra 

zamašek za brizgo 
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IV. Okence blistra previdno postavi na gladino vode na vrhu brizge. 

V. Prst odmakni in počakaj, da voda odteče in blister zdrsne na dno 

brizge. 

VI. Brizgo sestavi in bat brizge previdno potisni do okenca blistra. 

VII. Brizgo potopi v čašo s kisom in jo napolni z 0,1 mL kisa. 

VIII. Brizgo zamaši in stresi. 

IX. Opazuj spremembe.  

X. Določi in zapiši prostornino nastalega plina v zbirni tabeli. 

XI. Eksperiment ponovi še 4x, vendar z različnimi količinami natrijevega 

hidrogenkarbonata in enako količino kisa. 

 

 

1. Rezultati eksperimentalnega dela 

 

Številka 

poskusa 

Prostornina kisa 

[mL] 

Masa natrijevega 

hidrogenkarbonata [g] 

Prostornina 

nastalega plina 

[mL] 

1  

0,1 

  

2  

0,1 

  

3 0,1 

 

  

4  

0,1 

  

5 0,1 

 

  

Kontrolni 

poskus 1 

0,1   

Kontrolni 

poskus 2 

0,00   

 

Odgovori na vprašanja 

 

1. Zakaj smo izvajali kontrolna poskusa? 

_______________________________________________________________________________ 

2. Kaj opazite, ko stresete brizgo? 

_____________________________________________________________________ 

2.1 Zakaj se bat brizge odmika iz brizge? 

_____________________________________________________________________ 

 

 2.2 Katera snov, ki je v kisu, omogoči potek kemijske reakcije? ___________________ 

  

2.3 Zapišite, katere snovi so pri reakciji: 

2.3.1 Reaktanti: _________________________,_________________________ 

2.3.2 Produkti: _______________________, _________________, natrijev etanoat 
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2.4 Zapišite enačbo kemijske reakcije in jo uredite, če je to potrebno. 

_________________ + __________________  _________________ + H2O(l) + 

CH3COOˉNa
+
(aq) 

 

3. Pri poskusu številka 5 je na dnu brizge ostala bela snov Kaj je ta snov? 

A Kis 

B Trden ogljikov dioksid 

C Kis in natrijev hidrogenkarbonat 

Č Natrijev hidrogenkarbonat 

4. Zakaj je v primeru 4 in 5 ponovitve poskusa prostornina nastalega plina enaka? 

__________________________________________________________________ 

 

5. Kaj se dogaja s količino produktov in prostornino nastalega plina v brizgi, če se razmerje 

reaktantov povečuje? 

A Prostornina nastalega plina je vedno enaka. 

B Prostornina nastalega plina se povečuje. 

C Prostornina nastalega plina se zmanjšuje. 

Č Prostornina nastalega plina ni odvisna od razmerja reaktantov. 

 

5.1 Podatke, zapisane v tvoji tabeli, predstavi na grafu. Graf nariši tako, da je na x-osi 

predstavljena masa natrijevega hidrogenkarbonata [g] in na y-osi prostornina nastalega 

plina v injekcijski brizgi [mL]. Graf ustrezno označi.  
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7.3 Predpreizkus znanja (PRZ) 

 K o d a u č e n c a: 

 

         

Spol (obkroži): (a) Ž (b) M 

        Starost:  

 

 

Izbirni predmeti: 

POK, KEŽ in KO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    Čas reševanja: 20 min 

 

 

 

 

 

Vpiši svojo kodo v okvirček zgoraj na tej strani. 

Pri vsaki nalogi svoj odgovor napiši v predviden prostor. 

Piši čitljivo. Če se zmotiš, napačni odgovor prečrtaj in pravilnega napiši na novo. 

Svinčnik uporabi samo za risanje. 

Nečitljivi zapisi in nejasni popravki se ovrednotijo z nič točkami. 

Če se ti zdi naloga pretežka, se ne zadržuj predolgo pri njej, temveč začni reševati naslednjo. 

K nerešeni nalogi se vrni pozneje. Na koncu svoje odgovore ponovno preveri. 

Zaupaj vase in v svoje zmožnosti. Želim ti veliko uspeha.  

 

 

KEMIJA 

Predpreizkus znanja 

Dovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični 

svinčnik, svinčnik, radirko, šilček. Periodni sistem je sestavni del preizkusa znanja. 
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1. Katera sprememba je predstavljena na shemi?     1 T/ 

 

A Sublimacija. 

B Taljenje. 

C Zamrzovanje. 

Č Vrenje. 

 

 

1.1  Katera od naštetih sprememb je kemijska sprememba?   1 T/ 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

A Stiskanje grozdja. 

B Taljenje sladkorja. 

C Izhlapevanje etanola. 

Č Nastajanje komposta. 

 

 

 

2. Učenci so izvedli poskuse s snovmi, označenimi z A, B, C in Č. Rezultate sprememb 

so vpisali v preglednico.         

 

2.1 Katera črka označuje spremembo, pri kateri nastane nova snov? ________________1 T/ 

2.2 Katera črka označuje spremembo, ki jo lahko primerjamo s spremembo pri taljenju 

železa? 

_____________________           1 T/ 

 

 

Č 
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3.  Če na pesek, ki vsebuje kalcijev karbonat, nalijemo klorovodikovo kislino, opazimo 

 močno penjenje. Katere od navedenih snovi so produkti pri tej kemijski reakciji? 

 Izbiraš lahko med naslednjimi snovmi:       

 

vodik, ogljikov dioksid, kalcij, kalcijev klorid, voda.      

 

 

 Zapiši ime produkta, ki: 

 3.1 je pri sobnih pogojih ionski kristal:                 1 T/ 

 3.2 je zgrajen iz polarnih molekul:                                                             1 T/ 

 3.3 pomotni apnico:                               1 T/ 

 

 

 

 

 

4. Žličko kalcijevega prahu damo v čašo z vodo. Opazimo nastajanje mehurčkov in 

sklepamo, da se pri reakciji sprošča plin vodik. Raztopini nato dodamo nekaj kapljic 

barvil rdečega zelja. Raztopina se obarva zelenkasto, ker nastane kalcijev hidroksid. 

Poimenuj reaktanta in produkta pri tej kemijski reakciji.     

4.1 Reaktanta: _____________________________________   1 T/ 

4.2 Produkta:_______________________________________    1 T/ 
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5. Dobro si oglej shemo, ki prikazuje delce reaktantov.      1 T/ 

 

 
 

 

 

Katera shema prikazuje produkt kemijske reakcije, če vsi delci reaktantov reagirajo 

med sabo. 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.  

 
 

 

6. Kaj je skupnega rjavenju, gorenju in dihanju?     1 T/ 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 

A Te spremembe potekajo v vodi. 

B Pri teh spremembah se energija veže. 

C Pri teh spremembah se porablja kisik. 

Č Pri teh spremembah se sprošča ogljikov dioksid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č 
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7. Skica prikazuje aparaturo, ki jo lahko uporabimo za laboratorijsko pridobivanje vodika 

iz magnezija in iz klorovodikove kisline. Oglej si skico in odgovori na zastavljena 

vprašanja.           

 

 

7.1 Poimenuj laboratorijski pripomoček, ki je na skici označen s številko 1.  

                          1 T/ 

 

 7.2 Katera enačba pravilno ponazarja kemijsko reakcijo med magnezijem in 

klorovodikovo kislino? 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.         1 T/ 

A Mg + 2HCl  MgH2 + Cl2 

B Mg + HCl  MgCl + Cl 

C Mg + 2HCl  MgCl2 + H2 

Č 2Mg + 2HCl  2MgHCl 

 

 

7.3 Med reakcijo magnezija s klorovodikovo kislino narašča temperatura reakcijske zmesi 

 v posodi. 

 Kaj lahko zapišemo o energijski spremembi pri tej kemijski reakciji? 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                                               1 T/  

 



90 

 

8. Na sliki je grafično predstavljena odvisnost med maso reaktanta D in prostornino produkta 

E. Na osi x je predstavljena masa reaktanta D, ki se porabi pri reakciji. Na osi y je 

predstavljen nastanek prostornine produkta E kemijske reakcije.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Iz grafa razberi manjkajoče podatke in jih vpiši v tabelo. 

Številka 

poskusa 

Prostornina reaktanta C 

[mL] 

Masa reaktanta D [g] Prostornina produkta E 

[mL] 

1 45 2 24 

2 45  37 

3 45  46 

4 45 8  

5 45 10  

            2 T/ 

            

8.2 Zakaj se pri masi reaktanta D, ko je le-ta večji od 6g, prostornina nastalega 

produkta E ne spremeni? 

1 T/ 
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7.4 Preizkus znanja (PZ) in ponovljeni preizkus znanja (PPZ) 

 K o d a u č e n c a: 

 

 

        Spol (obkroži): (a) Ž (b) M 

Starost:  

 

Izbirni predmeti: 

POK, KEŽ in KO 

 

 

 

 

 

 

 

 

    _______ marec 2018/ 20 min 

 

 

 

 

 

Vpiši svojo kodo v okvirček zgoraj na tej strani. 

Pri vsaki nalogi svoj odgovor napiši v predviden prostor. 

Piši čitljivo. Če se zmotiš, napačni odgovor prečrtaj in pravilnega napiši na novo. 

Svinčnik uporabi samo za risanje. 

Nečitljivi zapisi in nejasni popravki se ovrednotijo z nič točkami. 

Če se ti zdi naloga pretežka, se ne zadržuj predolgo pri njej, temveč začni reševati naslednjo. 

K nerešeni nalogi se vrni pozneje. Na koncu svoje odgovore ponovno preveri. 

 

Zaupaj vase in v svoje zmožnosti. Želim ti veliko uspeha.  

 

 

 

KEMIJA 

(Ponovljeni) Preizkus znanja 

Dovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični 

svinčnik, svinčnik, radirko, šilček. Periodni sistem je sestavni del preizkusa znanja. 
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1. V katerem primeru je opisana kemijska sprememba? 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.      1 T/ 

 

A Kovinski predmet brusimo, dokler površina ni gladka. 

B Snov segrevamo, da izhlapi. 

C Snov ločimo iz zmesi s filtriranjem. 

Č Na zraku površina kovine sčasoma potemni. 

 

2. Če na pesek, ki vsebuje kalcijev karbonat, nalijemo klorovodikovo kislino, opazimo 

 močno penjenje. Katere od navedenih snovi so produkti pri tej kemijski reakciji? 

 Izbiraš lahko med naslednjimi snovmi:       

 

vodik, ogljikov dioksid, kalcij, kalcijev klorid, voda.       

 Zapiši ime produkta, ki: 

 2.1 je pri sobnih pogojih ionski kristal: _______________________________   1 T/ 

 2.2 je zgrajen iz polarnih molekul: ___________________________________   1 T/ 

 2.3 pomotni apnico: ___________________________________                                       1 T/ 

 

 

3. Maso snovi A in B stehtamo na tehtnici, kot je prikazano na sliki 1. Snov B dodamo v 

čašo in pri tem nastane nova snov C. Prazno čašo postavimo nazaj na tehtnico, kot 

kaže slika 2.     

      

    

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Koliko bo pokazala tehnica na drugi sliki?      1 T/ 

A Več kot 110 gramov. 

B 110 gramov. 

C Manj kot 110 gramov 

3.2 Pojasni svoj odgovor.         1 T/ 
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4. Sara je v posodo z raztopino vstavila elektrode in jih priključila na baterijo. V poročilu 

je zapisala: »Na eni od elektrod so se izločali mehurčki.« Ta izjava je                     1 T/ 

 

A Opažanje. 

B Napoved. 

C Zaključek. 

Č Teorija. 

D Domneva. 

 

 

5. Na sliki vidimo, da se vrečka napihne, če sodo bikarbono v vrečki zmešamo s kisom.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Po katerih znakih prepoznaš, da je potekla kemijska sprememba? 

___________________________________________________________       1 T/ 

 

5.2 Katera snov, ki je v kisu, omogoči potek kemijske reakcije? 

_______________________ 

 1 T/ 

 

5.3 Zapišite, katere snovi so pri reakciji: 

5.3.1 Reaktanti: 

_________________________,_________________________           1 T/ 

 5.3.2 Produkti:  

 _______________________, _________________, natrijev etanoat                          1 T/ 

 5.4 Zapišite enačbo kemijske reakcije in jo uredi, če je to potrebno. 

_________________ + __________________  _________________ + H2O(l) + 

CH3COO
¯
Na

+
(aq)         

 1 T/ 

pred mešanjem po mešanju 

kis 

soda 

bikarbona 

natrijev 

hidrogenkarbonat 

etanojska 

kislina 
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6. Aleš je dal v epruveto malo praška neznane snovi. Nato je dodal v epruveto še 

neznano tekočino in epruveto stresal. Potekla je kemijska reakcija. Napiši dve 

spremembi, ki ju je Aleš pri tem lahko opazil.      

 

6.1 Sprememba 1: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

            1 T/ 

6.2 Sprememba 2: 

 

_____________________________________________________________________ 

            1 T/ 

 

 

7. Dobro si oglej shemo, ki prikazuje delce reaktantov.     1 T/ 

 

 
 

Katera shema prikazuje produkt kemijske reakcije, če vsi delci reaktantov reagirajo. 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Č 
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8. Borut je naredil poskus, da bi ugotovil, kako razmerje reaktantov vpliva na količino 

produktov tako, da je bila količina reaktanta A vedno enaka, količina reaktanta B pa se 

je spreminjala. Količino reaktanta B je sorazmerno povečeval in sorazmerno se je do 

neke točke povečevala tudi količina produktov, ko je ne glede na dodatek reaktanta B 

količina produkta ostala enaka. Rezultate je predstavil grafično.                 1 

T/ 

 

Kateri graf najverjetneje prikazuje Borutove rezultate? 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

C 
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9. V spodnji tabeli so zbrane meritve, ki so jih učenci zapisali po opravljenem 

eksperimentu.  

Številka 

poskusa 

Prostornina reaktanta F 

[mL] 

Masa reaktanta G [g] Prostornina produkta H 

[mL] 

1 45 2 24 

2 45 4 37 

3 45 6 46 

4 45 8 46 

5 45 10 46 

             

9.1 Nariši graf, ki bo predstavljal odvisnost med maso reaktanta G in prostornino nastalega 

produkta H pri kemijski reakciji.                                            2 T/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Zakaj se pri masi reaktanta G, ko je le-ta večji od 6g, prostornina nastalega produkta H ne 

spremeni?                 1 T 
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7.5 Klasifikacija nalog, ki so bile uporabljene za potek raziskave 

Tabela 5: Klasifikacija nalog za samostojno eksperimentalno delo (makro eksperiment – 

kontrolna skupina) 

Vir nalog: Prirejeno po Nerat K. (2016). Učna diferenciacija in individualizacija pri eksperimentalnem delu v 

okviru pouka kemije. Diplomsko delo. Pedagoška fakulteta. Ljubljana.  

Naloga Področje Taksonomska 

stopnja 

Cilj, ki ga doseže učenec 

1. naloga Kemijske 

spremembe 

I. Zna sistematično in natančno opazovati, 

zbirati, beležiti in urejati podatke, 

zbrane pri eksperimentalnem delu, zna 

razbrati in posplošiti soodvisnosti in 

oblikuje zaključke/sklepe 

2. naloga Kemijske 

spremembe 

I. Zna prepoznati kemijske spremembe. 

2.1 naloga Kemijske 

spremembe 

I. Zna prepoznati kemijske spremembe. 

2.2 naloga Kemijske 

spremembe 

II. Zna prepoznati kemijske spremembe. 

2.3.1 naloga Kemijske 

spremembe 

II. Zna opredeliti reaktante in produkte 

kemijske reakcije. 

2.3.2 naloga Kemijske 

spremembe 

II. Zna opredeliti reaktante in produkte 

kemijske reakcije. 

2.4 naloga Kemijske 

spremembe 

III. Pozna kemijske enačbe kot zapise 

kemijskih reakcij in pozna pravila za 

urejanje kemijskih enačb. 

3. naloga Kemijske 

spremembe 

I. Zna opredeliti reaktante in produkte 

kemijske reakcije. 

4. naloga Kemijske 

spremembe 

II. Zna sistematično in natančno opazovati, 

zbirati, beležiti in urejati podatke 

zbrane pri eksperimentalnem delu, zna 

razbrati in posplošiti soodvisnosti in 

oblikuje zaključke/sklepe 

5. naloga Kemijske 

spremembe 

II. Zna sistematično in natančno opazovati, 

zbirati, beležiti in urejati podatke, 

zbrane pri eksperimentalnem delu, zna 

razbrati in posplošiti soodvisnosti in 

oblikuje zaključke/sklepe 

5.1 naloga Kemijske 

spremembe 

III. Zna sistematično in natančno opazovati, 

zbirati, beležiti in urejati podatke, 

zbrane pri eksperimentalnem delu, zna 

razbrati in posplošiti soodvisnosti in 

oblikuje zaključke/sklepe 
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Tabela 6: Klasifikacija nalog za samostojno eksperimentalno delo (mikro eksperiment –

eksperimentalna skupina) 

Naloga Področje Taksonomska 

stopnja 

Cilj, ki ga doseže učenec 

1. naloga 

 

Kemijske 

spremembe 

I. Zna sistematično in natančno opazovati, 

zbirati, beležiti in urejati podatke, 

zbrane pri eksperimentalnem delu, zna 

razbrati in posplošiti soodvisnosti in 

oblikuje zaključke/sklepe 

2. naloga Kemijske 

spremembe 

I. Zna prepoznati kemijske spremembe. 

2.1 naloga Kemijske 

spremembe 

I. Zna prepoznati kemijske spremembe. 

2.2 naloga Kemijske 

spremembe 

II. Zna prepoznati kemijske spremembe. 

2.3.1 naloga Kemijske 

spremembe 

II. Zna opredeliti reaktante in produkte 

kemijske reakcije. 

2.3.2 naloga Kemijske 

spremembe 

II. Zna opredeliti reaktante in produkte 

kemijske reakcije. 

2.4 naloga Kemijske 

spremembe 

III. Pozna kemijske enačbe kot zapise 

kemijskih reakcij in pozna pravila za 

urejanje kemijskih enačb. 

3. naloga Kemijske 

spremembe 

I. Zna opredeliti reaktante in produkte 

kemijske reakcije. 

4. naloga Kemijske 

spremembe 

II. Zna sistematično in natančno opazovati, 

zbirati, beležiti in urejati podatke, 

zbrane pri eksperimentalnem delu, zna 

razbrati in posplošiti soodvisnosti in 

oblikuje zaključke/sklepe 

5. naloga Kemijske 

spremembe 

II. Zna sistematično in natančno opazovati, 

zbirati, beležiti in urejati podatke, 

zbrane pri eksperimentalnem delu, zna 

razbrati in posplošiti soodvisnosti in 

oblikuje zaključke/sklepe 
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5.1 naloga Kemijske 

spremembe 

III. Zna sistematično in natančno opazovati, 

zbirati, beležiti in urejati podatke, 

zbrane pri eksperimentalnem delu, zna 

razbrati in posplošiti soodvisnosti in 

oblikuje zaključke/sklepe 

Vir nalog: Prirejeno po Nerat K. (2016). Učna diferenciacija in individualizacija pri eksperimentalnem delu v 

okviru pouka kemije. Diplomsko delo. Pedagoška fakulteta. Ljubljana.  

 

Tabela 7: Specifikacija nalog za predpreizkus znanja (PRZ) 

Naloga Točke Področje Taksonomska 

stopnja 

Cilj, ki ga doseže učenec 

1. naloga[1] 1 Kemijske reakcije I. Zna razlikovati med kemijskimi 

in fizikalnimi spremembami. 

1.1 

naloga[2] 

1 Kemijske 

spremembe 

I. Zna prepoznati kemijske 

spremembe. 

2.1 

naloga[3] 

1 Kemijske 

spremembe 

II. Zna prepoznati kemijske 

spremembe. 

2.2 

naloga[3] 

1 Kemijske 

spremembe 

II. Zna prepoznavati med 

kemijskimi in fizikalnimi 

spremembami. 

3. naloga[4] 1 Kemijske 

spremembe 

II. Zna opredeliti reaktante in 

produkte kemijske reakcije. 

3.1 

naloga[4] 

1 Povezovanje 

delcev in 

gradnikov 

II. Razume nastanek ionske vezi. 

3.2 

naloga[4] 

1 Povezovanje 

delcev in 

gradnikov 

II. Razume nastanek kovalentne 

vezi (enojne, dvojne ali trojne) 

in s tem zgradbo preproste 

molekule. 

3.3 

naloga[4] 

1 Kemijske 

spremembe 

II. Zna opredeliti reaktante in 

produkte kemijske reakcije. 

4.1 

naloga[5] 

1 Kemijske 

spremembe 

III. Zna opredeliti reaktante in 

produkte kemijske reakcije. 
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4.2 

naloga[5] 

1 Kemijske 

spremembe 

III. Zna opredeliti reaktante in 

produkte kemijske reakcije. 

5. naloga[4] 1 Kemijske 

spremembe 

II. Razume kemijske spremembe 

kot snovne in energijske 

spremembe. Razume kemijske 

reakcije z uporabo 

vizualizacijskih sredstev 

(modelov, animacij in 

submikroskopskih prikazov 

kemijskih reakcij).  

6. naloga[5] 1 Kemijske 

spremembe 

III. Razlikuje med kemijskimi 

reakcijami, pri katerih se 

energija sprošča oziroma veže 

(porablja). 

7.1 

naloga[4] 

1 Eksperimentalno 

delo 

I.  Zna načrtovati potek 

eksperimentalnega dela in zna 

poiskati primerne poskuse, ki 

vključujejo poznavanje 

osnovnih laboratorijskih 

pripomočkov in tehnik dela. 

7.2 

naloga[4] 

1 Kemijske reakcije II.  Pozna kemijske enačbe kot 

zapise kemijskih reakcij in 

pozna pravila za urejanje 

kemijskih enačb. 

7.3 

naloga[4] 

1 Kemijska 

sprememba 

II. Razlikuje med kemijskimi 

reakcijami, pri katerih se 

energija sprošča oziroma veže 

(porablja). 

9.1 

naloga[6] 

1 Kemijske 

spremembe 

III. Zna sistematično in natančno 

opazovati, zbirati, beležiti in 

urejati podatke, zbrane pri 

eksperimentalnem delu, zna 

razbrati in posplošiti 

soodvisnosti in oblikuje 

zaključke/sklepe. 

9.2 

naloga[6] 

1 Kemijske 

spremembe 

III.  Zna sistematično in natančno 

opazovati, zbirati, beležiti in 

urejati podatke zbrane pri 
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eksperimentalnem delu, zna 

razbrati in posplošiti 

soodvisnosti in oblikuje 

zaključke/sklepe. 

Viri nalog: [1]NPZ (11.5. 2015) naloga 1.; [2]NPZ (7.5. 2007) naloga 8.; [3]NPZ (5. 5. 2010) naloga 13.; [4] 

NPZ (10. 5. 2012) naloga 5., 15. in 17.; [5]NPZ (31. 5.2010) naloga 5. in 13.; [6]Prirejeno po Nerat K. (2016). 

Učna diferenciacija in individualizacija pri eksperimentalnem delu v okviru pouka kemije. Diplomsko delo. 

Pedagoška fakulteta. Ljubljana.  

 

Tabela 8: Klasifikacija nalog za preizkus znanja (ponovljeni preizkus znanja) (PZ in PPZ) 

Naloga Točke Področje Taksonomska 

stopnja 

Cilj, ki ga doseže učenec 

2. Naloga[1] 1 Kemijske 

reakcije 

I. Zna prepoznati kemijske 

spremembe. 

2.1 naloga[2] 1 Povezovanje 

delcev in 

gradnikov 

II. Razume nastanek ionske 

vezi. 

2.2 naloga[2] 1 Povezovanje 

delcev in 

gradnikov 

II. Razume nastanek kovalentne 

vezi (enojne, dvojne ali 

trojne) in s tem zgradbo 

preproste molekule.  

2.3 naloga[2] 1 Kemijske 

spremembe 

II. Zna opredeliti reaktante in 

produkte kemijske reakcije. 

3.1 Naloga[3] 1 Kemijske 

spremembe 

I. Razume, da za kemijske 

reakcije velja zakon o 

ohranitvi mase. 

3.2 naloga[3] 1 Kemijske 

spremembe 

II. Razume, da za kemijske 

reakcije velja zakon o 

ohranitvi mase. 

4. naloga[3] 1 Kemijske 

spremembe 

I. Razume kemijske 

spremembe kot snovne in 

energijske spremembe.  

5.1 naloga [4] 1 Kemijske 

spremembe 

I. Razume kemijske 

spremembe, kot kemijske 

reakcije oziroma snovne in 

energijske spremembe. 

Razume kemijske reakcije z 

uporabo vizualizacijskih 

sredstev (modelov, animacij 

in submikroskopskih 
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prikazov kemijskih reakcij). 

5.2 naloga[4] 1 Kemijske 

spremembe 

II. Zna opredeliti reaktante in 

produkte kemijske reakcije. 

5.3.1 naloga[4] 1 Kemijske 

spremembe 

II. Zna opredeliti reaktante in 

produkte kemijske reakcije. 

5.3.2 naloga[4] 1 Kemijske 

spremembe 

III. Zna opredeliti reaktante in 

produkte kemijske reakcije. 

5.4 naloga[4] 1 Kemijske 

spremembe 

III. Pozna kemijske enačbe kot 

zapise kemijskih reakcij in 

pozna pravila za urejanje 

kemijskih enačb. 

6.1 naloga[4] 1 Kemijske 

spremembe 

I. Zna prepoznavati kemijske 

spremembe. Razume 

kemijske spremembe kot 

kemijske reakcije oziroma 

snovne in energijske 

spremembe. 

6.2 naloga[4] 1 Kemijske 

spremembe 

I. Zna prepoznavati kemijske 

spremembe. Razume 

kemijske spremembe kot 

kemijske reakcije oziroma 

snovne in energijske 

spremembe. 

7. naloga[2] 1 Kemijske 

spremembe 

III. Razume kemijske 

spremembe kot kemijske 

reakcije oziroma snovne in 

energijske spremembe. 

8. naloga[4] 1 Kemijske 

spremembe 

II. Razume kemijske 

spremembe kot snovne in 

energijske spremembe. 

Razume kemijske reakcije z 

uporabo vizualizacijskih 

sredstev (modelov, animacij 

in submikroskopskih 

prikazov kemijskih reakcij). 

9.1 naloga[5] 1 Kemijske 

spremembe 

III. Zna sistematično in natančno 

opazovati, zbirati, beležiti in 

urejati podatke, zbrane pri 

eksperimentalnem delu, zna 

razbrati in posplošiti 

soodvisnosti in oblikuje 



103 

 

zaključke/sklepe. 

9.2 naloga[5] 1 Kemijske 

spremembe 

III. Zna sistematično in natančno 

opazovati, zbirati, beležiti in 

urejati podatke zbrane pri 

eksperimentalnem delu, zna 

razbrati in posplošiti 

soodvisnosti in oblikuje 

zaključke/sklepe. 

Viri nalog: [1]NPZ(1.6.2007) naloga 8.; [2]NPZ(10. 5. 2012) naloga 5. in 15., [3] TIMMS(2007) naloga 

S02_10 in S03_02; [4] TIMMS(2011) naloga S032056, S042100 in S032056, [5]Prirejeno po Nerat K. (2016). 

Učna diferenciacija in individualizacija pri eksperimentalnem delu v okviru pouka kemije. Diplomsko delo. 

Pedagoška fakulteta. Ljubljana.  
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7.6 Vprašalnik Izvedba eksperimentalnega dela 

Vprašalnik o »Izvedbi eksperimentalnega dela« 

Pozorno preberi trditve. Če se s trditvijo popolnoma strinjaš, obkroži -5; če se ne strinjaš, 

obkroži -1. 

Se popolnoma strinjam - 5 

Se strinjam - 4 

Ne vem - 3 

Se ne strinjam - 2 

Se nikakor ne strinjam - 1 

 

  

Trditev 

Se 

nikakor 

ne 

strinja-

m 

Se ne 

strinja-

m 

Ne vem Se 

strinja-

m 

Se 

popolno

-ma 

strinja-

m 

1. Pri pouku kemije vsaj enkrat na mesec 

eksperimentiramo. 

1 2 3 4 5 

2 Pri pouku kemije običajno sami 

eksperimentiramo. 

1 2 3 4 5 

3. Delo z laboratorijsko opremo, ki smo jo uporabili 

pri današnjem eksperimentu, mi gre dobro od rok. 

1 2 3 4 5 

4. Pri izvedbi današnjega eksperimenta sem zlahka 

opazil/a spremembe. 

1 2 3 4 5 

5. Z izvedbo današnjega eksperimenta nisem imel/a 

težav. 

1 2 3 4 5 

6. Pri današnjem eksperimentu sem pri zapisovanju 

rezultatov v tabelo imela/a težave. 

1 2 3 4 5 

7. Branje podatkov današnjega eksperimenta, ki so 

predstavljeni v grafu, mi ne povzroča težav. 

1 2 3 4 5 

8.  Pri izvajanju današnjega eksperimenta sem imel/a 

težave pri določanju količine nastalih produktov. 

1 2 3 4 5 

9. Eksperimentalno delo pri pouku kemije izvajamo 

vsaj enkrat tedensko. 

1 2 3 4 5 

10. Pri pouku kemije nikoli ne eksperimentiramo 

sami. 

 

1 2 3 4 5 
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11. Nisem seznanjen/a z laboratorijsko opremo, ki 

smo jo uporabili pri današnjem eksperimentu. 

1 2 3 4 5 

12. Spremembe pri današnjem eksperimentu so bile 

očitne. 

1 2 3 4 5 

13. Potek dela po stopnjah današnjega eksperimenta 

sem moral/a prebrati večkrat, da sem razumel/a, 

kaj moram storiti. 

1 2 3 4 5 

14. Pri današnjem eksperimentu mi zapisovanje 

podatkov v tabele in branje iz njih ni povzročalo 

težav. 

1 2 3 4 5 

15. Pri današnjem eksperimentu sem iz grafa brez 

težav oblikoval/a sklep za kemijsko reakcijo. 

1 2 3 4 5 

16. Pri izvajanju današnjega eksperimenta sem imel/a 

težave pri tehtanju. 

1 2 3 4 5 

17. Kemije se večinoma učimo ob uporabi 

eksperimentalnega dela. 

1 2 3 4 5 

18. Eksperimentalno delo večinoma izvaja učitelj. 1 2 3 4 5 

19. Pri uporabi laboratorijske opreme, ki smo jo danes 

uporabili pri eksperimentu, sem imel/a težave. 

1 2 3 4 5 

20. Ko je potekla reakcija, sem to takoj zaznal/a. 1 2 3 4 5 

21. Navodila izvedbe današnjega eksperimenta so bila 

jasna. 

1 2 3 4 5 

22. Pri današnjem eksperimentu mi je branje 

podatkov iz tabele povzročalo težave. 

1 2 3 4 5 

23. Pri današnjem eksperimentu mi je branje 

podatkov in sklepanje iz grafa povzročalo težave. 

1 2 3 4 5 

24. Pri izvajanju današnjega eksperimenta nisem 

imel/a težav meritvami. 

1 2 3 4 5 
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