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POVZETEK 

 

Eden izmed namenov raziskovalcev v znanstveni disciplini kemijskega 

izobraževanja je popularizacija izsledkov raziskav med študenti, bodočimi učitelji 

kemije. S seznanjanjem specialnih didaktikov za poučevanje kemije na univerzitetni ravni 

ter učiteljev kemije za področje osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja o 

izsledkih raziskave pa tudi z njihovim prenosom v izobraževalni proces bomo prispevali 

k uspešnejšemu izobraževanju na področju kemije.  

Raziskovalci na področju kemijskega izobraževanja velik del raziskovalnega 

interesa namenjajo preučevanju razumevanja trojne narave kemijskih pojmov v povezavi 

z vizualizacijo in drugimi merami, ki še vplivajo na usvajanje kakovostnega znanja 

kemijskih vsebin – brez razvoja napačnih razumevanj. Na osnovi relevantnih teoretičnih 

izhodišč je bil oblikovan raziskovalni problem, ki je postavljal vprašanje o pojmovnem 

razumevanju kemijskih reakcij na treh ravneh predstavitev kemijskih pojmov.  

Osnovni namen raziskave je bil ugotoviti, katere strategije reševanja 

kontekstualnih problemov s področja kemijskih reakcij uporabljajo študentje študijskega 

programa dvopredmetni učitelj, smer kemija, in kako se v teh strategijah reševanja 

problemov razlikujejo študentje v različnih letnikih študija. Strategija reševanja 

kemijskega problema je bila zaradi kompleksnosti pojma definirana kot uporaba 

ekspertne oziroma neekspertne poti fiksacij usmerjene pozornosti na interesna področja 

pri reševanju kemijskega problema. V raziskavi je bilo preučevano tudi, kako na dosežke 

v znanju in uporabo ekspertne poti fiksacij pri reševanju kemijskega problema vplivajo 

kemijsko predznanje, vizualizacijske in intelektualne sposobnosti ter notranja motivacija. 

Na osnovi kvalitativne analize avdioposnetkov v kombinaciji s podatki očesnega sledilca 

so bila identificirana najpogostejša napačna in nepopolna razumevanja izbranih kemijskih 

pojmov vsebine o redoks reakcijah. S polstrukturiranimi intervjuji so bili določeni tudi 

morebitni vzroki za napake pri reševanju treh kemijskih problemov. Tehnika sledenja 

očesnim premikom je v empirični raziskavi služila za triangulacijo podatkov ter tako 

pripomogla k objektivnejši in zanesljivejši interpretaciji rezultatov. 

V raziskavo je bilo vključenih 55 študentov in študentk študijskega programa 

dvopredmetni učitelj, smer kemija. Rešili so preizkus predznanja in serijo testov ter 

izpolnili vprašalnik. Preizkus znanja, testi in vprašalnik so pri vključenem vzorcu kazali 

zadovoljive merske značilnosti.  

           Pri reševanju kemijskih problemov je bilo ugotovljeno, da notranjo motivacijo za 

reševanje povečuje uvodni kontekst, pa tudi to, da so vsi trije kemijski problemi 

študentom dobro poznani, zanimivi in zastavljeni po naraščajoči težavnostni stopnji. Pri 

napovedovanju skupnega dosežka števila točk pri reševanju kemijskih problemov z 

različnimi napovedniki je statistično značilnost dosegla le uporaba ekspertne oziroma 

neekspertne poti fiksacij, medtem ko študentova opredelitev težavnosti oziroma 

zanimivosti nista dosegli statistične značilnosti. Ugotovljeno je bilo, da študentje slabše 

rešujejo kemijske probleme tudi zaradi manjše sposobnosti sočasnega in zato 

kompleksnejšega povezovanja več informacij ter slabih ali celo nepravilnih pristopov k 

reševanju (uporaba neekspertne poti fiksacij usmerjene pozornosti) problema. 
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Študentje s slabšim kemijskim predznanjem, z intelektualnimi in vizualizacijskimi 

sposobnostmi so zahtevnejši kemijski problem reševali na makroskopski in manj na 

simbolni ravni. Ob tem abstraktnejše submikroskopske ravni predstavitve pri reševanju 

večinoma niso uporabljali. Kaže se, da je v večini primerov uporaba neekspertne poti 

fiksacij, ne glede na letnik študija oziroma kemijsko predznanje, vodila tudi do napačne 

rešitve.  

S slik poti in slik gostot fiksacij usmerjene pozornosti pri reševanju kemijskih 

problemov v skupinah študentov različnih letnikov študija je v splošnem mogoče povzeti, 

da so študentje 1. letnika 1. stopnje in tisti študentje, ki so kemijski problem reševali z 

uporabo neekspertne poti fiksacij, navodilo problemov prebrali večkrat. Število povezav 

med različnimi interesnimi področji kemijskega problema, ki je bil ocenjen kot težek 

oziroma zelo težek, je bilo večje pri študentih z dobrim kemijskim predznanjem, ki so 

problem reševali z uporabo ekspertne poti fiksacij. Študentje nižjih letnikov, študentje s 

slabim kemijskim predznanjem in študentje, ki so kemijske probleme reševali z uporabo 

neekspertne poti fiksacij, so, ne glede na letnik študija, med seboj v večji meri povezovali 

makroskopsko in simbolno raven, medtem ko so submikroskopsko raven večkrat 

izpustili. Študentje, ne glede na letnik študija, ki so kemijske probleme reševali z uporabo 

ekspertne poti fiksacij, so simbolno raven opazovali v večji meri kot študentje, ki so 

kemijski problem reševali po neekspertni poti fiksacij. Poleg uporabe ekspertne poti 

fiksacij so na opazovanje simbolne ravni v splošnem pomembno vplivali tudi ustrezno 

kemijsko predznanje, visoka raven formalno-logičnega mišljenja in ustrezna kapaciteta 

delovnega spomina. Študentje s slabim kemijskim predznanjem so pri reševanju 

problema večinoma uporabljali enak algoritem reševanja (reševanje z uporabo 

neekspertne poti fiksacij), ki je bil za njih preprost in naj bi ga precej dobro razumeli. 

Študentje z dobrim kemijskim predznanjem so posamezna vprašanja kemijskega 

problema skušali pretvoriti oziroma preoblikovati v preprosto nalogo, ki jim je dala tudi 

lažjo pot do rešitve. Ti študentje, ki so kemijski problem reševali z uporabo ekspertne poti 

fiksacij, so lažje in hitreje poiskali strategijo reševanja kemijskega problema, ki jih je v 

večini vodila tudi do pravilne rešitve. 

Pri napovedovanju uvrstitve študenta v višjo oziroma nižjo skupino glede na 

dosežek v znanju redoks reakcij pa tudi pri napovedovanju uporabe ekspertne poti fiksacij 

z napovedniki notranje motivacije, vizualizacijskih sposobnosti ter intelektualnih 

sposobnosti in kemijskega predznanja so raven statistične značilnosti dosegli 

intelektualne sposobnosti (raven formalno-logičnega mišljenja in kapaciteta delovnega 

spomina) in kemijsko predznanje. Notranja motivacija za učenje kemije na treh ravneh 

predstavitev kemijskih pojmov in vizualizacijske sposobnosti statistične značilnosti niso 

dosegli. Da se vizualizacijske sposobnosti pri reševanju kemijskih problemov niso 

izkazale za pomemben napovednik, je do določene mere mogoče razložiti s tem, da so 

kemijski problemi te raziskave zahtevali povezovanje najmanj osmih različnih interesnih 

področij na vseh treh ravneh predstavitve kemijskega pojma. Mogoče je tudi, da 

vizualizacijske sposobnosti sodijo le pod del splošnih kognitivnih zmožnosti, ki imajo pri 

razumevanju abstraktne submikroskopske ravni predstavitve sicer ključno vlogo, medtem 

ko kot samostojni faktor pri reševanju kompleksnih kontekstualnih kemijskih problemov 

na treh ravneh predstavitev nimajo večjega vpliva.  
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Kljub vsemu boljše dosežke v znanju redoks reakcij oziroma uporabi ekspertne 

poti fiksacij pri reševanju tovrstnih kemijskih problemov dosežejo tisti študentje, ki so za 

reševanje takšnih kemijskih problemov ustrezno notranje motivirani. 

Pri poučevanju abstraktnih kemijskih vsebin je ključnega pomena, da učitelj za 

boljše razumevanje reševanja kemijskih problemov na treh ravneh predstavitev 

kemijskega pojma učencu oziroma dijaku nudi podporo. Usmerjati ga mora v pravilen 

način iskanja rešitve problema z razlago in s prikazom ekspertne poti reševanja. Učitelj 

mora učencu pomagati pri razvijanju spretnosti in kompetenc reševanja problemov ter 

spodbujati učenje z razumevanjem. Tako posameznik razvije trajno in kakovostno 

kemijsko znanje.  

 

Ključne besede 

Redoks kemija, razumevanje kemijske reakcije, trojna narava kemijskih pojmov, 

strategije reševanja kemijskih problemov in vizualizacija kemijskih pojmov 
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ABSTRACT  

 

One of the purposes of researchers in the scientific discipline of chemistry 

education is to popularise research findings among students, future chemistry teachers. 

By informing teachers of chemistry education at the university level and teachers of 

chemistry at the primary and secondary level about the results of the study and 

transferring the findings into the educational process, we will contribute to a more 

successful education in the field of chemistry. 

Researchers in the field of chemistry education devote much of their research 

interests to investigating the understanding of the triple nature of chemical concepts in 

connection with visualisation and other measures that further influence the acquisition of 

qualitative knowledge of chemical content without developing misconceptions. Based on 

the relevant theoretical starting points, a research problem was formulated to address the 

conceptual understanding of chemical reactions at three levels of representation of 

chemical concepts. The main purpose of the study was to determine what strategies are 

used by students of chemistry in the Two-Subject Teacher study programme to solve 

contextual problems involving chemical reactions and how students in different years of 

study differ in these problem-solving strategies. Due to the complexity of the concept, the 

strategy for solving a chemical problem was defined as the use of the expert or non-expert 

path of attentional fixation that focuses on areas of interest in solving a chemical problem. 

The study was also conducted to examine how prior chemical knowledge, visualisation, 

intellectual abilities, and intrinsic motivation influence the prior knowledge and the use 

of the expert path of fixations when solving a chemical problem. Based on a qualitative 

analysis of audio recordings combined with the eye-tracker data, the most common 

misconceptions and incomplete understandings of selected chemical concepts of content 

about redox reactions were identified. Semi-structured interviews were also performed to 

identify the possible causes of errors in solving three chemical problems. The eye 

movement tracking technique was used in the empirical part of the study to triangulate 

the data, thus contributing to a more objective and reliable interpretation of the results.  

Fifty-five students of the Two-Subject Teacher study programme majoring in 

chemistry participated in the study. They took a pre-knowledge test, a series of other tests, 

and completed a questionnaire. The tests and the questionnaire showed satisfactory 

measurement characteristics in the included sample. 

When solving chemical problems, it was found that the intrinsic motivation for 

problem-solving was increased by the introductory context, and that all three chemical 

problems were well known and interesting to the students and posed in the increasing 

order of difficulty. In predicting the total score in solving chemical problems with 

different predictors, statistical significance was achieved only by using the expert or non-

expert fixation path, while students' definition of difficulty or interestingness did not 

achieve statistical significance. Students were found to be less successful at solving 

chemical problems due in part to their lesser ability to integrate more information at the 

same time, and therefore having more complex, poorer or even incorrect solution 

approaches (using the non-expert fixation path). 
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Students with poorer prior chemical knowledge, intellectual and visual abilities, 

solved a more complex chemical problem at a macroscopic rather than a symbolic level. 

At the same time, more abstract sub-microscopic levels of representation were mostly not 

used in the solution. It seems that in most cases, the use of the non-expert fixation path, 

regardless of year of study or prior chemical knowledge, also led to the wrong solution. 

From the images of the paths and the images of the fixation densities of focused attention 

when solving chemical problems in student groups of different year levels, it can be 

generally concluded that the 1st year students and the students who solved the chemical 

problem using the non-expert fixation path read the instructions several times. The 

number of connections between different areas of interest of the chemical problem that 

were rated as difficult or very difficult was higher among students with good chemistry 

knowledge, who solved the problem using the expert fixation path. Lower-year students, 

students with poor prior chemical knowledge, and students who solved the chemical 

problems using the non-expert fixation path were more likely to link the macroscopic and 

symbolic levels, while the sub-microscopic level was repeatedly omitted. 

Students, regardless of year of study, who solved chemical problems using the 

expert fixation path paid greater attention to the symbolic level than students who solved 

the chemical problem through the non-expert fixation path. In addition to using the expert 

fixation path, attention to the symbolic level was significantly influenced by appropriate 

prior chemical knowledge, high levels of formal thinking, and appropriate working 

memory capacity. Students with low prior chemical knowledge mostly used the same 

solution algorithm (using the non-expert fixation path) when solving the problem, which 

was simple enough for them to understand it relatively well. 

Students with good knowledge of chemistry tried to convert or rewrite individual 

points of the chemical problem into a simple task, which also led them to an easier 

solution path. The students who solved the chemical problem using the expert fixation 

path found it easier and faster to find a strategy to solve the chemical problem, which 

usually led them to the correct solution. In predicting the student's placement into the 

higher or lower group according to their performance in redox reactions, as well as in 

predicting the use of the expert fixation path with the predictors of intrinsic motivation, 

visualisation skills, intellectual ability, and prior chemical knowledge, it was the 

intellectual ability (logical thinking and working memory capacity) and prior chemical 

knowledge that reached the level of statistical significance. Statistical significance was 

not achieved in intrinsic motivation for learning chemistry at three levels of presentation 

of chemical concepts and in visualisation skills. The fact that visualisation skills did not 

emerge as an important predictor of chemical problem solving may be explained in part 

by the fact that the chemical problems in this study required the integration of at least 

eight different areas of interest at all three levels of chemical concept representation. It is 

also possible that visualisation skills fall only under a set of general cognitive skills. While 

they play a key role for understanding the abstract sub-microscopic level of 

representation, they do not have a major impact on solving complex contextual chemical 

problems at three levels of representation if examined as an independent factor.  
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However, better performance in redox reactions or the use of the expert path of 

fixation in solving such chemical problems are attained by those students who are 

sufficiently internally motivated to solve such chemical problems. 

When teaching abstract chemical content, it is crucial that the teacher supports the 

student at three levels of representation of the chemical concept to achieve better 

understanding when solving chemical problems. They must guide the student to the 

correct solution path by explaining and showing them the expert solution path. The 

teacher should help the student to develop problem-solving skills and competencies and 

encourage learning with understanding. In this way, the individual develops long-term 

and high-quality chemical knowledge. 

 

Key words: redox reactions, chemical reaction comprehension, triple nature of chemical 

concepts, strategies for solving chemical problems, visualisation of chemical concepts   
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1976) 
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s prepogibanjem papirčkov (Ekstrom, French, Harman in 

Dermen, 1976) 

UL  Univerza v Ljubljani 

VnMTNKP Vprašalnik notranje motivacije za učenje trojne narave kemijskih 

pojmov (Devetak, 2005) 

α oziroma p Stopnja značilnosti oziroma stopnja signifikantnosti 

η2 Velikost učinka  

χ2 Porazdelitvena vrednost hi-kvadrata 
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1. UVOD 
 

Razvoj in spremembe, ki nakazujejo razsežnost intelektualnega, družbenega, 

materialnega in tehničnega napredka 21. stoletja, uvrščajo naravoslovno pismenost, med 

katero sodi tudi kemijska pismenost, v vrh znanj, ki jih mora posameznik usvojiti, če želi 

kritično vrednotiti vsakodnevne novice medijev, o tem oblikovati svoje mnenje in razviti 

ustrezen odnos do okolja, v katerem prebiva (Buchberger idr., 2001; Çelik, 2020; Kohen 

in Dori, 2020; Rery in Erna, 2020). Za dosego ustrezne kemijske pismenosti so ključnega 

pomena: 1) pravilno spodbujanje interesa za učenje kemije; 2) izbor ustrezne ter aktualne 

kemijske situacije in njena uporaba v kontekstu; 3) izbor najprimernejših učnih vsebin, 

metod in oblik poučevanja; 4) ustrezen izbor spretnosti in znanj. Skladno z razvojem 

kemijske znanosti se oblikujejo drugačne potrebe po znanju v družbi, ki ga je treba 

vpeljati v pouk kemije. Za dosego trajnega in kakovostnega znanja je smiselna tudi 

vpeljava inovativnih pristopov poučevanja (Slapničar in Devetak, 2017).  

Vse pomembnejši inovativni pristop poučevanja in učenja kemijskih vsebin za 

doseganje ustrezne kemijske pismenosti je reševanje avtentičnih kemijskih problemov, ki 

od učečega se1 po celotni vertikali izobraževanja zahteva logično mišljenje in 

razumevanje na višjih kognitivnih stopnjah znanja (Hayes, 2009). Reševanje kemijskih 

problemov, ki se navezujejo na aktualne tematike v svetu, razvija in krepi pristope 

znanstvenega raziskovanja, v katerem morajo biti učeči se sposobni narejeno sintezo že 

usvojenega znanja povezati z rezultati analize trenutnega stanja. Razvite strategije 

učinkovitega reševanja avtentičnih problemov omogočajo vseživljenjsko učenje v 

moderni družbi (Hayes, 2009; Overton idr., 2013; Sevian idr., 2015; Yuriev idr., 2017).   

Razumevanje kemijskih pojmov na treh ravneh predstavitev je v zadnjih 35 letih 

pomembno raziskovalno področje doma in po svetu (Devetak, 2012). V znanstvenem 

področju kemijskega izobraževanja namreč obstaja potreba po tem, kako študentje, 

bodoči učitelji2 kemije, po celotni vertikali univerzitetnega dvopredmetnega študija 

kemije z različnimi predmetnimi vezavami uporabljajo in pojasnjujejo strategije 

reševanja kemijskih problemov, ki jih lahko predstavimo s tremi ravnmi predstavitve:      

1) z makroskopsko; 2) s submikroskopsko in 3) simbolno ravnjo. Za dosego 

kakovostnega kemijskega znanja in razvitih strategij reševanja avtentičnih problemov 

imajo ključno vlogo različna vizualizacijska sredstva, s katerimi želimo pri učečih se 

razviti celostno razumevanje kemijskih pojmov (Akaygun in Jones, 2013; Devetak, 2009, 

2012; Ferk Savec in Vrtačnik, 2007; Ferk idr., 2003).  

Idejna zasnova doktorske disertacije temelji na raziskovalnih spoznanjih temeljnega 

raziskovalnega projekta z naslovom »Pojasnjevanje učinkovitosti reševanja problemov s 

področja trojne narave predstavitev naravoslovnih pojmov«.  

  

                                                 

 

1 Izraz »učeči se« se skozi celotno doktorsko disertacijo uporablja za učence, dijake in za študente.  
2 Moška spolna slovnična oblika se zaradi poenotenja za oba spola uporablja skozi celotno doktorsko 

disertacijo.  
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Projekt ARRS, v katerem so sodelovali številni raziskovalci iz različnih ustanov in 

znanstvenih disciplin (kemijsko izobraževanje, fizikalno izobraževanje, biološko 

izobraževanje, psihološka metodologija, pedagoška psihologija, interdisciplinarna 

metrologija ter pedagoška metodologija in statistika), je med letoma 2014 in 2017 na 

Pedagoški fakulteti UL vodil zaslužni profesor UL prof. dr. Saša A. Glažar.  

Raziskovalni problem doktorske disertacije je interpretacija strategij reševanja 

kemijskih problemov z integracijo vizualizacijskih elementov trojne narave kemijskih 

pojmov pri študentih kemije v različnih letnikih študija. Ob tem je na eni strani 

pomembno razumevanje načina procesiranja informacij v delovnem spominu in na drugi 

strani pojasnjevanje vzrokov skladiščenja napačnih in/ali nepopolnih razumevanj 

kemijskih pojmov v dolgotrajnem spominu. Razvita napačna in/ali nepopolna 

razumevanja kemijskih pojmov, shranjena v dolgotrajnem spominu, namreč vplivajo na 

študentovo zmožnost implementacije ustreznih strategij reševanja avtentičnih kemijskih 

problemov in na nadaljnje učenje podobnih kemijskih učnih vsebin (Ausbel idr., 1978). 

Na strategije reševanja avtentičnih kemijskih problemov bi poleg kapacitete delovnega 

spomina posameznika (Ausubel, 1968; Kelly idr., 2017; Novak, 2010) lahko vplivale tudi 

številne druge spremenljivke, kot so:  

1) sposobnost logičnega mišljenja (Labinowicz, 2010; Linn, 1982; Mayer, 2008; 

Tobin in Capie, 1981; Valanides, 1998);  

2) zmožnost mentalnih rotacij opazovanih objektov v prostoru (Barke in Engida, 2001; 

Maier, 1994; Sorby, 2009; Tartre, 1990); 

3) notranja motivacija za učenje trojne narave kemijskih pojmov (Devetak, 2005, 

2012; Juriševič idr., 2008); 

4) sposobnost prostorske predstavljivosti (Blazhenkova in Kozhevnikov, 2009; 

Ekstrom idr., 1976; Kozhevnikov idr., 2005);  

5) raven kemijskega predznanja (Devetak, 2012; Slapničar in Devetak, 2017; 

Slapničar idr., 2017; Tasker in Dalton, 2006; Treagust in Chittleborough, 2001; van 

Driel in Verloop, 2002).  

       Ker se zapletenih kognitivnih procesov pri reševanju avtentičnih kemijskih 

problemov ne more preučevati na preprost način, ki bi dal njihovo enoznačno pojasnilo, 

se v raziskovanju za zbiranje podatkov in nadaljnjo kompleksno analizo predlaga 

triangulacijo tehnik. Sočasna uporaba več tehnik zbiranja podatkov (sledenje očesnim 

premikom, polstrukturirani intervju, različni testi, vprašalnik in preizkus predznanja) daje 

možnost natančnejšega sklepanja na potekajoče kognitivne procese ob reševanju 

kemijskih problemov redoks reakcij.  

      Na osnovi empirične raziskave z analizo strategij reševanja avtentičnih kemijskih 

problemov, ki vključujejo učno vsebino redoks reakcij, je podan model učenja in 

poučevanja kemijskih reakcij z integracijo trojne narave kemijskega pojma. Na osnovi 

rezultatov so oblikovane smernice za poučevanje in učenje kemijskih reakcij na treh 

ravneh predstavitve kemijskih pojmov na vseh stopnjah šolanja.  
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2. TEORETIČNI DEL 
 

2.1 TROJNA NARAVA KEMIJSKIH POJMOV 
 

2.1.1 Makro-, submikro- in simbolna raven kemijskega pojma 
 

Kemija je abstraktna in kompleksna znanost, saj se pri razlagi in predstavitvi že 

osnovnih kemijskih pojmov pojavlja težnja po predstavitvi pojmov s simboli. Zapleteni 

kemijski procesi pri nepopolnem ali nepravilnem razumevanju povzročajo številna 

napačna razumevanja (Devetak, 2012; Hesse in Anderson, 1992; Weinrich in Talanquer, 

2015). Ibrahim in Dalim (2014) trdita, da se na vseh ravneh šolanja pri oblikovanju 

ustreznega mentalnega modela kemijskega pojma pojavljajo težave.  

Pojem »mentalni model« je definiran kot miselna predstava, ki se pri posamezniku 

oblikuje med kognitivno dejavnostjo učenja v dolgotrajnem spominu. Gre za prikaz 

predmeta ali pojma, ki je edinstven posamezniku in se postopoma razvija med njegovo 

interakcijo s predmetom oziroma pojmom. »Mentalni model« je bil vpeljan zaradi 

razlage, kako učeči se oblikujejo model razumevanja nekega pojma, pri čemer v na novo 

usvojeno znanje vključujejo že pridobljene informacije, shranjene v dolgotrajnem 

spominu (Ibrahim in Rebello, 2013). Liu s sodelavci (2014) trdi, da mentalne modele 

kemijskih pojmov uporabljamo za ustrezno razumevanje, razlago, opisovanje ali za 

napovedovanje določenih znanstvenih pojavov ali procesov. Če učeči se na novo 

pridobljenih informacij ni zmožen povezati in ustrezno nadgraditi z že usvojenim 

znanjem, razvije nov model pojma ali pa prvotni mentalni model pojma delno spremeni. 

Raziskovalci (prav tam) navajajo, da to ob neustreznem kemijskem predznanju največkrat 

vodi do nastanka težko popravljivih nepopolnih ali napačnih razumevanj.  

Ustrezno razviti mentalni modeli pojmov imajo ravno pri kemiji zelo pomembno 

vlogo, saj so delci snovi nezaznavni s čutili (Ibrahim in Rebello, 2013; Liu idr., 2014). Le 

z ustrezno oblikovanim mentalnim modelom kemijskega pojma ali procesa (kemijsko 

predznanje) se učeči se izogne nastanku nepopolnih ali napačnih razumevanj novih in 

neznanih kemijskih pojmov ter njihovi interpretaciji. Za pravilni nastanek mentalnega 

modela kemijskega pojma je nujna ustrezna in sočasna povezava med vsemi tremi ravnmi 

predstavitev kemijskega pojma (Chittleborough, 2014; Devetak, 2012; Harrison in 

Treagust, 2002).  

        Prvi, ki je že leta 1982 nakazal na pomen treh ravni predstavitev kemijskega pojma, 

je bil Alex H. Johnstone (1930–2017) (Johnstone, 1982). Johnstone (1982) je trdil, da 

lahko ekspert kemijo, ki makroskopska opažanja (v shemi 1 makroraven) razlaga na ravni 

delcev (v shemi 1 mikroraven), opazuje skozi tri ravni predstavitve, ki jih je med seboj 

zaradi velike prepletenosti težko obravnavati ločeno. Te ravni so:  

1) opisna in funkcionalna raven; 

2) formalna ali reprezentativna raven;  

3) pojasnjevalna oziroma obrazložitvena raven (shema 1).  
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Shema 1: Tri ravni predstavitve kemije (Johnstone, 1982) 

 

Pri prvi – opisni in funkcionalni – ravni predstavitve lahko snov vidimo in 

otipamo. Na tej ravni lahko snovi določimo njene fizikalne lastnosti, kot so: barva, 

agregatno stanje, oblika, gostota, viskoznost itn. Poleg fizikalnih lastnosti nas zanima tudi 

možnost pretvorbe opazovane snovi v drugo snov in to, kako se pri tej kemijski 

spremembi spremenijo lastnosti nastalega produkta v primerjavi z lastnostmi, ki jih je 

imela izhodna snov.  

Na drugi – formalni ali reprezentativni – ravni skušamo snov in njene spremembe 

pri kemijski reakciji predstaviti s formulami in z enačbami. Johnstone (1982) je trdil, da 

druga raven predstavlja prefinjen in specifičen »jezik«, ki je značilen le za kemijo.  

Na tretji – pojasnjevalni oziroma obrazložitveni – ravni, ki predstavlja raven 

delcev (atomov, ionov in molekul), skušamo pojasniti oziroma razložiti, zakaj ima 

opazovana snov, ki jo zapišemo s točno določeno kemijsko formulo, takšne fizikalne in 

kemijske lastnosti, kot jih ima. Raven delcev, ki se povezuje z opisno in tudi s formalno 

ravnjo predstavitve, je ključna za oblikovanje ustreznega razumevanja kemijskega pojma 

(Johnstone, 1982).  

Opisane ravni predstavitve kemijskega pojma s poudarkom na pojasnjevalni 

oziroma obrazložitveni ravni je Johnstone leta 1991 nadgradil in povezal v tako imenovan 

enakostranični trikotnik trojne narave kemijskega pojma (shema 2), v katerem so vse tri 

ravni predstavitev kemijskega pojma soodvisne.  

 

 
 

Shema 2: Trikotnik trojne narave kemijskega pojma (Johnstone, 1991) 

 

Prva in najkonkretnejša raven predstavitve kemijskega pojma je makroskopska 

oziroma senzorna (zaznavna) raven. Johnstone (1982, 1991) jo opisuje kot dejansko in 

konkretno raven, pri kateri kemijski pojem oziroma proces opazujemo in zaznavamo s 

čutili. Razlaga na makroskopski ravni zajema oprijemljive in s prostim očesom vidne 

lastnosti snovi. Navedene značilnosti makroskopsko raven predstavitve kemijskega 

pojma opredeljujejo kot opisno in funkcionalno raven (Johnstone, 1982, 1991).  
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          Ko je opažanja kompleksnega kemijskega pojma oziroma procesa treba razložiti 

s teorijo, preidemo na submikroskopsko oziroma delčno (atomsko, ionsko ali 

molekulsko) raven predstavitve kemijskega pojma. Tudi ta raven predstavitve je – enako 

kot makroskopska – dejanska, saj razlaga raven delcev, njihovo gibanje in medsebojne 

interakcije. Temeljno podlago submikroskopske ravni predstavitve kemijskega pojma 

predstavljata Daltonova atomska in kinetična teorija. Teoriji razlagata sestavo in lastnosti 

snovi, iz česar lahko razložimo temeljna kemijska vsebinska področja, kot so:  

1) kemijska vez;  

2) kemija raztopin;  

3) kemijska reakcija z vključeno kemijsko kinetiko, ravnotežjem in s 

termodinamiko.  

     Naštete značilnosti submikroskopsko raven predstavitve kemijskega pojma 

opredeljujejo kot formalno ali reprezentativno raven predstavitve kemijskega pojma 

(Johnstone, 1982, 1991). 

 Ko želimo opažanja na makroskopski ravni in teorijo na submikroskopski ravni 

poenostaviti in zapisati v univerzalnem jeziku, preidemo na tretjo raven predstavitve 

kemijskih pojmov – simbolno raven. Ta je najabstraktnejša in hkrati najkompleksnejša, 

saj za poenostavitev kemijskih pojmov na dejanski makroskopski ravni oziroma za 

predstavitev snovi na dejanski submikroskopski ravni uporablja kemijske simbole, 

formule, enačbe, raznovrstne grafične in shematske predstavitve ter kompleksne 

matematične izraze. Simbolna raven, ki sicer na poenostavljen način razlaga kompleksne 

in težko razumljive kemijske procese, lahko zaradi abstraktnosti poleg submikroskopske 

ravni predstavitve povzroča največ napačnih ali nepopolnih predstav kemijskega pojma. 

Simbolna raven je hkrati ključna za preprostejše sporazumevanje in interpretacijo 

dejanskega stanja (Devetak, 2012; Johnstone, 1982, 1991). 

Johnstonov model trikotnika trojne narave kemijskega pojma, shema 2, so 

nadgrajevali drugi raziskovalci. Nadgradnje vključujejo elemente, ki so po mnenju 

raziskovalcev (Apotheker, 2014; Chittleborough, 2014; Davidowitz in Chittleborough, 

2009; Devetak idr., 2009; Ferk Savec in Vrtačnik, 2007; Lin idr., 2016; Mahaffy, 2004; 

Meijer idr., 2009; Parchmann idr., 2017; Taber, 2013; Talanquer, 2011) pomembna 

dimenzija učenja in poučevanja kemijskih učnih vsebin.  

 Mahaffy (2004) je Johnstonov model trojne narave kemijskega pojma nadgradil s 

človeškim faktorjem (shema 3), V. Ferk Savec in M. Vrtačnik (2007) pa s pomembno 

dimenzijo vizualizacijskih elementov (shema 4).  
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Shema 3: Nadgrajen Johnstonov model 

tetraedričnega pristopa k 

učenju in poučevanju kemije 

(Mahaffy, 2004) 

 

 

 

Shema 4: Nadgrajen Johnstonov model z 

vključenimi vizualizacijskimi 

elementi (Ferk Savec in 

Vrtačnik, 2007) 

 

 Mahaffy (2004) poudarja, da je za oblikovanje ustreznega mentalnega modela 

kemijskega pojma poleg ustrezne sočasne integracije vseh treh ravni predstavitve 

kemijskega pojma ključen tudi človeški faktor. Dodana vrednost modela (shema 3) je 

dimenzija učitelja, ki z uvajanjem aktivnega učenja in diferenciacije pouka podaja 

številne kemijske koncepte skozi splet ekonomskih, političnih, družbenih, okoljskih, 

zgodovinskih in filozofskih vidikov.  

Pri povezovanju treh ravni predstavitve kemijskega pojma so pomembni tudi 

vizualizacijski elementi (shema 4). Modeli orbital, atomov, molekul, zgradbe kristalov 

itn. ter drugo vizualno gradivo tako dokazano prispevajo k oblikovanju znanstveno 

ustreznejših predstav o pojmih submikroskopskega sveta atomov in molekul (Ferk Savec 

in Vrtačnik, 2007).  

Nazoren prikaz vseh elementov Johnstonovega modela z vsemi povezavami, ki 

omogočajo učenje in posledično oblikovanje ustrezne miselne predstavitve, ki si jo 

posameznik oblikuje med kognitivno dejavnostjo, lahko ponazorimo z modelom 

soodvisnosti treh ravni naravoslovnih pojmov (s STRP-modelom) (shema 5) (Devetak, 

2005). 

 

 
 

Shema 5: Model soodvisnosti treh ravni naravoslovnih pojmov (STRP-model) (Devetak, 2005) 
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Ko ima učeči se razvit ustrezen mentalni model kemijskega pojma, ne kaže 

napačnih ali nepopolnih razumevanj. Za razvoj ustreznega mentalnega modela 

kemijskega pojma so nujne pravilne povezave med vsemi tremi ravnmi predstavitev 

kemijskega pojma, katerih oblikovanje omogočajo različni vizualizacijski elementi 

(Devetak, 2005, 2012). 

Ravno zaradi abstraktnosti kemijskih pojmov je njihovo poučevanje precej 

kompleksno. Učitelji morajo biti na vseh stopnjah šolanja sposobni zasnovati in izvesti 

poučevanje kemijskih učnih vsebin, ki vključujejo pravilne povezave med vsemi tremi 

ravnmi predstavitve. Pri poučevanju specifične kemijske učne vsebine naj bi učitelj s 

pomočjo različnega izobraževalnega gradiva (učni material) in učnih pristopov 

(izobraževalna strategija) na ustrezen način integriral trojno naravo kemijskih pojmov, 

kar opisuje model poučevanja in učenja kemije (shema 6). Vse to je nujno za oblikovanje 

ustreznega mentalnega modela kemijskega pojma, ki odraža zadovoljivo raven kemijske 

pismenosti na vseh treh ravneh predstavitev. Tako se odpravlja razvita napačna ali 

nepopolna razumevanja oziroma se preprečuje njihov nastanek (Devetak in Glažar, 

2010).  

 

 
 

Shema 6: Model poučevanja in učenja kemije (Devetak in Glažar, 2010) 

 

O pomenu submikroskopske ravni predstavitve in s tem povezane nadgradnje 

Johnstonovega trikotnika trojne narave kemijskega pojma govorita tudi B. Davidowitz in 

G. Chittleborough (2009). Raziskovalki povzemata že znano dejstvo, da je 

submikroskopska raven predstavitve dejanska predstavitev kemijskega pojma, ki je težko 

razumljiva in predstavljiva (Davidowitz in Chittleborough, 2009). Kozma in Russell 

(1997) trdita, da razumevanje kemijskih učnih vsebin tako temelji na oblikovanju občutka 

za abstraktnost.   
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B. Davidowitz in G. Chittleborough (2009) pojasnjujeta, da je za ustrezno 

razumevanje procesa kemijske reakcije ključnega pomena razviti mentalni model, ki 

razlaga abstraktno submikroskopsko raven predstavitve snovi, zaznane na makroskopski 

ravni. Mentalni model kemijskega pojma se razvije na podlagi različnih vizualizacijskih 

shematskih predstavitev, iz katerih pa ni razvidno, v katerih interakcijah nastopajo delci 

snovi. Dejansko raven je tako treba predstaviti s teoretičnimi izhodišči Daltonove 

atomske teorije, iz katere izhaja tudi submikroskopska raven, kar na shemi 7 prikazuje 

prekinjena črta. 

 

 
 

Shema 7: Razmerje med tremi ravnmi predstavitve ter dejansko in predstavitveno ravnjo 

kemijskega pojma (Davidowitz in Chittleborough, 2009) 

 

Rezultati raziskave Johnstona (2000) kažejo, da bi morali učitelji pri poučevanju 

kemijskih učnih vsebin na začetku dati večji poudarek makroskopski in simbolni ravni 

predstavitve. Nelson (2002) zagovarja, da bi morali učitelji submikroskopsko raven 

predstavitve v poučevanje kemijskih učnih vsebin vključevati počasi in postopoma, saj je 

za razumevanje najzahtevnejša. Rezultati raziskav (Tasker in Dalton, 2006; Vel idr., 

2004) nakazujejo, da se pri poučevanju kemijskih učnih vsebin in oblikovanju mentalnega 

modela kemijskega pojma submikroskopske ravni predstavitve kljub vsemu ne sme 

zapostaviti ali jo iz poučevanja celo popolnoma izključiti, saj pomanjkanje tovrstnih 

teoretičnih osnov vpliva na nastanek ključnih napačnih razumevanj. Submikroskopsko 

raven predstavitve je zaradi vmesnosti med makroskopsko in simbolno ravnjo 

predstavitve treba pojasnjevati z uporabo različnih vizualizacijskih orodij, kot so 2D- 

oziroma 3D-animacije in druge videopredstavitve.  

B. Davidowitz in G. Chittleborough (2009) s tem namenom model razmerja med 

tremi ravnmi predstavitve ter dejansko in predstavitveno ravnjo kemijskega pojma 

(shema 7), nadgradita z modelom dejanskega ali predstavitvenega stanja treh ravni 

predstavitev kemijskega pojma snovi (shema 8). 
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Shema 8:  Dejansko in predstavitveno stanje treh ravni predstavitev kemijskega pojma snovi 

(Davidowitz in Chittleborough, 2009) 

 

Z modelom nakazujeta, da kemijski pojem lahko predstavimo z dejanskim 

stanjem, ki ga je mogoče zaznati s čutili (vid, vonj, otip, v redkih primerih tudi okus), tj. 

makroskopska raven, ali pa temelji izključno na predstavitvi na simbolni ravni. 

Submikroskopska raven, ki daje teoretično osnovo za ustrezno razumevanje kemijskih 

procesov in je zaradi svoje abstraktnosti težje razumljiva, pa predstavlja povezavo 

dejanskega stanja in različnih vizualizacijskih predstavitev (Davidowitz in 

Chittleborough, 2009).    

 Talanquer (2011) kemijsko znanje razlaga kot model multidimenzionalnega 

prostora, ki ga označujejo različne ravni, dimenzije, tipi in pristopi kemijskega znanja 

(shema 9).  

 

 
 

Shema 9: Model multidimenzionalnega prostora kemijskega znanja (Talanquer, 2011) 
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 Kemijsko znanje je po tem modelu (Talanquer, 2011) mogoče opisati na tri 

načine:  

1) izkušnje (konkretno oziroma dejansko znanje, ki ga ima posameznik o določenih 

kemijskih učnih vsebinah in je usvojeno z raziskovalnim delom);  

2) modeli (teoretične osnove in temeljne predpostavke o specifični kemijski učni 

vsebini z dodeljeno strukturo in/ali mehanizmom, s katerim lahko usvojene 

koncepte prenašamo na nove kemijske učne vsebine);   

3) vizualizacije (kemijski simboli, formule, skice, matematične enačbe, grafi, 

animacije, fizični modeli itn., s katerimi vizualno in s tem na razumljivejši način 

predstavimo dele teoretičnih modelov).  

 

Z ravnmi multidimenzionalnega prostora kemijskega znanja fizikalne in kemijske 

lastnosti snovi opisujemo na več ravneh:  

1) makroskopska;  

2) mezoskopska;  

3) večdelčna;  

4) supramolekularna;  

5) molekularna;  

6) subatomska raven.  

 

Model multidimenzionalnega prostora podaja tudi tri dimenzije kemijskega znanja:  

1) sestava/struktura (prehajanje med izkušnjami, modeli in vizualizacijami na 

različnih ravneh); 

2) energija (količina energije, ki je potrebna za induciranje vibracij delcev);  

3) čas (poznavanje časovnega obdobja, v katerem lahko pride do prekinitve kemijske 

vezi).  

 

Pri podajanju kemijskih informacij po modelu obstaja več pristopov:  

1) matematični; 

2) pojmovni;  

3) kontekstualni;   

4) zgodovinski.  

 

Model podpira idejo, da je poleg prehajanja med različnimi vizualizacijami treba 

prehajati tudi med različnimi tipi ravnmi, dimenzijami in pristopi kemijskega znanja. Le 

tako lahko govorimo o učenju kemije z razumevanjem. Talanquer (2011) daje v svojem 

modelu poudarek tudi pomenu mezoravni, ki omogoča lažji prehod med makroskopsko 

in submikroskopsko ravnjo, kar kažejo tudi rezultati raziskav (Aguilera, 2006; Cussler in 

Moggridge, 2001; Han in Roth, 2006; Meijer idr., 2009). Pomen mezoravni pri prehodu 

med makroskopsko in submikroskopsko ravnjo pojasnjuje na primeru reakcije gorenja 

metana, ki jo lahko na makroskopski ravni preučujemo s kalorimetrom, na molekularni 

ravni z lasersko spektroskopijo, na večdelčni ravni pa s pomočjo kinetične teorije delcev.  
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Na molekularni ravni lahko primer reakcije gorenja metana pojasnimo na ravni 

enega delca. Vse opisane ravni so v modelu (shema 9) podane z namenom, da se razlago 

kemijskega pojma ali procesa lahko poda na več različnih ravneh predstavitev. Rezultati 

raziskave (Talanquer, 2011) namreč kažejo, da lahko delitev predstavitve kemijskih 

pojmov na makroskopsko in submikroskopsko raven (ki večdelčno, supramolekularno, 

molekularno in subatomsko raven združuje v eno raven) povzroča težave pri prehodih 

med tema ravnema predstavitve kemijskih pojmov. Talanquer (2011) pojasnjuje, da imajo 

učeči se po vertikali izobraževanja največkrat težave med prehodi znotraj 

submikroskopske ravni, saj imajo strukture sistema na različnih ravneh tudi različne 

lastnosti.  

 Taber (2013) trdi, da se težave z razumevanjem kemijskih pojmov pojavljajo že 

pri prenosu makroskopskega zaznavanja kemijskega pojma na submikroskopsko raven 

predstavitve. Navaja še, da je za ustrezno razumevanje makroskopske predstavitve 

kemijskega pojma treba kemijski pojem razumeti in razložiti tudi s teoretičnimi modeli 

na submikroskopski ravni. Svojo trditev razlaga s konkretnim primerom razumevanja 

procesa kemijske reakcije na makroskopski in submikroskopski ravni predstavitve. Če 

želimo razumeti, da iz elementov, ki so v kemijski reakciji na strani reaktantov in imajo 

določene lastnosti, nastanejo produkti, ki imajo popolnoma drugačne lastnosti od 

reaktantov, moramo znati povezati ti dejanski ravni konceptualizacije kemijskega znanja. 

Povezavo obeh ravni konceptualizacije kemijskega znanja prikazuje shema 10. 

 

 
 

Shema 10: Povezava dveh ravni konceptualizacije kemijskega znanja (povzeto po Taber, 2013) 

 

Vlogo simbolne ravni predstavitve kemijskega pojma, ki je sestavni del trikotnika 

trojne narave kemijskega pojma po Johnstonu (1991), Taber (2013) pojmuje kot pomoč 

pri premoščanju težav, ki po vertikali izobraževanja lahko nastanejo pri prehodih z 

makroskopske na submikroskopsko raven in nasprotno (shema 11). Simboli imajo tako 

pri oblikovanju ustreznega mentalnega modela kemijskega pojma s sočasnim 

povezovanjem makroskopske in submikroskopske ravni predstavitve pomembno vlogo 

(Taber, 2013). 
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Shema 11: Prehodi med makroskopsko in submikroskopsko ravnjo s pomočjo simbolne ravni 

(povzeto po Taber, 2013) 

 

Po vertikali izobraževanja se pri učečemu se zaradi razvoja abstraktnega mišljenja 

poglablja tudi razumevanje kemijskih učnih vsebin (Chittleborough, 2014). Poglabljanje 

razumevanja lahko shematično ponazorimo z modelom rastočega trikotnika, ki 

predstavlja poučevanje kompleksnosti razumevanja kemijskih pojmov (shema 12). 

 

 
 

Shema 12: Rastoči trikotnik (povzeto po Chittleborough, 2014) 

 

Model rastočega trikotnika nakazuje, da se pri učenju kemijskih vsebin posredno 

hkrati povezujejo vse tri ravni predstavitve kemijskega pojma. Pri opazovanju kemijskega 

pojava na makroskopski ravni predstavitve obravnavajo, kaj se pri pojavu dogaja na 

submikroskopski ravni, hkrati pa pojav zapisujejo tudi s simboli (formule, enačbe 

kemijskih reakcij, reakcijske sheme itn.). Usvajanje kemijskega znanja poteka tako, da se 

predhodno usvojeno znanje utrjuje in ga vsako šolsko leto z na novo usvojenim znanjem 

tudi nadgrajuje. Vedno večje količine usvojenega kemijskega znanja v modelu (shema 

12) simbolizirajo vedno večjo površino enakostraničnega trikotnika. 

Ko se količina usvojenega znanja po vertikali izobraževanja znatno povečuje, 

povezave med tremi ravnmi predstavitev kemijskega pojma niso nujno ustrezne. Pri 

procesiranju novih informacij ob že usvojenem predznanju lahko namreč nastajajo 

napačna razumevanja (Chittleborough, 2014; Davidowitz in Chittleborough, 2009).  
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Da bi se temu izognili, G. Chittleborough (2014) predlaga, da naj učitelji pri 

poučevanju kemijskih vsebin z vključevanjem vseh treh ravni predstavitev kemijskega 

pojma upoštevajo model dvigajoče se ledene gore (shema 13). 

 

 
 

Shema 13: Dvigajoča se ledena gora (povzeto po Chittleborough, 2014) 

 

Model dvigajoče se ledene gore prikazuje, da naj bi se učeči, vezano na 

konstruktivistično teorijo, najprej seznanili le z najkonkretnejšo oziroma makroskopsko 

ravnjo predstavitve kemijskega pojma. Ta naj bi bila v poučevanje kemijskih vsebin 

vključena vedno. Pozneje, z razvojem abstraktnejšega mišljenja in večje količine ustrezno 

usvojenega predznanja, pa naj bi postopoma spoznavali tudi submikroskopsko razlago in 

različne simbolne predstavitve. Po vertikali izobraževanja naj bi se kemijsko znanje 

poglabljalo z uporabo kompleksnejših submikroskopskih in simbolnih sistemov, kar 

nakazuje pomik vodoravne črte navzdol in povečevanje sivega polja trikotnika, ki 

predstavlja učenčevo razumevanje kemijskih pojmov na vseh treh ravneh predstavitev. 

Lega vodoravne črte je odvisna od več dejavnikov, med katerimi so najpomembnejši: 

učne sposobnosti, starost in količina ustrezno usvojenega kemijskega predznanja 

(Chittleborough, 2014). Rezultati raziskav (Chittleborough, 2014; Devetak idr., 2009; 

Johnstone, 1991, 2000; Slapničar idr., 2017; Treagust in Chittleborough, 2001) kažejo, 

da imajo poleg učencev tudi nekateri učitelji težave pri razumevanju vseh treh ravni 

predstavitev hkrati. Rezultati istih raziskav nakazujejo, da imajo težave ne le pri 

povezovanju med dvema različnima ravnema predstavitev, ampak tudi pri razumevanju 

prehoda od najkonkretnejše ravni (makroskopske ravni) k najabstraktnejši ravni 

predstavitve (simbolni ravni). 

Rezultati raziskave M. Juriševič idr. (2008) kažejo, da imajo bodoči učitelji 

razrednega pouka največjo notranjo motivacijo za učenje kemije na makroskopski ravni, 

najmanjšo pa na simbolni ravni predstavitve kemijskih pojmov. Za premoščanje težav pri 

povezovanju makroskopske in submikroskopske ravni predstavitve kemijskega pojma 

raziskovalci priporočajo uvedbo vmesne oziroma t. i. mezoravni predstavitve (Meijer idr., 

2009, 2013). Usvajanje znanja prek neposrednega prehoda z makroskopske na 

submikroskopsko raven predstavitve je namreč zahtevno, saj med omenjenima ravnema 

obstaja velika vrzel (Han in Roth, 2006). Meijer s sodelavci (2009) na konkretnem 

primeru neprebojnega jopiča (shema 14) in Meijer s sodelavci (2013) polomajice (shema 

15) navajajo, da je področje mezoravni predstavitve kemijskih pojmov med 10−3 in 10−6 

metra. Predstavitvam nad enoto 10−3 metra pripisujejo makroskopsko, medtem ko 

predstavitvam pod enoto 10−6 metra pripisujejo submikroskopsko raven predstavitve 

kemijskega pojma.   
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Poudariti je potrebno, da so opredelitve velikostnega reda odvisne tudi od 

specifičnega primera predstavitve (Meijer idr., 2009). Han in Roth (2006) trdita, da so v 

vmesnem prehodu med makroskopsko in submikroskopsko ravnjo predstavitve prisotni 

tudi drugi pomembni odnosi in povezave med delci snovi, ki jih z neposrednim prehodom 

z ene na drugo raven predstavitve učeči se z manj razvitim abstraktnim mišljenjem veliko 

težje razumejo. Uvedba vmesne, tj. mezoravni predstavitve kemijskih pojmov lahko 

zmanjša kognitivno obremenitev in posledično omogoči ustreznejše procesiranje 

informacij (Han in Roth, 2006; Meijer idr., 2009).  

 Aguilera (2006) ter Cussler in Moggridge (2001) vpeljavo vmesnih, tj. mezoravni 

predstavitve kemijskih pojmov predlagajo pri poučevanju in učenju struktur in lastnosti 

predmetov, na primer hrane, obleke, materialov iz lesa, keramike, plastike itn. V tem 

primeru mezoravni pripomorejo k stopenjskemu razmišljanju in pomnjenju informacij 

med konkretno makroskopsko ter abstraktnima submikroskopsko in simbolno ravnjo 

predstavitve, kar predstavljata shemi 14 in 15.  

 

 
 

Shema 14: Predstavljene mezoravni strukture v povezavi z lastnostmi vlaken, iz katerih je stkan 

neprebojni jopič (navedeno v Devetak, 2012; prirejeno po Meijer idr., 2009) 
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Shema 15: Predstavljene mezoravni strukture polomajice (Devetak, 2021) 

 

 Meijer je s sodelavci (2009, 2013) pokazal, da uvedba vmesne, tj. mezoravni pri 

razlagi kemijskega pojma oziroma procesa povzroči, da se učna vsebina razume 

ustreznejše. Tako se jo lahko brez ustvarjenih napačnih ali nepopolnih razumevanj 

posplošuje tudi na druge primere. Pri pomnjenju informacij se učeči se bolj osredinja na 

uporabo mezoravni predstavitve kemijskega pojma kot na submikroskopsko raven, ki 

velja za abstraktnejšo. Avtorji (prav tam) trdijo, da se za ustrezno razumevanje lastnosti 

neke snovi ne potrebuje vedno znanja, ki je neposredno povezano z delčno oziroma s 

submikroskopsko ravnjo predstavitve. Trdijo, da je mogoče več značilnosti snovi, ki so 

povezane z njenimi strukturnimi lastnostmi, ustrezno razumeti že na manj abstraktni 

mezoravni predstavitve kemijskega pojma. Pomnjenje informacij je boljše, če strukturo 

neke snovi prikažemo na več ravneh mezopredstavitev, kar prikazuje tudi shema 15. 

Posamezne strukturne komponente mezoravni, postopno predstavljene na ravni vse 

manjše enote, tako dajejo celovitejšo sliko kemijskega pojma oziroma procesa. S tem se 

zmanjša nastanek napačnih ali nepopolnih razumevanj, ki so lahko posledica vrzeli med 

makroskopsko in submikroskopsko ravnjo predstavitve.  

K usvajanju kakovostnejšega znanja poleg večplastnih mezoravni predstavitev 

kemijskega pojma prispeva tudi umestitev kemijskega pojma oziroma procesa v 

avtentičen kontekst življenjske situacije (Bulte idr., 2006; Davenport idr., 2018; Devetak, 

2017; Meijer idr., 2009; Treagust idr., 1998). 
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Poučevanje kemije v kontekstu ima pozitiven učinek na procesiranje informacij 

in usvajanje kakovostnega kemijskega znanja (Davenport idr., 2018; Devetak, 2017; Lin 

idr., 2016; Yu idr., 2015).  

 Lin s sodelavci (2016) kontekst povezuje z vse aktualnejšim razvojem 

nanotehnologije. Gre za razvoj nove in napredne discipline, ki se ukvarja s preučevanjem 

snovi in njihovih lastnosti v nanometrskem merilu (1 nm = 109 m). Ker je velikostni red 

skale enak velikostnemu redu, ki ga zajema submikroskopska predstavitev, Lin s 

sodelavci prvotni Johnstonov (1982, 1991) model trikotnika trojne narave kemijskega 

pojma nadgrajuje z elementom nanoravni, kar prikazuje shema 16. Glede na to, da je 

nanoraven le modernejše oziroma aktualnejše ime submikroskopske ravni, v kritični 

presoji model ne prinaša bistvene nadgradnje.  

 

 
 

Shema 16: Nadgrajen model Johnstonovega trikotnika trojne narave kemijskega pojma z 

nanoravnjo (Lin idr. 2016) 

 

Z navezovanjem na do zdaj razvite modele predstavitev kemijskih pojmov 

(Chittleborough, 2014; Davidowitz in Chittleborough, 2009; Devetak, 2005; Devetak in 

Glažar, 2010; Ferk Savec in Vrtačnik, 2007; Johnstone, 1982, 1991; Mahaffy, 2004; 

Meijer idr., 2009, 2013; Taber, 2013; Talanquer, 2011) je Lin s sodelavci (2016) 

oblikoval modela, prikazana na shemi 17 in shemi 18. 

 

  
 

Shema 18: Razmerje neposrednega prehoda, 

dejanskega stanja v stanje 

abstraktnosti in nasprotno, med 

posameznimi ravnmi predstavitve 

kemijskega pojma (Lin idr., 2016) 

 

Modela nakazujeta razmerje med vsemi tremi ravnmi predstavitve kemijskega 

pojma in prehajanjem dejanskega stanja v stanje abstraktnosti – shema 17 – oziroma 

razmerje med posameznimi ravnmi predstavitve kemijskega pojma ter neposrednega 

prehoda dejanskega stanja v stanje abstraktnosti in nasprotno – shema 18. 

Shema 17: Razmerje med tremi 

ravnmi predstavitve 

kemijskega pojma in 

prehajanjem 

dejanskega stanja v 

stanje abstraktnosti 

(Lin idr., 2016) 
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Na shemi 19 je na časovni premici prikazan zgodovinski razvoj modelov predstavitve trojne narave kemijskih pojmov skozi čas. 

 

 
 
Shema 19: Razvoj modelov predstavitve trojne narave kemijskega pojma skozi čas 
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2.2 VIZUALIZACIJA V KEMIJSKEM IZOBRAŽEVANJU  
 

2.2.1 Vizualizacija kemijskih pojmov 
 

      Večina kemijskih pojmov je za učenje in poučevanje abstraktna (Wu idr., 2001). 

Lawson (1993) kemijske pojme deli v dve skupini: 

1) deskriptivni pojmi (pojmi, ki jih lahko definiramo in razložimo z vrsto primerov iz 

narave, npr. agregatno stanje snovi, prehodi med agregatnimi stanji snovi, fizikalna 

sprememba itn.);  

2) teoretični pojmi (pojmi, ki jih razlagamo z različnimi teorijami, v naravi pa za njih 

ni dejanskih primerov, npr. atom, molekula, ion, kemijska vez itn.).  

 

      Znano je, da so zaradi abstraktnosti za razlago deskriptivnih in tudi teoretičnih 

pojmov primerne različne vizualizacijske reprezentacije (Akayagun in Jones, 2013; 

Devetak, 2012; Ferk Savec in Vrtačnik, 2007; Ferk idr., 2003; Wu idr., 2001). Te imajo 

pri učenju in tudi poučevanju kemijskih vsebin ključno vlogo pri povezovanju treh ravni 

predstavitev kemijskega pojma (Barke in Wirbs, 2002; Ferk Savec in Vrtačnik, 2007). 

Med vizualizacijskimi metodami poudarjamo predvsem tri: analogije, metafore in 

modele. Te nazorne predstavitve vsebujejo na makroskopski (slike, fotografije, skice itn.) 

in tudi na submikroskopski (2D- in 3D-stacionarne ter 2D- in 3D-dinamične 

submikroreprezentacije) in simbolni ravni predstavitve kemijskega pojma (slike, skice, 

fotografije, sheme, 2D- in 3D-animacije, ki vključujejo različne simbolne zapise formul 

in drugih simbolnih prikazov) (Devetak, 2012; Trumbo, 1999; Wu idr., 2001). Da učeči 

se kemijski pojem, prikazan z izbrano vizualizacijsko metodo, pravilno interpretira, mora 

razumeti tudi vizualizacijski prikaz. Pravimo, da mora imeti razvito ustrezno raven 

vizualizacijske pismenosti (Akayagun in Jones, 2013; Avgerinou in Ericson, 1997; 

Roblyer in Bennett, 2001).  

 Kozma in Russell (1997) sta vizualizacijsko pismenost definirala kot sposobnost 

kritičnega opazovanja reprezentacije za razumevanje pojma, ki ga prikazuje. Barke in 

Engida (2001) ter Kozma in Russell (1997) trdijo, da na razumevanje vizualizacijskega 

prikaza vplivajo tri vizualizacijske kompetence:  

1) oblikovanje strokovno pravilne interpretacije predstavitve;  

2) preoblikovanje ene vrste predstavitve v drugo;   

3) sposobnost miselne manipulacije z različnimi vrstami predstavitev.  

 

        Za pridobitev navedenih kompetenc je potrebnega veliko usvojenega kemijskega 

znanja in dobro razvite prostorskovizualizacijske sposobnosti. Kompetence predstavljajo 

temeljne veščine, kako procesirati vizualno predstavitev in posledično uspešno rešiti 

kemijski problem. Kemijske predstavitve namreč niso le vizualni, ampak sočasno tudi 

pojmovni konstrukti (Devetak, 2012; Roblyer in Bennett, 2001). Sočasno povezavo med 

vizualnim in pojmovnim konstruktom predstavlja Paiviov (1986) model vizualizacije, ki 

ga prikazuje shema 20 (Paivio, 1986; navedeno po Wu idr., 2001). 
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Shema 20: Paiviov model dvojne kodne teorije (Paivio, 1986; prirejeno po Wu idr., 2001) 

 

Po modelu dvojne kodne teorije (shema 20) zunanji vir podaja pojmovni in 

vizualni dražljaj. Pri tem morajo pri učenju kemije med pojmovnim in vizualnim 

sistemom dražljaja nastati tri osnovne kognitivne povezave. Prva pojmovni dražljaj 

povezuje z verbalno reprezentacijo posameznika, druga povezava se mora oblikovati med 

vizualnim dražljajem in formirano vizualno reprezentacijo posameznika, tretja pa nastalo 

verbalno in vizualno reprezentacijo povezuje in oblikuje v ustrezno miselno sliko.  

Znanje se po modelu Paivia usvaja s povezavo obeh kompleksnih sistemov, ki sta 

med seboj strukturno in funkcionalno neodvisna, a hkrati tesno povezana. Informacija, ki 

nastane v enem izmed dveh sistemov in v drugem sproži neko aktivnost, je ustrezneje 

skladiščena v dolgotrajnem spominu kot tista, ki je bila obdelana le v enem izmed 

sistemov. Dražljaji, ki sprožijo aktivnosti v obeh sistemih, zmanjšajo kognitivni napor 

posameznika med učenjem, kar poveča kapaciteto učenja (Paivio, 1986, navedeno po Wu 

idr., 2001). Paivijev model je smiselno povezati z Mayerjevo teorijo učinkovitih ilustracij 

in s teorijo multimedijskega učenja (Moreno in Mayer, 2000). Teoriji temeljita na vpeljavi 

preprostih vizualizacijskih elementov, ki pomagajo usmerjati pozornost na specifične 

elemente in usmerjajo na samostojno oblikovanje povezav med posameznimi deli učne 

vsebine. To omogoča oblikovanje funkcionalnega mentalnega modela, ki se v nadaljnjem 

učenju uporablja za usvajanje novega znanja, znanja z razumevanjem (Tasker in Dalton, 

2006). 
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2.2.1.1 Submikropredstavitve  

 

Osnovno izhodišče za oblikovanje vseh vrst submikropredstavitev (SMR) je 

model atoma, ki je v največ primerih predstavljen z likom kroga (2D SMR) oziroma z 

geometrijskim telesom krogle (3D SMR). SMR tako predstavljajo analogijo modela 

nekega delca elementa ali spojine (enostavne in enodelčne SMR) oziroma analogijo več 

delcev (sestavljene in večdelčne) (Gabel, 1993; Harrison in Treagust, 1998; Thiele in 

Treagust, 1994).  

SMR so skladno z Mayerjevo teorijo (1993) pomembna komponenta procesa 

učenja kemije. Teorija poudarja razlagalno moč ilustracije, ki usmerja pozornost na točno 

določene in specifične elemente. Ti elementi omogočijo medsebojno vzpostavitev 

miselnih povezav in s tem krepijo smiselno učenje, ki je osnova strategiji reševanja 

problemov (Bunce in Gabel, 2002).  

Rezultati raziskave Devetaka in Glažarja (2007) kažejo, da so 16-letni dijaki 

uspešni pri reševanju nalog, ki vključujejo 2D SMR, tudi če nimajo nadpovprečno razvitih 

vizualizacijskih sposobnosti. Rezultati iste raziskave kažejo tudi, da je uspeh dijakov pri 

reševanju tovrstnih nalog povezan z njihovimi sposobnostmi formalno-logičnega 

mišljenja. Ugotovljeno je bilo tudi, da je z nalogami, ki zajemajo SMR, mogoče 

učinkovito identificirati razvita napačna in nepopolna razumevanja kemijskih pojmov.  

Rezultati raziskav (Ben - Zvi idr., 1987; Chandrasegaran idr., 2007; Slapničar idr., 

2017, 2018) na primer kažejo, da učenci in dijaki barvo ali agregatno stanje snovi 

pripisujejo tudi posameznim delcem, iz katerih so te snovi zgrajene. Menijo, da je zlato 

zlate barve, ker so posamezni atomi zlata zlate barve (Ben - Zvi idr., 1987), oziroma da 

je tekoča voda tekoča, ker je sestavljena iz tekočih molekul (Slapničar idr., 2018). 

Nekateri učenci barvo slik modelov molekul pripisujejo posamezni snovi. Udeleženci v 

raziskavi Slapničarja s sodelavci (2017) so na primer trdili, da je zrak, predstavljen na 

delčni ravni, hladen, saj vsebuje veliko molekul plinastega dušika, ki so modre barve, 

modra barva pa zanje označuje mraz. Nasprotno so trdili za SMR plinastega kisika, ki so 

predstavljene z rdečo barvo, saj naj bi zanje pomenil vroč plin. 

 Kozma in Russell (1997) opozarjata, da je treba imeti za ustrezno razumevanje 

statičnih in dinamičnih SMR določeno kemijsko znanje in razvite sposobnosti prostorske 

vizualizacije. Dokazano je, da uporaba različnih 2D- ali 3D-statičnih oziroma dinamičnih 

SMR vpliva na boljše razumevanje:  

1) kemijskih pojmov v primerjavi s poučevanjem teh pojmov s frontalno učno obliko 

ali le z uporabo učbenikov (Falvo idr., 2011; Limniou idr., 2009; Stern idr., 2008);  

2) delčne narave snovi (Olakanmi, 2015);   

3) gibanja delcev snovi in njihovega vpliva na lastnost snovi (Bunce in Gabel, 2002; 

Sanger, 2000).  

 

          Yezierski in Birk (2006) navajata, da so dinamične 2D in 3D SMR za razumevanje 

kemijskih pojmov ustreznejše, saj predstavljajo tudi gibanje delcev v snovi, kar je ključno 

za razvoj ustreznega mentalnega modela kemijskega pojma. Do podobnih rezultatov sta 

pri raziskovanju razumevanja kemijskih reakcij s pomočjo dinamičnih SMR prišla tudi 

Sanger in Greenbowe (2000).  
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 Falvo (2008) opozarja, da so vse SMR, še posebej dinamične, za razumevanje 

izbrane kemijske vsebine kompleksne, zato je treba njihovo uporabo skrbno načrtovati. 

Animacije, ki prikazujejo submikroskopsko raven kemijske reakcije, so se izkazale kot 

zelo uporabno vizualizacijsko sredstvo, saj težko predstavljivo raven delcev predstavijo 

na razumljiv način. Ker lahko hkrati prikazujejo velikost, gibanje in tudi interakcije med 

delci, pomagajo pri konceptualnem razvoju osnovnih kemijskih pojmov, ki so ključni za 

razumevanje zahtevnejših kemijskih učnih vsebin. Osman in Lee (2014) ter Supasorn 

(2015) trdijo, da so sodelujoči v raziskavi podali ustreznejšo razlago procesa redoks 

reakcij v galvanskih členih, ko eksperiment na makroskopski ravni spremlja tudi ustrezna 

animacija tega procesa na submikroskopski ravni, saj imajo tako pravilnejšo predstavo 

procesa. Tudi rezultati raziskav (Devetak idr., 2010; Ferk idr., 2003; Kozma idr., 2000; 

Trumbo, 1999) kažejo, da so sodelujoči pri reševanju nalog, ki so vsebovale več različnih 

SMR in njihovih kombinacij, pri uspešnosti naloge dosegali boljše rezultate. Boljše so 

reševali naloge, ki zahtevajo višje kognitivne stopnje in so sposobni kritičnega mišljenja.  

Kelly in Hansen (2017) opozarjata, da veliko animacij vsebuje napačne predstavitve snovi 

na ravni delcev, kar lahko v veliki meri vpliva tudi na razvoj napačnih razumevanj. 

Avtorja opozarjata, da so lahko animacije delcev za učence, ki še nimajo razvitega 

abstraktnega načina mišljenja, zahtevne in težko razumljive. Sweller (2004) dodaja, da 

lahko kompleksne dinamične SMR precej hitro preobremenijo delovni spomin, ki pa je 

bistvenega pomena za procesiranje informacij. Izjemnega pomena je, da učitelji pri 

poučevanju z uporabo SMR upoštevajo predznanje učencev in da njihovo pozornost 

preusmerjajo na temeljne lastnosti snovi, ki jih submikropredstavitev prikazuje (Mayer 

in Chandler, 2001). Ainsworth (2008), Mayer (2003) in Sweller (1999) predlagajo, da se 

za predstavitev specifičnega in težje razumljivega kemijskega pojma uporabi več SMR, 

pri čemer se upošteva posameznikove vizualizacijske sposobnosti in izkušnje z njihovo 

uporabo. Pri usvajanju osnovnih zakonitosti izbranega kemijskega pojma je smiselno 

uporabljati le eno preprostejšo SMR, pozneje pa se lahko za ustreznejšo predstavitev 

njihovo število in težavnostno stopnjo smiselno povečuje. Pri poučevanju in tudi učenju 

z več SMR hkrati je pomembna razlaga povezave med njimi.  

SMR (2D ali 3D) so lahko različnih vrst, kot najpogostejše pa za predstavitve 

abstraktnega sveta delcev omenjamo modele, analogije, metafore, statične slike in 

dinamične animacije (Devetak, 2012; Gilbert in Osborne, 1980; Meijer idr., 2009; 

Treagust idr., 1998).  

Modeli atomov, ionov in molekul imajo pri poučevanju izbranega kemijskega 

procesa na submikroskopski ravni ključno vlogo, saj pojava ne moremo opazovati 

neposredno na ravni delcev (Adbo in Taber, 2009). Model v kemiji tako predstavlja 

poenostavljeno predstavitev dejanskega delca snovi, sistema, pojava ali procesa, ki čim 

bolj ustreza njihovemu realnemu stanju (Justi in Gilbert, 2002; van Driel in Verloop, 

2002). Kelly in Hansen (2017) dodajata, da modeli tako predstavljajo uporabno orodje za 

razlago in hkrati koristen učni pripomoček, ki pomagajo izoblikovati ustrezen mentalni 

model snovi in njenih sprememb na submikroskopski ravni.  
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Ker preprosti, logični in uporabni modeli spodbujajo usmerjeno razmišljanje o 

objektu, po eni strani poudarjajo njegove že znane lastnosti, po drugi strani pa 

vzpodbujajo odkrivanje novih (Akayagun in Jones, 2013; Gilbert in Osborne, 1980; 

Greca in Moreira, 2002; Harrison in Treagust, 1998). Raziskave o uporabnosti modelov 

kažejo, da je uspeh reševanja nalog boljši, če naloga vključuje 3D-modele. Ugotovljena 

je bila tudi povezava med razumevanjem kemijskih pojmov in stopnjo kognitivnega 

razvoja, izkušnjami ter vizualizacijskimi sposobnostmi (Coleman in Gotch, 1998; Ferk 

Savec idr., 2005; Seddon in Eniaiyeju, 1986; Treagust idr., 2002). 

Podobno kot modeli imajo tudi analogije in metafore v kemijskem izobraževanju 

pomembno vlogo, saj tudi te prispevajo k zvišanju motivacije in interesa za učenje kemije. 

Razumevanje analogij in metafor se poveča z razvojem abstraktnega mišljenja. Poudariti 

velja, da se učinkovito poučevanje in učenje z analogijami doseže šele pri dovolj razvitih 

sposobnostih uporabe analogij z vzpostavitvijo korelacije med analogom in objektom, ki 

ga analog predstavlja (Devetak, 2012; Treagust idr., 1998).  

 Thiele in Treagust (1994) navajata, da obstaja več tipov analogij:  

1) preproste analogije (nanašajo se le na ciljni pojem, ki ga analogija podaja);  

2) obogatene analogije (poleg osnovnih lastnosti pojma opisujejo tudi druge);   

3) razširjene analogije (za več lastnosti enega pojma vsebujejo več analogij).  

 

          Treagust s sodelavci (1998) trdi, da sta značilnosti analogij primerjava strukturnih 

lastnosti dveh področij, izmed katerih je eno znano, drugo pa neznano, in primerjanje 

podobnosti med njima. Analogije lahko tako uporabljamo za premoščanje težav, ki 

nastanejo pri usvajanju znanja oziroma povezovanju novega pojma z že usvojenim 

znanjem.  

Analogijo (prav tam) definirajo kot predstavitev, ki išče nekatere podobnosti med 

dvema pojmoma, tako da znan pojem predstavlja analog, neznan pojem pa objekt učenja. 

Z analogijo »Če bi imel atom velikost amfiteatra s premerom 100 metrov, bi bilo jedro 

atoma veliko kot grahovo zrno« (Treagust idr., 1998, str. 12) si na primer lažje 

predstavljamo velikost različnih delov atoma (Duit, 1991; Treagust idr., 1998).  

Metafore se bolj kot v kemiji uporabljajo v poeziji in prozi. Njihova značilna 

lastnost je, da implicitno primerjajo lastnosti dveh različnih področij, ki pa nista nujno 

skupni obema. Uporaba analogij in metafor je v kemijskem izobraževanju razmeroma 

redka (Duit, 1991). 
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2.3 UČENJE IN PROCESIRANJE INFORMACIJ 
 

2.3.1 Proces učenja 
 

          Treagust s sodelavci (2002) navaja, da je učenje aktivni proces, ki zahteva 

oblikovanje mentalnih modelov, v katere vključuje nove pojme. Pozitiven odnos do 

kemije oziroma kemijskih učnih vsebin pripomore k smiselnemu učenju, ki omogoča 

ustrezne prilagoditve mentalnih modelov kemijskih pojmov učečega se (Treagust idr., 

1998). Ausubel (1968) trdi, da smiselno učenje definirajo trije pogoji: 

1) ustrezno predznanje, povezano z dolgotrajnim spominom, v katerem so shranjene 

obnovljive informacije; 

2) predstavitev nove učne vsebine s tolikšno količino informacij, da delovnega 

spomina ne preobremeni;    

3) zmožnost povezovanja na novo usvojenega znanja s predznanjem, tj. z 

informacijami, shranjenimi v dolgotrajnem spominu.  

 

       Omenjeni pogoji ustrezajo temu, kako učenec sprejema in procesira pridobljene 

informacije. Posameznik z manjšo kapaciteto delovnega spomina lahko s prevelikim 

številom informacij svoj delovni spomin preobremeni, kar ovira nadaljnje sprejemanje 

informacij. Če je posameznik sposoben na novo pridobljene informacije v delovnem 

spominu na ustrezen način integrirati z že obstoječim znanjem, lahko nove informacije 

procesira na bolj smiseln in učinkovit način (Ausubel, 1968). O trajnem znanju in 

ustreznem razumevanju lahko govorimo šele, ko so na novo pridobljene pravilne 

informacije v dolgotrajnem spominu smiselno povezane z že obstoječim znanjem 

(Novak, 2010). Da je za razumevanje kompleksnejših kemijskih učnih vsebin nujno 

ustrezno kemijsko predznanje, govori tudi raziskava (Kelly idr., 2017). 

 

2.3.1.1 Vpliv učne motivacije in interesa na učenje kemije 

 

V veliki večini raziskav učenja in poučevanja naravoslovja, tudi kemije, se 

raziskuje večinoma kognitivne komponente in intelektualne značilnosti, ki vplivajo na 

ustrezno razumevanje kemijskih pojmov, ne pa tudi učne motivacije in interesa, ki imata 

pri tem pomemben vpliv (Anderman in Young, 1994). Zusho s sodelavci (2003) trdi, da 

ima učitelj kemije večji neposredni vpliv na učenčevo motivacijo za kemijo kot na njegov 

kognitivni razvoj. Pri tem se vse večji pomen pripisuje samouravnavanju učenja in s tem 

motivaciji za dosego čim boljšega učnega dosežka pri kemiji (Devetak, 2014; Juriševič 

idr., 2008; Slapničar in Devetak, 2017; Zusho idr., 2003). 

Motivacija, ki ima pri učenju kemije pomembno vlogo, je psihološki proces, ki v 

obliki sočasnega delovanja različnih komponent (interes, samopodoba, vrednote, norme 

itn.) vzpodbudi učni proces in ga nato usmerja do konca učnega cilja (Juriševič, 2006; 

Weiner, 1992). Zusho s sodelavci (2003) navaja, da šolski učni uspeh vpliva na nadaljnji 

interes in motivacijo za neko predmetno področje.  
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Pintrich (1999) dodaja še, da učenci, dijaki in študentje z visoko samozavestjo in 

motivacijo ter s pozitivnimi čustvi tudi pri reševanju kompleksnih in zahtevnih 

problemov, ki za dosego rešitve potrebujejo zahtevne učne strategije, dosegajo boljše 

učne rezultate.  

Motivacija je bolj kot z učnimi dosežki pri določenem predmetu povezana z 

miselnimi dejavnostmi, ki so vključene v sprejemanje in procesiranje informacij 

(razmišljanje, pomnjenje, pozornost, zaznavanje itn.) (Pintrich in Zusho, 2002). 

Motivacija je tudi ključni dejavnik pri kodiranju in nadaljnjem skladiščenju informacij v 

dolgotrajnem spominu posameznika. Pomembna je pri priklicu in prepoznavanju že 

skladiščenih informacij v dolgotrajnem spominu posameznika (Schiefele in Rheinberg, 

1997), kar je zelo pomembno pri usvajanju novih kemijskih pojmov in njihovem 

povezovanju z že usvojenim znanjem (Ausbel idr., 1978; Kelly idr., 2017; Novak, 2010).  

Učna motivacija aktivira višje oblike učenja, ki zahtevajo logično sklepanje in kritično 

mišljenje, kar pa vodi do kakovostnejšega znanja (Jarvela in Niemivirta, 2001) pri učenju 

novih pojmov (Deci in Ryan, 2002) in tudi povezovanju teh pojmov v kontekst 

(Parchmann idr., 2015). Učna motivacija je tako posredna spremenljivka učne uspešnosti, 

ki je z ocenami pri predmetih v šoli v šibkem pozitivnem odnosu. Učenje, ki se zgodi in 

dogaja v tesnem stiku z motivacijo, tako pojasni le 10 % učne uspešnosti posameznika, 

medtem ko 60 % učne uspešnosti pojasnjujejo različne intelektualne sposobnosti 

posameznika (Juriševič, 2006, 2012).  

M. Juriševič (2006, 2012) trdi, da motivirano vedenje med procesom učenja v 

daljšem časovnem obdobju vzdržuje interes, in ga zato uvršča med motivacijske 

ojačevalce. Interes za učenje definira kot učenčevo osebno zanimanje za učne vsebine, ki 

izhaja iz njihove narave ter učenca miselno in čustveno zadovoljuje. Hidi (2000, str. 311, 

navedeno v Juriševič, 2012) interes opredeljuje kot »psihološko vzburjenje, ki vključuje 

usmerjeno pozornost, povečano kognitivno delovanje ter vztrajanje in čustveno 

vpletenost«. Schiefele (2009) trdi, da je interes eden izmed operacionalizacij notranje 

motivacije, ki je opredeljena kot posameznikovo nagnjenje za učenje učnih vsebin.  

 Renninger (2000) na področju izobraževanja razlikuje med individualnim 

(osebnim) in situacijskem interesom. Individualni interes definira kot stabilno razmerje 

med posameznikom in določenim vsebinskim področjem, za katero sta značilni 

posameznikova popolna predanost in usmerjenost k nalogi. Po drugi strani pa situacijski 

interes opredeljuje kot površinsko razmerje med posameznikom in določenim vsebinskim 

področjem, ki ga povzroči trenutni zunanji dogodek ali vsebina. Eccles s sodelavci (1998) 

trdi, da situacijski interes posameznika za določeno učno vsebino vzpodbujajo: osebna 

ustreznost, aktualnost tematike učne vsebine, raven učenčeve aktivnosti in raven 

razumljivosti učne vsebine. Schiefele (2009) pojasnjuje, da na povečanje učne motivacije 

za učenje določene vsebine lahko v veliki meri vpliva situacijski interes, ki ga spodbudi 

za posameznika motivirajoča situacija. Učno motivacijo lahko z različnimi 

motivacijskimi spodbudami poveča tudi že obstoječi individualni interes, ki se povečuje 

in krepi, ko se povezuje s situacijskim interesom. Individualni interes lahko k povečanju 

zanimanja za učenje in večji kakovosti učenja vpliva, če vsebuje čustveno (npr. »všeč mi 

je, ko …«) in tudi vrednostno (npr. »zanima me, kadar ...«) komponento, ki sta sočasno 

usmerjeni v aktivnost učenja.   
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V določeni meri se interes za učenje lahko poveča z ustrezno izbiro učnih metod 

in/ali učnih vsebin, za katere je značilno, da pritegnejo pozornost oziroma vzpodbudijo 

zanimanje in radovednost (Devetak idr., 2009; Juriševič, 2012; Juriševič idr., 2008). Pri 

kemiji lahko med drugim interes za učenje kemijskih vsebin povečujemo z 

eksperimentalnim delom (Ferk Savec in Vrtačnik, 2007) in s kontekstom življenjskih 

situacij (Devetak, 2014, 2017; Parchmann idr., 2015, 2017). 

Nekatere starejše raziskave (Nolen, 1988, navedeno v Meece in Jones, 1996; 

Simpson in Oliver, 1990) kažejo, da med spoloma v motivaciji za učenje in posledično 

za uspeh pri kemiji ter v odnosu do kemije obstajajo statistično pomembne razlike. 

Rezultati iste raziskave (Simpson in Oliver, 1990) sicer kažejo, da naj bi bila dekleta za 

naravoslovne predmete, tudi kemijo, manj motivirana in naj bi pri reševanju problemov 

s področja naravoslovja kazala manjšo samozavest. Učenje naravoslovja, tudi kemije, jih 

sicer bolj zanima kot fante in se v nasprotju s fanti želijo naučiti nekaj novega tudi na tem 

področju (Nolen, 1988, navedeno v Meece in Jones, 1996). Rezultati raziskave Meeca in 

Jonesa (1996) pa kažejo, da v motivaciji do učenja naravoslovja med spoloma ni bistvenih 

razlik. 

 Anderman in Young (1994) ter Zusho (2003) so pokazali, da se zanimanje za 

naravoslovne predmete, tudi kemijo, po vertikali izobraževanja zmanjšuje. Avtorji so kot 

vzroke za to navedli: veliko deskriptivnost, nastanek številnih napačnih razumevanj 

pojmov in učne vsebine ter abstraktnost in kompleksnost naravoslovnih predmetov. Za 

povečanje interesa in pozornosti, zvišanje motivacije za učenje ter izboljšanje odnosa do 

kemije in drugih naravoslovnih predmetov različni raziskovalci predlagajo več načinov:  

1) uporabo različnih vizualizacijskih orodij (Akayagun in Jones, 2013; Wu idr., 2001); 

2) vključevanje analogij, metafor in modelov (Harrison in Treagust, 2002);  

3) prikaze demonstracijskih eksperimentov in samostojno eksperimentalno delo 

(Devetak, 2012; Devetak in Glažar, 2010; Ferk Savec in Vrtačnik, 2007; Harrison 

in Treagust, 2002);  

4) uporabo različnih učnih strategij (Zusho idr., 2003);  

5) vključevanje konteksta v pouk (Broman in Parchmann, 2014; Devetak, 2017; 

Devetak in Glažar, 2011; Nentwig idr., 2007; Parchmann idr., 2017, 2015);   

6) učenje kemije z raziskovanjem (Belland, 2011; Rhee, 2012; Surif idr., 2014; Yu 

idr., 2015).  
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2.3.1.2 Vpliv vizualizacijskih sposobnosti na učenje kemije 

 

             Dondis (1973) poudarja, da je razvoj vizualizacijske pismenosti odvisen in v 

veliki meri povezan z zmožnostjo prostorske predstavljivosti, ki je ključna za 

razumevanje dejanskega sveta okrog nas, različnih simbolnih zapisov in abstraktnih 

predstavitev. Pri branju in prepoznavanju vizualizacijskih predstavitev možgani 

posamezne vizualizacijske elemente procesirajo z namenom oblikovanja vizualizacijske 

predstavitve opazovanega. Ko je posameznik vizualizacijske elemente na predstavitvi 

sposoben povezati v ustrezno celoto, je vizualizacijsko pismen.  

             Vizualizacijski elementi in zmožnost njihove prostorske predstavljivosti imajo 

pri učenju in poučevanju v naravoslovju, tudi kemiji, dve pomembnejši vlogi:  

1) vlogo instrumenta za enovito komunikacijo med eksperti (Kozma idr., 2000);  

2) vlogo posrednika pri premoščanju vrzeli med pojavom na makroskopski ravni, 

njegovo delčno predstavitvijo in simbolnim zapisom (Barke in Engida, 2001).  

 

             McFie (1973) zagovarja trditev, da se zmožnosti prostorske predstavljivosti ni 

mogoče naučiti, saj je ta sposobnost prirojena. Po drugi strani Baenninger in Newcombe 

(1989), Tuckey in Selvaratnam (1993), Sorby (1999, 2009) in Sorby s sodelavci (2005) 

trdijo, da se zmožnost prostorske predstavljivosti lahko z izbranimi in s ciljno 

naravnanimi vajami tudi nauči. Učni pripomočki za učenje in izboljšavo zmožnosti 

prostorskih predstavljivosti so modeli, preizkusi za preverjanje in utrjevanje znanja z 

uporabo 2D- in 3D-stacionarnih ali dinamičnih predstavitev ter animirane 2D- oziroma 

3D-predstavitve. 

 Gardner (1983) trdi, da mora imeti posameznik za ustrezno raven vizualizacijske 

pismenosti razvito tudi t. i. prostorsko inteligentnost. Ta mu omogoča zaznavanje 

vizualizacijskih elementov oziroma informacij v prostoru, njihovo kognitivno obdelavo 

in hkrati povezovanje trenutno procesiranih informacij, shranjenih v delovnem spominu, 

z informacijami, shranjenimi v dolgotrajnem spominu. Risma s sodelavci (2013) glede 

na Piagetovo konstruktivistično teorijo znanja navaja, da se zmožnosti prostorske 

predstavljivosti pri človeku razvijajo v treh stopnjah: 

1) V prvi stopnji otrokovega razvoja se v starosti od 3 do 5 let oblikujejo zmožnosti 

zaznavanja 2D-objektov v prostoru. Otroci z razvito prvo stopnjo prostorske 

predstavljivosti lahko objekt v prostoru prepoznajo in ga po več parametrih 

(velikosti, barvi in obliki) že primerjajo z drugimi objekti v prostoru.  

2) V drugi stopnji se razvoj zmožnosti prostorske predstavljivosti nadgradi z 

zmožnostjo zaznavanja 3D-objektov v prostoru ter miselnimi operacijami 

njihovega obračanja in spreminjanja. Ta stopnja se razvije med 13. in 15. letom 

starosti.  

3) Tretja stopnja razvoja, ki se razvije po 15. letu starosti, pa združuje prvo in drugo 

stopnjo razvoja prostorske predstavljivosti. Dijak in študent, ki ima ustrezno razvito 

tretjo stopnjo zmožnosti prostorske predstavljivosti, je sposoben kompleksnih 

pretvorb 2D-modelov v 3D-modele in nasprotno. Zmožen je izvajati težje miselne 

operacije, kot so mentalne rotacije in mentalne transformacije.  

Barnea (2000) navaja, da zmožnost prostorske predstavljivosti vključuje:  
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1) predstavljanje opazovanega vizualizacijskega elementa;   

2) vrtenje in obračanje opazovanega vizualizacijskega elementa v 3D-predstavitvi, ko 

je ta predstavljen v 2D-predstavitvi.  

 

Vizualizacijske sposobnosti lahko, vezano na različne težavnostne stopnje, 

razdelimo v tri kategorije:  

1) zmožnost prostorske vizualizacije (sposobnost razumevanja prenosa 3D-elementov 

iz njihove 2D-predstavitve); 

2) zmožnost prostorske orientacije (sposobnost predstavljanja, kako bo miselna 

predstavitev videti v drugačni perspektivi pogleda);  

3) zmožnost zaznavanja odnosov opazovanega vizualizacijskega elementa v prostoru 

(sposobnost vizualizacije učinkov miselnih operacij, kot so rotacije, odsevi ali 

inverzije). 

 

Maier (1994) navaja, da zmožnost prostorske predstavljivosti vsebuje pet ključnih 

elementov:  

1) zaznavanje objekta v prostoru; 

2) vizualizacija objekta v prostoru;  

3) mentalna rotacija objektov;  

4) zaznavanje odnosov med objekti v prostoru;   

5) zaznavanje orientacije objekta v prostoru. 

 

Tartre (1990) prostorsko predstavljivost 3D-vizualizacijskih elementov glede na 

pričakovane miselne procese, potrebne za rešitev problema, deli na dve 

komponenti:  

1) prostorsko vizualizacijo;   

2) prostorsko orientacijo (shema 21).  

 

Definira, da prostorska vizualizacija vključuje mentalno premikanje opazovanega 

objekta v prostoru, medtem ko prostorska orientacija vključuje zmožnost premikanja 

ustvarjene slike opazovanega objekta v prostoru. Komponento prostorske vizualizacije je 

razdelil na dve kategoriji:  

1) mentalne rotacije;   

2) metalne transformacije (shema 21).  

 

Mentalne rotacije simbolizirajo preoblikovanje celotnega opazovanega objekta, ki 

nastane z obračanjem objekta v prostoru, medtem ko mentalne transformacije 

predstavljajo preoblikovanje dela opazovanega objekta v prostoru.  
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Shema 21: Klasifikacija prostorske predstavljivosti 3D-vizualizacijskih elementov (Tartre, 1990) 

 

 Kali in Orion (1996) trdita, da je prostorska predstavljivost temeljni dejavnik za 

ustrezno razumevanje kemijskih pojmov. Rezultati (Barke, 1993; Herron, 1975; Seddon 

in Shubber, 1985) kažejo, da na zmožnost prostorske predstavljivosti vplivajo številni 

dejavniki, kot so: spol, starost, narodnost, kognitivne sposobnosti in tudi okolje, v 

katerem posameznik živi. S starostjo se zmožnost prostorske predstavljivosti izboljšuje. 

Barke (1993) ter Barke in Engida (2001) navajata, da se zmožnost prostorske 

predstavljivosti in zmožnost logičnega mišljenja bistveno izboljšata med 13. in 15. letom 

starosti. Ausbel s sodelavci (1978) trdi, da se med 11. in 14. letom starosti zmanjšuje 

uporaba konkretnih miselnih operacij na nižjih kognitivnih stopnjah in hkrati povečuje 

uporaba kritičnega mišljenja ter logičnega sklepanja, medtem ko Valanides (1998) trdi, 

da je kritičnega mišljenja in logičnega sklepanja sposobnih le 26 % vseh 14-letnikov. 

Preostala populacija 14-letnikov se nahaja na stopnji konkretnih miselnih operacij ali pa 

je v fazi prehajanja na raven ustreznega razumevanja ter oblikovanja kritičnega mišljenja 

in logičnega sklepanja.  

 Devetak (2005) trdi, da z uspehom 16-letnikov pri reševanju nalog vseh treh ravni 

predstavitve kemijskih pojmov statistično pomembno korelira le razvitost formalno-

logičnega mišljenja, medtem ko prostorska predstavljivost in hitrost percepcije z 

uspehom na preizkusu znanja nista statistično pomembno povezani. Navaja tudi, da je 

sposobnost prostorske predstavljivosti šibko statistično pomembno povezana le s 

skupnim uspehom na preizkusu znanja pri risanju in tudi pri branju SMR ter z uspehom 

pri nalogah, ki povezujejo submikro- in simbolno (branje in risanje) in makro-, submikro- 

in simbolno (risanje) raven kemijskih pojmov.  

Raziskave, ki so podrobneje preučevale, kako se razvoj zmožnosti prostorskih 

predstavljivosti razlikuje med spoloma, so dale nasprotujoče si rezultate. Benbow in 

Stanley (1980) ter Kali in Orion (1996) so ugotovili, da so pri zmožnostih zaznavanja 2D- 

in 3D-vizualizacijskih elementov moški bistveno uspešnejši od žensk. Al Methen in 

Wilkinson (1988), Klainin s sodelavci (2006) in Sorby s sodelavci (2005) pa ugotavljajo, 

da so pri prepoznavanju 2D- in 3D-vizualizacijskih elementov uspešnejše ženske.  
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 Mayes idr. (1988), Sorby (2009) ter Tuckey in Selvaratnam (1993) so ugotovili, 

da spol na vizualizacijske sposobnosti prepoznavanja 2D- in 3D-predstavitev nima 

vpliva.  

 Coleman in Gotch (1998) trdita, da je učni dosežek na kemijskem preizkusu 

znanja odvisen od zmožnosti prostorske predstavljivosti 2D- in 3D-submikroskopskih 

predstavitev ter s tem ustreznega povezovanja vseh treh ravni predstavitev kemijskega 

pojma. Carter je s sodelavci (1987) ugotovil, da med učnimi dosežki pri kemiji in uspehu 

na testu mentalnih rotacij obstajajo pomembne povezave. Dobri dodiplomski študentje 

kemije so na testu mentalnih rotacij dosegli zelo dobre rezultate.  

Do podobnih rezultatov sta prišla tudi Pribyl in Bodner (1987), ki sta ugotovila, 

da so dodiplomski študentje kemije z visokim odstotkom doseženih skupnih točk na testu 

mentalnih rotacij pri kemijskem preizkusu znanja bistveno bolje reševali naloge, ki so 

zahtevale spretnost reševanja kemijskih problemov, od tistih študentov kemije, ki so bili 

na testu mentalnih rotacij slabši. Študentje z dobrim rezultatom na testu prostorske 

predstavljivosti niso imeli težav niti pri nalogah, pri katerih je bilo potrebno poznavanje 

2D- in 3D-submikroskopskih predstavitev snovi na ravni delcev.  

Do enakih ugotovitev je prišel tudi Rochford (1985), saj so bili študentje kemije, 

ki so na preizkusu znanja kemije dosegli majhno število točk, neuspešni tudi pri testih 

prostorske predstavljivosti. Raziskovalec je sklenil, da se število doseženih točk na testih 

prostorskih predstavljivosti zato lahko uporablja kot napovednik uspešnosti študenta 

kemije pri preizkusih znanja kemije.  

V. Ferk Savec je s sodelavci (2003) pokazala, da je učenčevo zaznavanje 3D-

struktur v prostoru v veliki meri odvisno od ustreznih vizualizacijskih elementov, na 

primer: fizičnih modelov, slik modelov, fotografij procesa ali računalniških animacij, 

odvisno od zahtevnosti neke problemske naloge (števila miselnih operacij, števila rotacij 

itn.). Udeleženci raziskave so za predstavljanje preprostih organskih spojin veliko 

pogosteje in raje uporabljali konkretne predstavitve (3D-fizične modele molekul) kot 

abstraktne formule. Na preizkusu prepoznavanja preprostih organskih spojin so dijaki in 

študentje kljub temu dosegli najboljše rezultate z uporabo slik 3D-modelov ali 

računalniško podprtih modelov molekul, medtem ko so bili osnovnošolci boljši pri 

uporabi konkretnih fizičnih modelov molekul. Avtorji (prav tam, 2003) trdijo, da je 

pravilna zaznava 3D-predstavitev v kemijskem problemu ključna za vse nadaljnje 

mentalne procese, ki vodijo do njegove pravilne rešitve. Poudarjajo tudi, da se uspešnost 

reševanja kemijskih problemov po vertikali izobraževanja bistveno zmanjša s 

povečevanjem kompleksnosti kemijskega problema. Učenci, dijaki in študentje imajo 

največ težav pri reševanju kemijskih problemov, ki od njih zahtevajo kombinacijo več 

miselnih procesov prepoznavanja in rotacij hkrati.  

Zmožnost prostorske predstavljivosti vrednotimo z različnimi vizualizacijskimi 

testi (Guay, 1976; Likert, 1970; Mohammad in Rasoul Mohammad, 2011; Oltman idr., 

1971). Zmožnost mentalnih rotacij elementov se v raziskavah kemijskega izobraževanja 

uporablja za opisovanje sposobnosti predstavitve slik modelov molekul, fizičnih modelov 

molekul snovi, grafov, raznih diagramov in drugih struktur, pri katerih se posamezni 

elementi znotraj problemske naloge nahajajo v 2D- ali 3D-prostoru (Graulich, 2015; 

Kozma idr., 2000).  
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2.3.1.3 Kapaciteta delovnega spomina na učenje kemije 

 

Pri učenju kemijskih vsebin se učenci, dijaki in študentje seznanjajo z novimi 

kemijskimi pojmi, ki jim lahko ob nepravilni predstavitvi, slabših kognitivnih 

sposobnostih (sposobnosti logičnega in abstraktnega mišljenja) ter slabem predznanju 

povzročajo težave pri pomnjenju in razumevanju (Gurel idr., 2015). B. Marentič Požarnik 

(2012) trdi, da je treba nove pojme predstaviti sistematično, saj je za njihovo razumevanje 

pomembno, da si posameznik oblikuje pojmovno mrežo, ki odraža odnose med pojmi in 

njihove povezave. Johnstone (2000) navaja, da se ustrezno razumevanje kemijskega 

pojma razvije le na podlagi učenja s povezovanjem vseh treh ravni predstavitev 

kemijskega pojma, kar pa lahko pri učencih, dijakih in tudi pri študentih povzroči 

preobremenitev delovnega spomina. Rezultati raziskave (Lucariello idr., 2017) kažejo, da 

je za ustrezno razumevanje nove učne vsebine ključnega pomena učenčevo predznanje. 

Učitelj mora pri poučevanju novih pojmov predhodno dobro poznati predznanje učencev 

oziroma dijakov, saj lahko le tako izbere ustrezne metode poučevanja. Tako učenci 

oziroma dijaki na novo usvojeno znanje najuspešneje integrirajo v pojmovno mrežo 

konceptov, shranjenih v dolgotrajnem spominu. Ko posameznik procesira nove 

informacije, nadgrajuje že usvojeno znanje, kar pojmujemo kot pojmovno spremembo 

nadgradnje znanja. Ta je pomembna pri identifikaciji napačnih ali nepopolnih razumevanj 

procesiranih informacij in usvojenega znanja, shranjenega v dolgotrajnem spominu. Ko 

posameznik nov pojem integrira v že obstoječe predznanje, je pomembno, da iz 

dolgotrajnega spomina pojmovno mrežo obnovi in tako nov pojem poveže s pojmi, ki jih 

že pozna.  

Procesiranje konkretnih dejstev in kompleksnih informacij brez povezovanja z že 

obstoječim znanjem ni trajno in se zato iz dolgotrajnega spomina hitro izgubi ali vanj 

sploh ne pride (Devetak, 2012; Lucariello idr., 2017).  

         Spomin bi lahko definirali kot aktiven proces pomnjenja (tj. ohranjanje učinkov 

učenja) in pozabljanja (tj. izgubljanje učinkov učenja), ki ga lahko posredno preučujemo 

z več metodami:  

1) z obnavljanjem/metodo navadne reprodukcije (Kateri koli ponavljajoči se mentalni 

proces, ki je namenjen temu, da se podaljša trajanje spominske sledi.);  

2) s prepoznavanjem/rekognicijo (Proces, ko učečemu se po učenju določene učne 

vsebine ponudimo enako gradivo, pomešano z novimi podatki, in od njega 

zahtevamo, da naučene podatke prepozna, npr. prepoznavanje rastlinskih vrst, 

mineralov in kamnin, glasbenih del itn.);  

3) z rekonstrukcijo (Bistvo metode je preučevanje zapomnitve odnosov med elementi 

gradiva, in sicer bolj kot na pomnjenju izoliranih podatkov. Pri rekonstrukciji se 

učeči se nauči podatke v določenem zaporedju, ki jih mora nato po pomešanju 

ponovno urediti, npr. časovno razporejanje zgodovinskih dogodkov, faze v evoluciji 

človeka, faze mehanizma kemijske reakcije itn.);  
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4) z metodo ponovnega učenja/metodo prihranka (Stanje, ko učeči se naučene učne 

vsebine ne prepozna niti si je ne zmore ponovno priklicati v spomin. Da bi učeči se 

znanje, ki se je popolnoma izgubilo, le na videz utrdil, se ponovno nauči enako učno 

vsebino. Razlika v času ali številu poskusov, ki jih učeči se porabi med prvim in 

drugim učenjem, je prihranek.); 

5) z metodo prostih asociacij (Asociacije so s spominom tesno povezane, saj nam 

povedo, kje v spominu naj informacije iščemo. Več kot ima učeči se na določen 

pojem asociacij, lažje je iskanje, npr. iskanja imena neke osebe se lahko po metodi 

prostih asociacij lotimo tako, da gremo po abecedi od črke A naprej, dokler se 

imena iskane osebe ne spomnimo.);   

6) z metodo anticipacije (Gre za proces predvidevanja, ko učeči se npr. najprej 

prebere seznam nepravilnih angleških glagolov, nato se vrne na začetek in poskuša 

uganiti prvi nepravilni glagol ter preveri, ali je njegova domneva točna. V 

nadaljevanju poskuša uganiti še drugi, tretji nepravilni glagol in tako do konca. 

Postopek predvidevanja se pri učečem se ponavlja, dokler ne ugane vseh 

nepravilnih glagolov.).  

 

        Zapomnjenje je vedno selektiven proces, ki nove informacije integrira z že 

usvojenim znanjem, povezuje pa se z zaznavnimi procesi, motivacijo in s pozornostjo 

(Baddeley, 1992, 2003; Johnstone idr., 1994; Morrison in Chein, 2011; Yuan idr., 2006; 

Žagar, 2009). Atkinson in Shiffrin (1968) trdita, da spomin ni enovit, ampak obstaja več 

vrst spomina. Leta 1968 sta oblikovala t. i. trifazni model strukture spomina, ki ga 

prikazuje shema 22. 

 

 
 

Shema 22: Trifazni model strukture spomina (Atkinson in Shiffrin, 1968) 

 

 Atkinson in Shiffrin (1968) v trifaznem modelu strukture spomina navajata, da je 

spomin celovit informacijski proces povezave treh vrst spomina:  

1) senzorni register;  

2) kratkotrajni spomin;  

3) dolgotrajni spomin.  
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Človek s čutili vida, sluha, voha in tipa dražljaj iz okolice sprejme v t. i. senzorni 

register oziroma trenutni spomin, v katerem ostane v nespremenjeni obliki manj kot dve 

sekundi. Pod vplivom selektivne pozornosti se le izbrani vtisi oziroma zaznave prenesejo 

v t. i. kratkotrajni oziroma delovni spomin, preostale informacije pa se pozabijo in 

porazgubijo (Baddeley, 1992, 2003; Yuan idr., 2006; Žagar, 2009). Po Baddeleyjevem 

modelu (Baddeley, 2000, 2003) ima delovni spomin več začasnih shramb, med drugim 

vidno-prostorsko shrambo, v kateri se procesirajo vidno-prostorske informacije. 

Temeljna funkcija tega dela delovnega spomina je sposobnost razvijanja in koordiniranja 

mentalne predstavljivosti. Med procesom učenja se informacija, shranjena v delovnem 

spominu, vkodira in s tem shrani v dolgotrajni spomin. Učinkovitost vkodiranja je 

odvisna od stopnje procesiranja, ta pa od načina, kako lahko procesirane informacije 

povežemo z že znanimi asociacijami. Dolgotrajni spomin deluje kot skladišče 

kompleksnejših (med seboj povezanih) informacij in delov informacij, ki so med seboj 

nepovezani. Informacije, shranjene v dolgotrajnem spominu, lahko z njihovim 

večkratnim ponavljanjem obnavljamo oziroma jih v nasprotnem primeru pozabljamo, kar 

kaže na to, da dolgotrajni spomin ni neka omejena struktura, ampak proces. 

        Slabost delovnega spomina, ki se razvija med petim in desetim letom starosti 

otroka, je majhen obseg oziroma majhna kapaciteta informacij, ki jih lahko obdeluje 

(Baddeley, 1992; Žagar, 2009). Ker je to najaktivnejši del informacijskega procesa 

spomina, lahko na enkrat obdelujemo 7  2 enoti oziroma se kapaciteta delovnega 

spomina tipično giblje med 5 in 9 enotami, ki v njem ostanejo do 20 sekund (Miller, 

1956). Baddeley (2003), Lucariello s sodelavci (2017) in Žagar (2009) navajajo, da 

kapaciteto delovnega spomina običajno preverjamo s testi branja serij številk ali z 

zapisom preoblikovanih obdelanih števil. Pri nareku zaporednih števil mora testator 

paziti, da številko prebere v vsaki sekundi. Pomembno je, da je vsaka naslednja serija 

številk za eno številko daljša. Po prebrani celotni seriji zaporednih števil ima testiranec 

čas, da številke zapiše ali jih pove v enakem vrstnem redu, kot so mu bile naštete. Številke 

se lahko zapisujejo tudi v nasprotnem vrstnem redu, kot so bile narekovane. 

         Pri tem je pomembno, da raziskovalec loči med testom za določanje kapacitete 

kratkotrajnega spomina (zapis narekovanih številk v enakem vrstnem redu, ki zahteva le 

kratkotrajno pomnjenje določenega števila informacij) in dejanskega delovnega spomina, 

ki določa zapis narekovanih številk v nasprotnem vrstnem redu od narekovanih. Narek 

števil v nasprotnem vrstnem redu od naštetega pri testirancu namreč izzove miselne 

operacije manipuliranja. Testiranec si mora informacije naprej zapomniti, potem pa v 

mislih zamenjati njihov položaj v vrsti, preden jih lahko zapiše v nasprotnem vrstnem 

redu. Dolžina serije narekovanih številk, ki jo je testiranec še zmožen pravilno obnoviti, 

določa kapaciteto njegovega delovnega spomina. Če je informacij v delovnem spominu 

več, kot jih je posameznik zmožen procesirati, pride zaradi izrivanja novih zaznav ali 

postopnega propadanja spominskih informacij, ki so že shranjene v delovnem spominu, 

do pozabljanja obdelovanih informacij. Opisani pojav imenujemo preobremenitev 

delovnega spomina (Baddeley, 1992, 2003; Lucariello idr., 2017; Žagar, 2009).  
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Če si želimo podatke, shranjene v delovnem spominu, zapomniti za daljše časovno 

obdobje, jih moramo s ponavljanjem vkodirati v dolgotrajni spomin, ki ima dejansko 

neomejen obseg (Baddeley, 1992, 2003; Rosenbaum idr., 2005; Schacter, 1987; Žagar, 

2009). Tulving (1972, povzeto po Kaplan, 1990) je trdil, da dolgotrajni spomin gradijo 

tri ločene vrste spominov:  

1) proceduralni spomin (Obsega poznavanje postopkov oziroma korakov za izvajanje 

določene spretnosti, npr. urejanje enačb redoks reakcij. Ta vrsta dolgotrajnega 

spomina zahteva mehanično ponavljanje postopkov.); 

2) epizodični spomin (Obsega preprosto pomnjenje osebnih doživetij, zato ga 

imenujemo tudi avtobiografski spomin, npr. uspešno izvedena prva učna ura 

kemije.);  

3) semantični spomin (Obsega veliko področje spomina pomenov, dejstev, reševanja 

problemov, konceptualnega znanja in znanja jezikov. Semantični spomin je 

organizirano skladišče splošnega znanja in za priklic informacij zahteva 

ponavljanje.). 

        Za proces učenja in nadaljnjega procesiranja informacij je pomemben priklic 

informacij iz dolgotrajnega spomina. Uspešnost priklica že shranjenih informacij, ki je 

ključna za povezovanje na novo usvojenih pojmov, je odvisna od tega, kako so 

informacije skladiščene v dolgotrajnem spominu (Alloway in Alloway, 2010; Johnstone, 

1991, 1999; Kaplan, 1990; Morrison in Chein, 2011). Med podobnimi pojmi so povezave 

močne, med manj podobnimi šibke, nekateri pojmi pa v dolgotrajnem spominu med seboj 

niso povezani (Baddeley, 1992; Rosenbaum idr., 2005; Schacter, 1987; Žagar, 2009). V 

dolgotrajnem spominu, ki je skladišče dolgotrajno shranjenih informacij, je pomembno, 

da so informacije skladiščene na način medsebojne pojmovne povezave s čim manj 

nepovezanimi deli informacij (Johnstone, 1991, 1999, 2000). Na proces spreminjanja 

skladiščenih informacij imajo pozitiven učinek mentalne predstave (reprezentacije), ki 

integrirajo vse tri ravni kemijskega pojma (Wu idr., 2001). Pri kemiji imajo reprezentacije 

vlogo instrumenta, uporabnega za raziskovanje in nedvoumno sporazumevanje med 

strokovnjaki (Kozma idr., 2000), po drugi strani pa pri učenju in poučevanju kemije 

omogočajo prehode med pojavom na makroskopski ravni in njegovim simbolnim 

zapisom (Barke in Engida, 2001).   
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          Za ustrezno in pravilno razumevanje teh reprezentacij, ki niso le vizualni, ampak 

tudi pojmovni konstrukti, pa mora imeti posameznik veliko kemijskega znanja in 

prostorsko-vizualizacijskih sposobnosti (Bain in Towns, 2016; Kozma in Russell, 1997; 

Sweeder idr., 2019).  

Trifazni model strukture spomina (Atkinson in Shiffrin, 1968) je Johnstone s 

sodelavci (1994) adaptiral v model interakcij informacij v procesu učenja. Njihov razvit 

model (shema 23) lahko prenesemo tudi na področje učenja in poučevanja kemije 

(Devetak, 2012). 

 

 
 

Shema 23: Model procesiranja informacij in proces učenja (Devetak, 2012, prirejeno po 

Johnstone idr., 1994) 

 

Uspešnost reševanja problemov, ki od učečega se zahteva razmišljanje na višjih 

kognitivnih stopnjah, je boljša, če se pri reševanju uporablja tehnika glasnega 

razmišljanja (Ericsson in Simon, 1993; Greene idr., 2011; Nowell in Simon, 1922; 

Zimmerman, 2011). Zimmerman (2011) povzema, da rezultati raziskav na področju 

naravoslovja in matematike kažejo, da so testiranci, ki so pri reševanju problemov 

uporabljali metodo glasnega razmišljanja, razvili bolj sofisticirane mentalne modele 

obravnavanih pojmov. Rezultati istih raziskav tudi kažejo, da so bili testiranci z večjim 

interesom in dobrim predznanjem pri reševanju problemov s tehniko glasnega 

razmišljanja fleksibilnejši. Testiranci so uporabljali različne samoregulacijske procese, 

kar je vplivalo tudi na kakovost in količino pridobljenih podatkov – odgovorov na 

zastavljene probleme.  

Tehnika glasnega razmišljanja omogoča, da testiranec opiše skupek vseh svojih 

samoregulacijskih procesov (Ericsson in Simon, 1993; Greene idr., 2011; Nowell in 

Simon, 1992; Zimmerman, 2011). Namen tehnike glasnega razmišljanja je, da testiranec 

ubesedi svojo kognicijo (Ericsson in Simon, 1993), njena uporaba pa temelji na 

informacijski teoriji procesiranja informacij (Nowell in Simon, 1992). Če želimo 

informacije iz dolgotrajnega spomina procesirati, o tem poročati oziroma jih povezovati 

z na novo pridobljenimi, jih moramo priklicati v kratkotrajni spomin. Poročanje o 

zaporednih kognitivnih procesih lahko razkrije, kateri kognitivni procesi in v katerem 

zaporedju potekajo pri reševanju problema (Ericsson in Lehmann, 1996; Nowell in 

Simon, 1992).   
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 Nowell in Simon (1992) trdita, da tehnika glasnega razmišljanja testirancu ne 

povzroča dodatne kognitivne obremenitve. Tehnika formuliranja misli zajema:  

1) sprožitev;  

2) zapis;  

3) pripravo;   

4) analizo ubeseditve določenega sklopa informacij iz dolgotrajnega spomina. 

        Pomembno je, da testator pred reševanjem problema testirancu pove, da naj pri 

reševanju problema razmišlja na glas. Testiranec lahko pri metodi glasnega razmišljanja 

odgovor verbalizira na tri različne načine (Ericsson in Simon, 1993):  

1) vokalizira zavestne besedne informacije in procese (kar ne vpliva na dodatno 

obremenitev delovnega spomina, poveča pa čas reševanja problema);  

2) razkriva kognitivne procese, ki ne vsebujejo nujno besedne komponente (npr. 

predelovanje nepovezanih skupkov različnih informacij; tudi ta tip verbalizacije ne 

vpliva na dodatno obremenitev delovnega spomina, lahko pa, če testiranec pri tem 

načinu začne skupke informacij ubesedovati, poveča čas reševanja problema);  

3) na pobudo testatorja razlaga svoje razmišljanje, namesto da bi poročal o svojih 

verbalnih ali neverbalnih vsebinah (ta način verbalizacije od testiranca lahko 

zahteva dodaten kognitiven napor in tudi podaljša čas reševanja problema).  

          Testator se mora tretjega tipa verbalizacij pri zbiranju podatkov izogibati. Ta tip 

verbalizacije lahko zmanjšamo s točno določenim protokolom raziskave, ki vključuje:  

1) predstavitev namena raziskave, v kateri testiranec sodeluje;  

2) kratko razlago načina reševanja problema na testnem vzorcu;   

3) vnaprej pripravljena morebitna vprašanja.  

          Testator mora pred začetkom izvajanja raziskave testirancu odgovoriti na 

morebitna vprašanja (Ericsson in Lehmann, 1996; Ericsson in Simon, 1993; Greene idr., 

2011).  

 Ericsson in Simon (1993) opozarjata, da naj se podatki po metodi glasnega 

razmišljanja zbirajo v prostoru, v katerem sta testator in testiranec sama, testiranec pa naj 

ima med reševanjem problemov s testatorjem čim manj interakcij. Če testiranec med 

reševanjem problema pozabi govoriti, ga testator na to prijazno opomni, da želi, da 

ubesedi svoje razmišljanje.  

Zaradi lažje obdelave pridobljenih podatkov glasnega razmišljanja Greene s 

sodelavci (2011) in Zimmerman (2011) predlagajo, da se reševanje problema 

zvočno/video snema. Mogoče je tudi, da testator po koncu reševanja problema s 

testirancem opravi še krajši intervju z odprtim tipom vprašanj glede na vsebinski in 

tehnični potek raziskave, njegovo osebno mnenje o raziskavi, občutkih itn. Sledita prepis 

podatkov in njihovo kodiranje, da jih lahko v nadaljnji analizi ugotavljanja strategij 

reševanja problemov uporabljamo kot enote procesiranja informacij. Kode po načinu 

kvalitativnega pristopa raziskovanja združujemo v višje nadpomenske kategorije. 
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2.3.1.4 Vpliv formalno-logičnega mišljenja na učenje kemije 

 

Kako se novo usvojeno znanje integrira v že obstoječo mentalno strukturo pojmov 

določenega vsebinskega področja, je odvisno tudi od razvitosti posameznikovih 

intelektualnih sposobnosti, ki jih je raziskoval psiholog Jean Piaget (Piaget, 1952). 

Njegova teorija o intelektualnem razvoju človeka temelji na osnovi mentalnih struktur, ki 

vsebujejo sistem različnih transformacij. Piaget je uvedel proces prilagajanja oziroma 

akomodacije, ki nakazuje na spremembo mentalne strukture določene učne vsebine. Trdi, 

da se mentalna struktura pojma spremeni, če posameznik v že obstoječo mentalno 

strukturo ne zmore vgraditi novega faktorja, sprejetega iz zunanjega okolja. Razvoj 

mentalnih struktur se s starostjo spreminja. Z vse razvitejšimi možgani lahko človek lažje 

in ustreznejše razume abstraktne pojme, ki so značilni in tipični za kemijske učne vsebine.  

Piaget (1952) človekov kognitivni razvoj deli v več razvojnih faz, ki jih opredeljuje s 

starostjo otroka oziroma mladostnika: 

1) senzomotorična faza (do 2. leta starosti);  

2) faza predlogičnega mišljenja (med 2. in 7. letom starosti);  

3) faza konkretno-logičnega mišljenja (razvija se do 11. leta starosti);   

4) formalno-logična faza ali faza razvitosti abstraktnega mišljenja (razvija se med 11. 

in 12. letom starosti in se dokončno oblikuje v obdobju pubertete) (Piaget, 1952, 

povzeto po Labinowicz, 2010).  

            V povezavi s fazami razvitosti formalno-logičnega mišljenja sta Tobin in Capie 

(1981) razvila skupinski test logičnega mišljenja papir – svinčnik (Test of Logical 

Thinking – TOLT), ki temelji na naravoslovno-matematičnih postavkah.  

 Linn (1982) trdi, da je ustrezno razvita formalno-logična faza osnova za 

naravoslovno, tudi kemijsko, pismenost. Pod formalno-logično fazo uvršča pet ključnih 

sposobnosti:  

1) proporcionalno mišljenje (razumevanje številčnih odnosov);  

2) sposobnost identifikacije spremenljivk in konstant (pomembna zmožnost pri 

eksperimentalnem delu v laboratoriju);  

3) verjetnostno mišljenje (zmožnost napovedovanja rezultatov poskusov in njihove 

ponovljivosti);  

4) korelacijsko mišljenje (zmožnost prepoznavanja in potrditve razmerij med 

spremenljivkami, kar se močno odraža pri reševanju problemov);   

5) kombinatorno mišljenje (zmožnost napovedi kombinacij različnih spremenljivk). 

         Valanides (1997) navaja, da je teorija Piageta (1952) ključna za raziskovanje 

vpliva intelektualnih sposobnosti oziroma inteligentnosti posameznika na njegove učne 

sposobnosti. Iz različnih raziskav lahko za pojem inteligentnosti zapišemo več definicij: 

1) inteligentnost je človeška sposobnost, ki ni osebnostna lastnost posameznika, 

ampak njegova splošna lastnost (Jurman, 2004);  

2) je splošna umska sposobnost, ki zajema kompleksne miselne funkcije, kamor 

uvrščamo: spomin, razumevanje, domišljijo itn. in jo lahko ovrednotimo z 

vrednostjo inteligenčnega kvocienta, IQ (Mayer, 2008);  

3) gre za abstraktni pojem, ki se ga ne da neposredno številčno ovrednotiti, ampak se 

ga lahko ovrednoti le posredno prek učinkov (Musek, 2005);  
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4) je intelektualna kvaliteta, pri njenem merjenju pa moramo blokirati vse subjektivne 

vplive na testiranca (Legg in Hutter, 2006);  

5) »je sposobnost živih bitij, da obdelujejo informacije na način, ki je zanje nov« 

(Pogačnik, 1995, str. 12). 

            Herron Dudley (1996) trdi, da je zmožnost učenja z logičnim sklepanjem in s 

kritičnim mišljenjem podobna zmožnosti vrča, ki lahko vsebuje točno določeno 

prostornino tekočine – inteligentnost posameznika prikazuje »model vrča«. Model 

razlaga, da so določeni ljudje »rojeni z velikimi vrči« in imajo zato visoke umske 

sposobnosti, določeni pa ne. Herron (1996) in Žagar (2009) tako trdita, da je 

inteligentnost enovita sposobnost, posamezniki pa se med seboj razlikujejo po tem, da so 

eni bolj, drugi pa manj sposobni. Rezultati drugih raziskav pa kažejo, da je inteligentnost 

sestavljena iz dveh –  

1) splošna,   

2) specifična sposobnost (Spearman, 1904, 1927, povzeto po Sternberg in Williams, 

2002) – oziroma sedmih soodvisnih faktorjev ali primarnih miselnih sposobnosti:  

1) sposobnosti besednega razumevanja;  

2) sposobnosti besednega izražanja;  

3) sposobnosti sklepanja;  

4) sposobnosti prostorske predstavljivosti;  

5) sposobnosti zaznavanja podrobnosti in oblik;  

6) sposobnosti operiranja s številčnimi simboli;   

7) sposobnosti mehaničnega pomnjenja z obnavljanjem slik ali besed (Thurstone, 

1938, povzeto po Sternberg in Williams, 2002).  

Znano je, da imajo pri določenih učnih predmetih večjo težo ene sposobnosti, pri 

drugih predmetih pa druge. Na primer učni uspeh pri učenju tujega jezika je najbolj 

odvisen od sposobnosti besednega razumevanja in besednega izražanja, medtem ko so za 

učni uspeh pri učenju kemije pomembnejše sposobnosti dojemanja prostorskih odnosov, 

zaznavanja podrobnosti in oblik, sklepanja in operiranja s simboli (Žagar, 2009).  

 Gardner (1983) zagovarja miselnost teorije mnogoterih inteligentnosti, znotraj 

katere definira osem različnih vrst, razmeroma neodvisnih inteligentnosti, po katerih se 

ljudje med seboj razlikujejo:  

1) logično-matematična inteligentnost;  

2) jezikovna inteligentnost; 

3) glasbena inteligentnost;  

4) prostorska inteligentnost;  

5) telesno-gibalna inteligentnost;  

6) interpersonalna (medosebna) inteligentnost;  

7) intrapersonalna (znotraj osebna) inteligentnost;   

8) naravoslovna inteligentnost.  

            Gardner (1983) trdi, da se vsako učno vsebino učenci lahko učijo z uporabo vseh 

ali vsaj večine inteligentnosti. Zagovarja tudi, da je takšno učenje uspešnejše in trajnejše, 

kot če posameznik pri učenju izkorišča le eno izmed inteligentnosti.  
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Tri četrtine študentov, vključenih v raziskavo s problemi iz organske kemije, je za 

reševanje problemov uporabljalo le prvo raven Bloomove taksonomije, ki zajema znanje 

in razumevanje. Le četrtina pa je pri reševanju problema uporabljala konkretna logična 

sklepanja, ki so bila vezana tudi na uporabo, vrednotenje, sintezo in na analizo (Kraft idr., 

2008). Do podobnih rezultatov, vezanih na probleme splošne in anorganske kemije, sta 

prišla tudi Christian in Talanquer (2012).  

 Christian in Talanquer (2012), Graulich (2015) in Kraft s sodelavci (2008) trdijo, 

da je eden izmed razlogov za neustrezno razvito logično mišljenje tudi šolski sistem. 

Poudarjajo namreč, da se pri poučevanju kemijskih vsebin vse preveč uporabljata le prva 

in druga kognitivna stopnja Bloomove taksonomije. Vse višje ravni znanja, ki od učencev 

in dijakov zahtevajo poglobljeno razumevanje, logično sklepanje, analizo in kritično 

vrednotenje, pa se uporabljajo v veliko manjši meri, kot bi se sicer lahko. Podobne težave 

se nato pojavljajo tudi v večini preverjanj in ocenjevanj znanja. Dodajajo še, da je delež 

takšnega načina poučevanja, ki vključuje višje taksonomske stopnje znanja po Bloomu, 

ključen za razvijanje sposobnosti logičnega sklepanja in mišljenja. 
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2.3.2 Spremljanje procesiranja informacij s tehniko sledenja očesnim premikom 

 

Pri raziskovanju vidne pozornosti in procesiranja informacij ter s tem procesa 

učenja z reševanjem kemijskih problemov je pogosto uporabljena tehnika sledenja 

očesnim premikom (Bain in Towns, 2016; Sweeder idr., 2019; Yang idr., 2013).  

Kognitivni procesi so med drugim tesno povezani tudi z očesnimi premiki 

(Havanki in Vanden Plas, 2014; Rayner, 1998, 2009). Uporaba očesnega sledilca ima 

posredno zmožnost spremljanja osnovnih mehanizmov procesiranja informacij in njihove 

medsebojne integracije (Yang idr., 2013). Jacob in Karn (2003) navajata, da je kognitivne 

procese med reševanjem avtentičnih kemijskih problemov na področju trojne narave 

kemijskih pojmov smiselno preučevati z uporabo očesnega sledilca v kombinaciji z 

nekaterimi drugimi instrumenti. Očesni sledilec namreč omogoča objektivno podporo pri 

meritvah kognitivnega napora. Z njim spremljamo aktivnosti zenice in očesne premike 

posameznika, ki so povezani s procesiranjem multimedijskih in besedilnih informacij 

učnega materiala. Očesni sledilec uporabljamo za določanje vrste očesnih premikov in 

njihove pogostosti ter za določanje njihove lokacije na računalniški zaslonski sliki, na 

kateri je kemijski problem predstavljen.  

 Duchowski (2002) pojasnjuje, da očesni sledilec na podlagi videoposnetka 

kombinacije odseva zenice in roženice meri število fiksacij (tj. časovno obdobje s 

sorazmerno stabilnim pogledom, v katerem se obdelujejo vidne informacije), ki se 

pojavljajo znotraj območja zanimanja opazovanega predmeta. Običajno fiksacija traja 

200–300 milisekund. Zaporedne fiksacije so ločene s sakadami (tj. hitrim očesnim 

premikom v središče zanimanja, ki prinaša novo vizualno informacijo). S številom 

fiksacij in z njihovim trajanjem označujemo središče usmerjene pozornosti posameznika 

(t. i. interesna področja), ki nakazujejo, katero področje je za posameznika najzanimivejše 

(Duchowski, 2002; Liversedge in Findlay, 2000; Meng - Jung idr., 2011). 

         Analiza podatkov fiksacij in sakad omogoča objektivnejšo dopolnjevanje in 

dodatno pojasnjevanje rezultatov meritev različnih kognitivnih aktivnosti posameznika 

ter preučevanju procesa reševanja problemov, ki vključujejo vidne dražljaje (Chuang in 

Liu, 2011; Meng - Jung idr., 2011). Jacob in Karn (2003) sta preučila 21 različnih študij 

z uporabo očesnega sledilca in povzela šest najpogosteje uporabljenih mer očesnega 

sledenja. Te mere so:  

1) število fiksacij;  

2) delež časa, namenjenega za vsako interesno področje na opazovani zaslonski sliki;  

3) povprečen čas trajanja fiksacij;  

4) število fiksacij na vsakem interesnem področju;  

5) povprečni čas opazovanja posameznega interesnega področja;   

6) delež fiksacij glede na čas opazovanja.  

         Na podlagi omenjenih mer očesnega sledilca lahko opazujemo pot fiksacije 

pozornosti na ustrezno interesno področje (angl. gaze plots) oziroma izdelamo shemo 

gostot fiksacij pozornosti na interesno področje (angl. heat map).  
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 Tehnika sledenja očesnim premikom je bila za namene ugotavljanja bralnih 

strategij razvita že pred letom 1998 (Rayner, 1998). Uporablja se v raziskovanju 

računalniških iger (Alkan in Cagiltay, 2007; Meng - Jung idr., 2016), oglasov in drugih 

promocijskih gradiv (Chen in Meng - Jung, 2015; Fang - Ying idr., 2016; Graham idr., 

2012; Kang, 2014; Lucariello idr., 2017; Meng - Lung idr., 2013), v zadnjem času pa je 

zelo aktualna tudi na področju naravoslovja (Cook idr., 2008; Day idr., 2016; Huang in 

Chen, 2016; Tai idr., 2006) in kemijskega izobraževanja (Chen idr., 2015; Havanki in 

Vanden Plas, 2014; Herrington idr., 2017; Hinze idr., 2013; O’Keefe idr., 2014; Rau idr., 

2015; Stieff idr., 2011; Tang idr., 2014; Tang in Pienta, 2012; Topczewski idr., 2016; 

Williamson idr., 2013; Wu, 2012).  

Neposredno spremljanje strategij reševanja kemijskih problemov in z njimi 

povezanih kognitivnih procesov predstavlja sledenje očesnim premikom z analizo 

posnetkov, pridobljenih z očesnim sledilcem. Očesni premiki v povezavi s kognitivnimi 

procesi omogočajo preučevanje procesiranja informacij pri uporabi različnih 

vizualizacijskih elementov pri kemiji (Ferk Savec idr., 2016; Hinze idr., 2013; Stieff idr., 

2011). Pri preučevanju spremljanja strategij reševanja kemijskih problemov nam očesni 

premiki dajejo informacije o razporeditvi vizualne pozornosti s sledenjem fiksacij in 

sakad pogleda testiranca. V kratkem časovnem obdobju mirovanja očesnega zrkla in času 

trajanja fiksacij v delovnem spominu potekajo kognitivni procesi obdelave videnega 

vizualizacijskega elementa, na katerega je testiranec fiksiral pogled. Z analizo opazovanja 

videodokumentacije očesnega sledilca se na posnetku računalniške zaslonske slike z 

natančnim beleženjem smeri posameznikovega pogleda določi mesta, ki jim je testiranec 

namenil vizualno pozornost. Iz opazovanja poti reševanja (tj. prehajanje z enega na drugo 

interesno področje vizualizacijskih elementov na zaslonski sliki) lahko natančno 

določimo tudi posameznikovo strategijo reševanja kontekstualnega kemijskega problema 

(Duchowski, 2006; Henderson, 2007). Vzorci poti očesnih premikov in s tem strategije 

reševanja problema so odvisni od težavnosti kemijskega problema. Pri reševanju 

zahtevnejših kemijskih problemov imajo testiranci običajno tudi daljše čase fiksacij, kar 

lahko nakazuje na težave pri določanju informacij na opazovanih vizualizacijskih 

elementih oziroma daljši časi fiksacij predstavljajo večjo količino vloženega truda in 

napora pri procesiranju vidnih informacij (Green idr., 2007; Holmqvist in Anderson, 

2017; Mello - Thoms idr., 2002; Rayner, 1998; Thi Minh idr., 2016).  

J. Pavlin s sodelavci (2019) navajajo, da se skupen čas trajanja fiksacij, ki ga 

posamezniki porabijo za opazovanje izbranega interesnega področja na računalniški 

zaslonski sliki in s tem iskanja ustrezne rešitve kemijskega problema, z leti učenja kemije 

statistično pomembno zmanjšuje. Izbira pravilne animacije 3D SMR je bila pri reševanju 

kemijskega problema statistično pomembno povezana le s skupnim časom trajanja 

fiksacij in z zmožnostmi formalno-logičnega mišljenja reševalcev, medtem ko motivacija 

in vizualizacijske sposobnosti niso bile statistično značilne. Avtorji navajajo še, da so se 

statistično pomembne razlike v skupnem času trajanja fiksacij na izbiro pravilne 

animacije kemijskega problema 3D SMR glede na njihove sposobnosti formalno-

logičnega mišljenja kazale le pri reševanju kompleksnejšega kemijskega problema, kar 

za probleme na nižji kognitivni stopnji ni veljalo. 
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Posamezniki z dobrim kemijskim predznanjem in ustrezno razvitimi 

vizualizacijskimi sposobnostmi naj bi imeli pri reševanju kemijskih problemov fiksacije 

pogleda skoncentrirane na manjša področja opazovane zaslonske slike kemijskega 

problema, kar nakazuje na bolj osredinjeno in učinkovito iskanje vidnih informacij 

(Cowen idr., 2002). 

Eksperti za uspešno reševanje kemijskega problema navadno več časa namenijo 

opazovanju ravni predstavitev kemijskih pojmov, relevantnih za ustrezno rešitev, kar za 

novince ne drži v tolikšni meri. Ti se v nasprotju z eksperti pri reševanju kemijskega 

problema osredinjajo na vse vizualizacijske elemente, prikazane na računalniški zaslonski 

sliki, saj imajo pri zagotavljanju usmerjene pozornosti v ključne informacije med 

reševanjem problema težave. Iz opazovanja posnetka sledenja očesnim premikom med 

reševanjem kemijskega problema je mogoče ugotoviti, da so očesni premiki novincev 

običajno hitri, zbegani in osredinjeni na vizualizacijska področja, ki so za rešitev 

problema manj pomembna (Hegarty idr., 1992; Meng - Jung idr., 2011; Meng - Lung idr., 

2013; Slapničar idr., 2017; Torkar idr., 2018).  

 Jamet (2014) in Olakanmi (2015) trdita, da je za izboljšanje uspešnosti reševanja 

kontekstualnih kemijskih problemov pri novincih in tudi pri ekspertih pomembno, da jih 

gradijo vizualizacijski elementi trojne narave kemijskih pojmov, katerih vloga naj bi bila 

preusmerjanje posameznikove pozornosti na ustrezno mesto predstavitve problema, ki 

omogoča elegantnejšo rešitev.  

Pri reševanju kemijskih problemov na treh ravneh predstavitev je znano, da 

novinci kemijski problem rešujejo s pretežnim opazovanjem makroskopske in manj 

simbolne ravni, medtem ko je opazovanja submikroskopske ravni predstavitve zelo malo 

ali ga celo ni. Analiza očesnih premikov pri novincih kaže, da kemijski problem na treh 

ravneh predstavitev rešujejo le s povezovanjem največ dveh ravni predstavitev hkrati, kar 

za ekspertne reševalce običajno ni značilno (Cook idr., 2008; de Koning idr., 2009). 

 Stieff s sodelavci (2011) je z uporabo tehnike sledenja očesnim premikom in 

tehnika glasnega razmišljanja preučeval razumevanje mehanizmov različnih kemijskih 

reakcij in ugotovil, da so se dodiplomski študentje kemije pri reševanju kemijskih 

problemov bolj osredinjali na submikroskopsko raven predstavitve kot pa na uporabo 

simbolne ravni matematičnih izrazov in formul. Študentje z dobrim predznanjem v 

nasprotju s študenti s slabšim predznanjem pri reševanju kemijskega problema ob 

sočasnem povezovanju več ravni predstavitev kemijskih pojmov niso imeli težav. 

Tehnika glasnega razmišljanja je pri reševanju takšnih problemov omogočala boljši 

vpogled v strategije reševanja kemijskega problema, hkrati pa povečala tudi zanimanje 

študentov za reševanje kompleksnih kemijskih problemov.  

 Tang in Pienta (2012) na osnovi rezultatov raziskave navajata, da so imeli manj 

uspešni študentje kemije večje težave pri reševanju kemijskega problema na področju 

plinskih zakonov na treh ravneh predstavitev kot uspešnejši študentje. Uspešni in tudi 

neuspešni študentje so za branje navodila kemijskega problema porabili enako časa. V 

nadaljevanju reševanja problema so manj uspešni študentje v primerjavi z uspešnejšimi 

študenti porabili veliko več časa za fazo načrtovanja rešitve kemijskega problema. 

Rezultati raziskave kažejo, da imajo manj uspešni študentje drugačno strategijo reševanja 

kemijskega problema kot uspešni študentje.  
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Manj uspešni študentje se s pogledom in posledično številom fiksacij bolj 

osredinjajo na makroskopsko raven predstavitve, ki jo povezujejo s simbolno ravnjo. 

Povezav, ki vključujejo tudi submikroskopsko raven predstavitve, je pri manj uspešnih 

študentih malo.  

Williamson je s sodelavci (2013) na dveh različnih submikroskopskih 

predstavitvah, tj. na sliki krogličnega modela molekule in sliki krogličnega modela z 

razporeditvijo elektrostatičnega potenciala na površini molekule, preverjal fizikalne in 

kemijske lastnosti več organskih spojin. Rezultati raziskave kažejo, da študentje kemije 

ob razlaganju kemijskih lastnosti molekul porabijo več časa pri opazovanju slike 

krogličnega modela kot slike krogličnega modela z razporeditvijo elektrostatičnega 

potenciala na površini molekule. Zanimivo je, da je večina študentov ob vprašanju o 

razporeditvi elektronske gostote v molekuli enako dolgo opazovala obe predstaviti na 

submikroskopski ravni. Raziskovalci navajajo tudi, da so bili študentje, ki so ob tem 

vprašanju dlje časa opazovali sliko krogličnega modela molekule, pri razlagi manj 

uspešni od študentov, ki so dlje časa opazovali sliko krogličnega modela z razporeditvijo 

elektrostatičnega potenciala na površini molekule.  

 Tang idr. (2014) so s tehniko sledenja očesnim premikom ugotavljali, na kak način 

študentje kemije rešujejo računski problem z vsebino stehiometrije, ko aluminijev 

hidroksid disociira na aluminijev(III) oksid in vodo. Rezultati raziskave kažejo, da so 

študentje z dobrim in tudi študentje s slabim kemijskim predznanjem iz računalniške 

zaslonske slike, ki je vsebovala besedilo naloge in enačbo kemijske reakcije disociacije 

aluminijevega hidroksida, brez težav razbrali pomembnejše informacije, ki so jih 

potrebovali za izračun neznanke. Raziskovalci navajajo, da so v nadaljnjem procesu 

reševanja računske naloge, ki je od reševalca zahtevala razumevanje vsebine na višjih 

kognitivnih stopnjah, manj uspešni študentje v zelo kratkem času dosegli preobremenitev 

delovnega spomina. Uspešni in tudi manj uspešni študentje kemije so za reševanje 

kemijskega problema skušali uporabljati klasičen algoritem reševanja, in sicer po 

postopku korak za korakom. Zanimiva je ugotovitev, da je tehnika glasnega razmišljanja, 

ki so jo uporabljali študentje kemije, povečala zanimanje za reševanje kemijskega 

problema in zaradi glasnega razmišljanja posledično vplivala tudi na izboljšanje 

razumevanja preučevane učne vsebine. 

Chen je s sodelavci (2015) raziskoval razumevanje atomskih orbital pri dijakih. 

Rezultati raziskave kažejo, da so pravilnejše mentalne modele atomskih orbital 

konstruirali dijaki, ki so opazovali 3D-dinamične submikroskopske predstavitve 

atomskih orbital kot pa tisti, ki so opazovali atomske orbitale na statičnih 3D-

predstavitvah. V času opazovanja in številu fiksacij pri dijakih, ki so opazovali atomske 

orbitale na 3D-statičnih oziroma 3D-dinamičnih submikroskopskih predstavitvah, ni bilo 

statistično pomembnih razlik. Rezultati raziskave kažejo, da so 3D-dinamične 

predstavitve atomskih orbital zanimivejše od 3D-statičnih predstavitev.  

 Topczewski je s sodelavci (2016) pokazal, da uspešni študentje kemije pri izbiri 

pravilnega odgovora, kateri spekter jedrske magnetne resonance (NMR) ustreza določeni 

molekuli, prikazani s skeletno formulo, večino fiksacij opravijo na pravilnem posnetku 

spektra NMR. Hkrati so opravili tudi največ povezav s pravilnim odgovorom slike, ki je 

s skeletno formulo prikazoval ustrezno molekulo organske spojine.  
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Študentje s slabšim kemijskim predznanjem so v enakem času opazovanja 

računalniške zaslonske slike naredili bistveno več povezav med vizualizacijskimi 

elementi spektra NMR in slikami skeletnih formul mogočih organskih molekul. 

Porazdelitev gostote fiksacij je pri manj uspešnih študentih kemije na večini 

vizualizacijskih elementov približno enaka, izbira pravilnega odgovora pa napačna. 

 Herrington je s sodelavci (2017) preučeval strategije reševanja problema 

raztapljanja anorganskih in organskih snovi v vodi. Ena skupina testirancev problem je 

reševala na zaslonski sliki s statično predstavitvijo, druga pa je enak problem reševala na 

zaslonski sliki, ki je vsebovala animirano simulacijo. Rezultati raziskave kažejo, da je 

skupina, ki je problem reševala na zaslonski sliki s statično predstavitvijo, zaslonsko sliko 

opazovala statistično pomembno dlje časa kot tista, ki je problem reševala na animirani 

simulaciji. Zanimivo je, da so testiranci, ki so opazovali zaslonsko sliko s statično 

predstavitvijo, proces raztapljanja na ravni delcev razlagali z manj napačnimi 

predstavitvami kot drugi testiranci. Raziskovalci menijo, da je to posledica večjega 

časovnega osredinjanja in večjega števila fiksacij na interakcije med delci snovi, ki so jih 

naredili testiranci z opazovanjem zaslonske slike s statično predstavitvijo procesa 

raztapljanja v primerjavi s testiranci, ki so opazovali animirano simulacijo. Rezultati 

raziskave kažejo tudi, da je tehnika glasnega razmišljanja pri reševanju takšnih kemijskih 

problemov povečala zanimanje testirancev za opazovanje zaslonske slike. Raziskovalci 

(prav tam) menijo, da tehnika glasnega razmišljanja posledično vpliva tudi na izboljšanje 

njihovega razumevanja kemijskega problema. Do podobnih ugotovitev pri povezovanju 

reševanja kontekstualnih kemijskih problemov s tehniko spremljanja očesnih premikov 

in uporabo tehnike glasnega razmišljanja so prišli tudi Greene idr. (2011), Stieff idr. 

(2011), Tang idr. (2014) ter Zimmerman (2011).  

Slapničar s sodelavci (2020) je s tehniko sledenja očesnim premikom pri učencih 

8. razreda OŠ, dijakih 1. letnika SŠ in pri študentih študijskega programa dvopredmetni 

učitelj, smer kemija z vezavo, raziskoval strategijo reševanja kemijskih problemov 

trdnega in tekočega agregatnega stanja vode ter kemijskega problema zmrzovanja vode. 

Izsledki raziskave kažejo, da sta se opazovanje in uporaba makroskopske ravni 

predstavitve pri pojasnjevanju kemijskih problemov zmanjševala z naraščajočo starostjo 

udeležencev. Tako so dijaki, še bolj pa študentje z dobrim kemijskim predznanjem rešitve 

problemov pojasnjevali z vse večjim deležem opazovanja submikroskopske ravni 

predstavitev. Učenci, dijaki in študentje z dobrim kemijskim predznanjem so pri 

reševanju kemijskih problemov več časa namenili opazovanju pravilne submikroskopske 

predstavitve, medtem ko so interesna področja z manj pomembnimi informacijami 

opazovali statistično pomembno manj časa. Pri izbiri pravilne submikroskopske 

predstavitve agregatnega stanja snovi so udeleženci z dobrim kemijskim predznanjem 

kemijski problem reševali približno enako časa, ne glede na njihovo starost. Učenci, 

dijaki in študentje s slabim kemijskim predznanjem so imeli težave pri razlikovanju med 

interesnimi področji s tistimi bolj oziroma manj pomembnimi informacijami za rešitev 

problema. Ti so kemijske probleme v nasprotju z udeleženci z dobrim kemijskim 

predznanjem reševali dlje časa, med različnimi interesnimi področji na opazovani 

zaslonski sliki pa so naredili tudi večje število povezav.  
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Izsledki raziskave (Rodemer idr., 2020) kažejo, da so študentje z dobrim 

kemijskim predznanjem na interesna področja kemijskega problema reakcijskih shem 

organskih reakcij v primerjavi s študenti s slabim kemijskim predznanjem naredili 

statistično pomembno manjše število fiksacij. Študentje z dobrim kemijskim 

predznanjem so v nasprotju s študenti s slabim zaslonsko sliko kemijskega problema 

opazovali bistveno krajši čas. Do pravilnih rešitev kemijskih problemov so prihajali z 

načrtnim in daljšim opazovanjem tistih vizualizacijskih elementov, ki so bili za rešitev 

problema ključni. Shema gostot fiksacij pozornosti pri študentih s slabim kemijskim 

predznanjem kaže, da so ti več pozornosti namenili opazovanju simbolnega zapisa 

reaktantov kot produktov, kar za študente z dobrim kemijskim predznanjem ni veljalo. 

Avtorji ugotavljajo, da so študentje z dobrim kemijskim predznanjem pri reševanju 

kemijskega problema med različnimi interesnimi področji v primerjavi s študenti s slabim 

kemijskim predznanjem naredili statistično pomembno večje število povezav. Trdijo, da 

dobro kemijsko predznanje statistično pomembno vpliva na učinkovitejše povezovanje 

vizualizacijskih elementov, kar vodi tudi do pravilne rešitve kemijskega problema. 

Uporaba tehnike sledenja očesnim premikom razkriva specifično strategijo reševanja 

kemijskih problemov, ki vključujejo reakcijske sheme organskih reakcij. Študentje 

kemije na opazovanih skeletnih formulah reaktantov in produktov pri reševanju 

kemijskega problema pogled najprej usmerjajo v iskanje podobnosti in nato razlik med 

posameznimi formulami snovi. Pri nadaljnjem procesiranju informacij med seboj 

povezujejo vizualizacijske elemente, ključne za rešitev kemijskega problema, nato pa 

rešitev po še enem preverjanju povedo. 

Tothova s sodelavci (2021) navaja, da se čas reševanja kontekstualnih kemijskih 

problemov z vsebinskega področja elementov v periodnem sistemu pri dijakih povečuje 

s stopnjevanjem njegove težavnosti. Dijaki, ki so kemijske probleme reševali dlje časa, 

so bili pri njihovih rešitvah uspešnejši. Velja, da so dijaki z dobrim kemijskim 

predznanjem kemijske probleme uspešno rešili v krajšem času. Podatki tehnike glasnega 

razmišljanja kažejo, da je dijakom s slabim kemijskim predznanjem težave povzročalo že 

razumevanje navodila kemijskega problema. Nanj so ti naredili tudi največje število 

fiksacij. Med dijaki z dobrim oziroma s slabim kemijskim predznanjem ni statistično 

pomembnih razlik med številom fiksacij na interesna področja s tistimi bolj oziroma manj 

pomembnimi informacijami, potrebnimi za rešitev kemijskega problema. Odkrite 

strategije reševanja kontekstualnih kemijskih problemov s tehniko spremljanja očesnih 

premikov in glasnega razmišljanja pri dijakih z dobrim kemijskim predznanjem so:  

1) hitro iskanje relevantnih informacij, pomembnih za rešitev kemijskega problema; 

2) logično razmišljanje;  

3) reševanje kemijskega problema z uporabo analogij;   

4) samorefleksija povedanega odgovora.  

Dijaki s slabim kemijskim predznanjem so pri reševanju kontekstualnih kemijskih 

problemov več časa namenili opazovanju interesnih področij, ki za rešitev problema niso 

bila ključna. Analiza poti fiksacij usmerjene pozornosti pri njihovem reševanju 

kemijskega problema nakazuje, da so za reševanje problema uporabljali klasičen 

algoritem reševanja, in sicer po postopku korak za korakom.  
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Opazovanje neustreznih vizualizacijskih elementov in vzpostavljanje velikega 

števila povezav med njimi sta te dijake vodila tudi v napačno rešitev kemijskega 

problema. Do enakih ugotovitev v povezavi s strategijo reševanja kemijskih problemov 

je pri študentih s slabim kemijskim predznanjem prišel tudi Tang s sodelavci (2014).  

Devetak (2021) ugotavlja, da so tisti dijaki 1. letnika SŠ in študentje 

dvopredmetnega študija kemije z vezavo, ki so izmed ponujenih možnosti enačb izbrali 

pravilno enačbo gorenja metana, to reakcijo tudi bolje pojasnili. Pri opisovanju, katera 

snov v zemeljskem plinu gori, so udeleženci raziskave po večini opazovali le 

makroskopsko raven predstavitve, ne glede na to, ali so izbrali pravilno enačbo kemijske 

reakcije. Da je kisika za reakcijo gorenja metana dovolj, je z uporabo submikroskopske 

ravni ali kombinacije submikroskopske in makroskopske ravni predstavitve pojasnjevala 

samo četrtina udeležencev. Večina drugih je na to vprašanje odgovarjala le z 

opazovanjem in uporabo makroskopske ravni predstavitve. Izsledki kažejo, da so 

udeleženci z dobrim kemijskim predznanjem, ne glede na starost, pri reševanju 

kontekstualnega problema gorenja metana več pozornosti namenili pravilni enačbi 

kemijske reakcije in tistim delom interesnih področij zaslonske slike, ki so bili za rešitev 

kemijskega problema ključni. Udeleženci, ki so za gorenje metana izbrali napačno enačbo 

kemijske reakcije, so dinamično 3D-submikroskopsko predstavitev v primerjavi z 

udeleženci, ki so izbrali pravilno, statistično pomembno večkrat opazovali. Pogostejši 

ogled in daljše opazovanje dinamične 3D-submikroskopske predstavitve za študente s 

slabim kemijskim predznanjem nakazujeta, da jim je bila delčna raven zanimivejša in za 

rešitev problema uporabnejša, kar za udeležence z dobrim kemijskim predznanjem ne 

drži.  

Akaygun in Adadan (2021) sta pri študentih kemije s triangulacijo tehnike 

sledenja očesnim premikom in glasnega razmišljanja na ogledu videoposnetka 

kemijskega eksperimenta ugotavljali razumevanje redoks reakcije bakra z vodno 

raztopino srebrovega nitrata(V). Avtorici navajata, da je med tehnikama zbiranja 

podatkov obstajala popolna skladnost. Pojasnjevanje kemijske reakcije študentov se je 

namreč v celoti ujemalo s potjo opazovanja posameznih interesnih področij na zaslonski 

sliki posnetka kemijskega eksperimenta. Iz opazovanih poti fiksacij usmerjene pozornosti 

med reševanjem kemijskega problema sta vzorce gibanja očesa razvrstili v tri glavne 

kategorije:  

1) pogled na interesno področje, kamor morajo udeleženci za oblikovanje ustrezne 

rešitve kemijskega problema pogledati; 

2) osredotočeno ogledovanje interesnega področja, ključnega za oblikovanje rešitve 

kemijskega problema;  

3) ignoriranje pogleda na interesna področja zaslonske slike, ki so za rešitev 

kemijskega problema nepomembna oziroma za udeležence prikazujejo preveč 

podrobnosti. 

Izsledki raziskave (prav tam) kažejo, da so študentje kemije z dobrim kemijskim 

predznanjem pri opazovanju posnetka kemijskega eksperimenta, ki je vključeval tri čaše 

z bakreno žico v različnih vodnih raztopinah, pogled usmerjali le v čašo, v kateri so bile 

vidne spremembe na makroskopski ravni.  
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Študentje s slabim kemijskim predznanjem so pogled velikokrat usmerjali tudi na 

čaši, v katerih do vidnih sprememb na makroskopski ravni predstavitve ni prihajalo. Ti 

študentje so med posameznimi čašami naredili bistveno večje število povezav in kemijski 

problem reševali dlje časa. Med reševanjem kemijskega problema se tudi pri opazovanju 

čaše, v kateri je potekala vidna sprememba pri reakciji med bakrom in vodno raztopino 

srebrovega nitrata(V), s pogledom večinoma niso osredinjali na bistvene dele tega 

interesnega področja. Večinoma so opazovali okolico čaše in njeno notranjost nad gladino 

modro obarvane vodne raztopine, kar za študente z dobrim kemijskim predznanjem ni 

veljalo. Raziskovalki ugotavljata, da je količina kemijskega predznanja bistveno vplivala 

na izbiro strategije reševanja kemijskega problema in s tem tudi na pravilnost njegove 

rešitve. 
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2.4 RAZUMEVANJE KEMIJSKE REAKCIJE 
 

          Preučevanje razumevanja kemijskih reakcij je v kemijskem izobraževanju 

pomembno področje raziskovanja že več desetletij (van Driel idr., 1998). Raziskave tako 

vključujejo vsebine, kot so:  

1) ionske reakcije (Boo in Watson, 2001; Çalik idr., 2005, 2007; Chandrasegaran idr., 

2007; Kelly idr., 2010; Lin in Chiu, 2007; Pinarbasi idr., 2006; Stains in Talanquer, 

2008; Ye idr., 2019); 

2) stehiometrija (Devetak idr., 2010; Gulacar idr., 2013, 2014; Sanger, 2005);  

3) hitrost kemijske reakcije (Bain in Towns, 2016; Cakmakci idr., 2006; Kolomuç in 

Tekin, 2011; Sweeder idr., 2019; Tan idr., 2010); 

4) kemijsko ravnotežje (Banerjee, 1995; Chi idr., 1994, 2012; Sanger, 2005; van Driel, 

2002; Yarroch, 1985); 

5) redoks reakcije (Boo in Watson, 2001; Chandrasegaran idr., 2007; Chen idr., 2019; 

Kelly in Hansen, 2017; Lu idr., 2018; Österlund idr., 2009, 2010; Yan in Talanquer, 

2015) in elektrokemije (Çalik, 2005; Özkaya, 2002);  

6) organske reakcije (Anzovino in Lowery Bretz, 2015; Bhattacharyya in Bodner, 

2005, 2014; Cartrette in Bodner, 2010; Ealy in Hermanson, 2006; Ferguson in 

Bodner, 2008; Galloway idr., 2017; Grove idr., 2012; Hegarty idr., 2013; Kraft idr., 

2010).  

            Andersson (1990) ugotavlja, da je pojem kemijska reakcija težko razumljiv. 

Ponazarja spremembe snovi iz vsakdanjega življenja, te spremembe pa so običajno težko 

zaznavne, saj navadno vidimo snov kot statično in zvezno. 

Zapleten proces kemijske reakcije običajno želimo prikazati na preprostejši način 

s simboli. Tako je pri reševanju problemov, povezanih s kemijsko reakcijo, ključnega 

pomena ustrezno razumevanje abstraktnega zapisa kemijskih simbolov formul in enačb, 

ki predstavljajo kvalitativno in kvantitativno komponento določenega kemijskega 

procesa (Taskin in Bernholt, 2014). Treagust s sodelavci (2003) trdi, da je posameznikova 

sposobnost reševanja kemijskih problemov odvisna od hkratnega razumevanja vseh treh 

ravni predstavitev kemijskih pojmov. Poznavanje vseh treh ravni predstavitev kemijskega 

pojma posamično je ključno za ustrezno sočasno povezavo treh ravni predstavitev, ki ne 

vključuje napačnih razumevanj.  

Rezultati študije (Kelly idr., 2010) kažejo, da imajo študentje kemije pogosto 

težave s povezovanjem simbolne ravni enačbe kemijske reakcije in submikroskopske 

ravni predstavitve istega kemijskega pojava oziroma procesa. Johnstone (2000) navaja, 

da razumevanje treh ravni predstavitev kemijskih pojmov in njihovo medsebojno 

povezovanje v delovnem spominu pomembno vpliva na usvajanje ustreznega kemijskega 

znanja. Trdi tudi, da lahko nepravilno interpretirana makroskopska raven kemijske 

reakcije povzroča napačna ali nepopolna razumevanja, kar vpliva na nadaljnje učenje 

kemijskih pojmov.  

 Taskin in Bernholt (2014) dodajata, da k napačnim razumevanjem kemijskih 

reakcij pripomore tudi pripisovanje lastnosti ene ravni drugi ravni (npr. ko lastnosti 

makroskopske ali simbolne ravni pripisujemo submikroskopski ravni delcev).  
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2.4.1 Napačno razumevanje raztopin 
 

Razvijanje razumevanja učne vsebine raztopine, ki je eden izmed pomembnejših 

tematskih učnih sklopov učnega načrta za kemijo v osnovni in srednji šoli, je bistveno za 

učenje in razumevanje zahtevnejših vsebin s področja kemijske kinetike, kemijskega 

ravnotežja, ravnotežja v vodnih raztopinah in področja redoks reakcij (Çalik idr., 2010; 

Ye idr., 2019). 

 Devetak s sodelavci (2009) in Teichert s sodelavci (2008) navajajo pogosto razvita 

napačna razumevanja raztopin. Uzuntiryaki in Geban (2005) trdita, da je poznavanje 

vsebinskega sklopa o raztopinah zelo pomembno, saj veliko kemijskih reakcij poteka v 

vodnih raztopinah. 

Študije (Çalik idr., 2005; Uzuntiryaki in Geban, 2005; Ye idr., 2019) nakazujejo, 

da imajo učenci in dijaki težave pri prepoznavanju raztopin različnih kombinacij topila in 

topljenca. Kabapinar s sodelavci (2004) dodaja, da so udeleženci raziskave za pojem 

raztapljanje uporabljali alternativna koncepta »izginjanje« in »taljenje«. Ebenezer (2001) 

navaja, da so sedemnajstletniki raztapljanje razlagali kot pretvorbo snovi iz trdnega v 

tekoče agregatno stanje, pri kateri se trdni delci razlomijo v koščke, postanejo manjši in 

se hitreje gibljejo stran drug od drugega. 

 Adadan in Savasci (2012) na podlagi rezultatov raziskave ugotavljata, da je 15 % 

dijakov, vključenih v raziskavo, menilo, da začneta ob dodatku kuhinjske soli v vodo 

hkrati potekati dva procesa, taljenje in raztapljanje. Po mnenju dijakov se pri teh procesih 

sol pretvori iz trdnega v tekoče agregatno stanje (taljenje) in nato v tekočem agregatnem 

stanju enakomerno porazdeli v homogeno strukturo raztopine (raztapljanje). Avtorja 

skleneta, da dijaki na makroskopski ravni sicer proces raztapljanja kuhinjske soli pravilno 

poimenujejo, vendar ga v nadaljevanju napačno razlagajo. 17 % dijakov je menilo, da 

med procesom raztapljanja med ioni iz kuhinjske soli in molekulami vode prihaja do 

kemijske reakcije, pri kateri nastaja nova snov z drugačnimi lastnostmi. Ta snov je v vodi 

dobro topna, saj pri raztapljanju nastane raztopina, ki naj bi imela drugačne kemijske 

lastnosti kot obe izhodni snovi. 20 % dijakov je pri nastanku raztopine poudarilo, da lahko 

raztopino tvorijo le soli, zgrajene iz ionov, druge snovi pa ne. Avtorja to pripisujeta 

nenehnemu poudarjanju učiteljev in tudi nekaterih učbeniških gradiv, da se nastanek 

raztopin velikokrat predstavlja le na primerih topljencev ionske zgradbe. 

 Devetak je s sodelavci (2009) ugotovil, da je razumevanje procesa raztapljanja 

trdne snovi v vodi šibko, še posebej z vidika razumevanja submikroskopske ravni 

predstavitve kemijskega pojma. Učenci, sodelujoči v raziskavi, so imeli težave tudi pri 

predstavitvi nenasičenih in nasičenih vodnih raztopin soli na submikroskopski ravni. 

Kabapinar s sodelavci (2004) nakazuje, da so učenci in dijaki trdili, da molekule sladkorja 

na vodi lebdijo ali pa potonejo, saj so trdne snovi (molekule sladkorja) težje od tekočih 

(molekule vode). Rezultati iste raziskave kažejo tudi, da so nekateri udeleženci zrna 

(kristale) namiznega sladkorja identificirali kot molekule sladkorja, še posebej takrat, ko 

so pojem delca uporabljali za označevanje atomov ali molekul. 
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 Taber in García - Franco (2010) iz izsledkov raziskave trdita, da je le 30 % dijakov 

razumelo, da je raztapljanje natrijevega klorida v vodi spontan proces. Kar 70 % pa jih je 

menilo, da je za raztapljanje natrijevega klorida v vodi nujno potrebno segrevanje ali 

mešanje. Dijaki so trdili, da se raztopina natrijevega klorida po ohlajanju ne spremeni 

oziroma se v njej ne izločijo kristali natrijevega klorida.  

Da je kemijska vsebina o koncentraciji raztopin težje razumljiv del vsebinskega 

sklopa Raztopine, kažejo tudi rezultati raziskave (Dahsah in Coll, 2008). Avtorja sta 

ugotovila, da je 63 % anketiranih dijakov, starih od 15 do 17 let, izmed ponujenih 

možnosti izbire raztopine z različno količino topila in topljenca v čaši za najbolj 

koncentrirano raztopino izbralo raztopino, ki je imela največji delež topila. Pri 

primerjanju koncentracije raztopine pred izparevanjem vode in po njem, je kar 60 % 

dijakov menilo, da je raztopina pred izparevanjem topila bolj koncentrirana, saj jo je v 

posodi količinsko več. V povezavi z izsledki že omenjenih raziskav tudi Devetak s 

sodelavci (2009) in Teichert s sodelavci (2008) navajajo, da so imeli učenci in dijaki 

težave pri prepoznavanju in tudi predstavitvi raztapljanja kuhinjske soli (ionski kristal) 

ter namiznega sladkorja (molekulski kristal) v vodi. Težave so se kazale pri razlagi 

primerjave električne prevodnosti vodne raztopine kuhinjske soli in vodne raztopine 

namiznega sladkorja, pri čemer sta bili koncentraciji obeh topljencev in prostornina topila 

v raztopinah enaki. 

 Çalik (2005) razkriva, da so dijaki med 13. in 16. letom starosti menili, da 

električne prevodnosti ne povzročajo vsi gibljivi ioni, ampak le anioni, ki so nabiti 

negativno – podobno kot elektroni. Trdili so, da so vse raztopine, ki so na videz enotne, 

ne glede na vrsto topljenca, električno prevodne. Adadan in Savasci (2012) poročata, da 

je 25 % dijakov, vključenih v raziskavo, napovedalo, da imata 0,1 molarna vodna 

raztopina žveplove(VI) kisline in 0,1 molarna vodna raztopina saharoze enako električno 

prevodnost. Trdili so, da imata omenjeni vodni raztopini večjo električno prevodnost kot 

0,05 molarna vodna raztopina natrijevega hidroksida. 14 % teh je svojo napoved razlagalo 

z upoštevanjem, da ima vodna raztopina natrijevega hidroksida polovico manjšo 

množinsko koncentracijo kot vodna raztopina žveplove(VI) kisline in vodna raztopina 

saharoze. 52 % udeležencev raziskave je moč električne prevodnosti vseh treh vodnih 

raztopin napovedalo pravilno. Zanimivo je dejstvo, da je pravilen odgovor le na podlagi 

upoštevanja množinskih koncentracij od 52 % podalo le 25 % udeležencev. Kar 75 % 

dijakov (od 52 %) pa je električno prevodnost vseh treh raztopin razložilo brez 

upoštevanja podanih vrednosti množinskih koncentracij in brez razlage disociacije 

posamezne snovi na ione. Svojo razlago so utemeljili na podlagi splošnega znanja o 

naravi kislin in baz. 

Raziskave (Adadan in Savasci, 2012; Mulford in Robinson, 2002; Pinarbasi idr., 

2006) so pokazale, da imajo tudi študentje 1. letnika naravoslovnih študijskih smeri 

težave pri prepoznavanju, razlikovanju in pri opisovanju med nasičeno in prenasičeno 

vodno raztopino soli. Avtorji navajajo, da je poglaviten razlog za to premalo izkušenj v 

povezavi z makroskopsko pa tudi submikroskopsko ravnjo teh tipov raztopin. Adadan in 

Savasci (2012) pojasnjujeta, da so imeli dijaki težave že pri računanju mase topljenca iz 

masnega deleža topljenca v raztopini. Še večje težave so nastale, ko so morali manjkajoče 

podatke o topnosti razbrati iz tabel in grafov.  
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Ista raziskava potrjuje, da dijaki s težavami pri preračunavanju masnega deleža 

topljenca v raztopini pri kemiji niso imeli težav pri procentnem računu pri matematiki. 

Devetak s sodelavci (2009) navaja, da dajejo učitelji v osnovnih in srednjih šolah velik 

poudarek predvsem računskim nalogam, v katerih učenci oziroma dijaki iz podatkov 

računajo različne koncentracije, veliko premalo poudarka pa dajejo predstavljanju 

različnih vrst raztopin na submikroskopski ravni.  

Podobno kot velja za druge kemijske učne vsebine, je tudi pri razumevanju 

vsebine raztopin ključnega pomena poznavanje delčne narave snovi. Le na poznavanju te 

se lahko razvijejo ustrezni mentalni modeli, ki vključujejo opazovanje raztapljanja na 

makroskopski ravni, razlago raztapljanja na submikroskopski ravni in poenostavljenega 

zapisa procesa na simbolni ravni (Çalik idr., 2007; Devetak idr., 2009).  

Ustrezno razumevanje raztopin je ključno za razvoj pravilnih mentalnih modelov, 

vezanih na pomembno vsebinsko področje kemijskih reakcij (Çalik idr., 2010; Ye idr., 

2019). Opisovanje, razlaga in napovedovanje poteka kemijskih reakcij so namreč eni 

izmed najpomembnejših ciljev poučevanja in učenja kemije. Pravilno razumevanje 

konceptov kemijske reakcije pa ni odvisno le od ustreznega razumevanja posameznega 

koncepta, ampak od integrativnega in sočasnega razumevanja več konceptov in njihove 

uporabe na novih primerih (Barke idr., 2009).  

 Clark in Linn (2003) menita, da lahko nekateri posamezniki razumevanje poteka 

kemijskih reakcij v vodnih raztopinah z učenjem usvojijo, večina učečih se pa tega ne 

zmore. Ti imajo pri razumevanju pojmov, vezanih na kemijsko reakcijo, težave, saj se jih 

učijo na pamet. Kelly in Hansen (2017) trdita, da bi moralo biti pri učencih in dijakih 

razumevanje kemijske reakcije usmerjeno tako, da vključuje prepoznavanje značilnosti 

pojavov na makroskopski ravni in posledično predvidevanje, kako se delci v snovi 

premikajo (vključujoč medsebojne interakcije), da sploh povzročijo takšno spremembo, 

ki jo mi opazimo. 

Adbo in Taber (2009) trdita, da se pri definiranju kemijskih pojmov razvije vrsta 

alternativnih konceptov, ki pa strokovno največkrat niso pravilni. Razvijanje izhaja iz 

njihovega posrednega in tudi neposrednega opazovanja ter vsakodnevnega stika z 

okoljem. Razlogi, ki vplivajo na oblikovanje alternativnih konceptov, so še napačne 

predstavitve kemijskih pojmov v nekaterih učnih gradivih in zavajajoč pogovorni jezik. 

Taber (2008) poudarja, da površno razumevanje določene učne vsebine pogosto oblikuje 

nabor nepovezanih idej oziroma alternativnih konceptov, ki nastane tudi zaradi 

povezovanja več vsebinskih področij hkrati. 
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2.4.2 Napačno razumevanje kemijske reakcije 
 

Kemijske reakcije pri splošni in anorganski kemiji poenostavljeno predstavljamo 

s simbolnim zapisom enačbe kemijske reakcije oziroma z reakcijskimi shemami pri 

organski kemiji. Simbolni zapisi kemijskih reakcij imajo velik pomen, saj na 

poenostavljen način predstavljajo več kompleksnih dogodkov na makroskopski in težje 

predstavljivi submikroskopski ravni. S poznavanjem enačb kemijskih reakcij lahko poleg 

ustreznega razumevanja kemijske vsebine na precej preprost način ugotavljamo tudi 

različne količinske odnose med reaktanti in produkti (Kelly idr., 2010).  

 Kelly in Hansen (2017) trdita, da so težave pogoste že pri razumevanju in 

povezovanju pojmov »kemijska reakcija« in »enačba kemijske reakcije«. Učenci in 

dijaki, ki znajo urejati enačbe kemijskih reakcij, velikokrat ne razumejo razmerja med 

delci na submikroskopski ravni predstavitve v povezavi s shemo kemijske reakcije na 

delčni ravni (Kelly in Hansen, 2017; Yarroch, 1985). Garnett s sodelavci (1995) trdi, da 

so imeli študentje kemije težave pri zapisu enačbe kemijske reakcije in opisu kemijske 

reakcije, tudi če so imeli pred seboj zapisane formule. O podobnih rezultatih sta že leta 

1992 poročala raziskovalca Hesse in Anderson (1992), ki sta poleg tega ugotovila še, da 

imajo študentje kemije težave pri razumevanju, da se pri kemijskih reakcijah delci v snovi 

spremenijo in preuredijo. Pri sintezi natrijevega klorida iz elementov se na primer 

natrijevi atomi in molekule klora pretvorijo v natrijeve oziroma kloridne ione, ki imajo v 

ionski kristalni strukturi natrijevega klorida točno določeno zaporedje.  

 Yitbarek (2011) izpostavlja, da so učenci in dijaki pri razlagi poteka kemijske 

reakcije in njene enačbe trdili, da je število delcev pred kemijsko reakcijo drugačno od 

števila delcev po poteku kemijske reakcije. Učenci in dijaki niso razumeli, da se masa 

snovi in s tem tudi število delcev pri kemijski reakciji ohranjata. O podobnih rezultatih, 

povezanih z napačnimi predstavami, vezanimi na zakon o ohranitvi mase pri kemijski 

reakciji, govorita tudi raziskavi (Hesse in Anderson, 1992; Stavy, 1990), v kateri so 

avtorji ugotovili, da so imeli učenci z zakonom o ohranitvi mase težave že pri zelo 

preprostih fizikalnih in kemijskih procesih. Učenci so imeli težave tudi pri opredelitvi, ali 

je neki proces fizikalna ali kemijska sprememba. Yarroch (1985) takšna in podobna 

nerazumevanja kemijskih vsebin pripisuje ugotovitvam, da učenci ob zapisu enačbe 

kemijske reakcije razmišljajo samo o zapisanih simbolih, nihče pa ne daje poudarka 

submikroskopski ravni, ki kemijsko reakcijo tudi ustrezno razlaga in utemeljuje. Do 

podobnih ugotovitev sta prišla tudi raziskovalca Weinrich in Talanquer (2015), ki sta 

ugotovila, da so učenci in dijaki procese kemijskih reakcij opisovali samo površinsko, 

brez zavedanja globljega pomena simbolnega zapisa enačbe kemijske reakcije. 

 Yarroch (1985) kot mogočo utemeljitev napačnih predstav, vezanih na 

razumevanje zakona o ohranitvi mase, pripisuje nastanku produktov v plinastem 

agregatnem stanju, ki izhajajo iz reakcijske posode. Pri primerjanju začetne mase 

reaktantov in končne mase produktov tako nastane negativna razlika, ki jo pripisujemo 

plinastemu produktu, kar pa je za učence težje razumljivo.  

 Hesse in Anderson (1992) trdita, da imajo simbolni zapisi snovi, vključno z 

enačbami kemijskih reakcij, zelo majhen pomen pri učencih, ki kemijo kot abstraktno in 

simbolno vedo šele spoznavajo.  



M. Slapničar, Razumevanje kemijske reakcije na treh ravneh predstavitev kemijskih pojmov                                    Doktorska disertacija 

52 

 

Simbolni kemijski jezik postaja vse pomembnejši pri nadaljnjem izobraževanju, 

ko učenci in dijaki pridobijo širšo in predvsem globljo predstavo sveta snovi na ravni 

delcev in simbolov. Avtorja (prav tam) opozarjata, da si lahko zaradi manjšega pomena 

simbolnega kemijskega jezika učenci o naravi snovi oblikujejo svoje teorije, s katerimi 

razlagajo kemijske procese. Različnost individualnih teorij, ki so lahko napačne, pa vodi 

v nastanek napačnih ali nepopolnih razumevanj na obravnavan kemijski proces. 

 Boo in Watson (2001) navajata vzroke za težave pri razumevanju kemijskih 

reakcij. Najpomembnejši med njimi so:  

1) nerazumevanje dejstva, da se pri kemijski reakciji reaktanti pretvorijo v produkte, 

pri čemer imajo produkti drugačne lastnosti od reaktantov;  

2) nerazumevanje procesa cepitve vezi pri razpadu reaktantov in procesa nastanka 

novih vezi pri tvorbi produktov;   

3) nerazumevanje zakona, da kemijske reakcije med različnimi snovmi potekajo 

zaradi specifičnih lastnosti teh snovi in same vzpostavitve ravnotežnega ter 

energijsko najugodnejšega stanja.  

 

            Hesse in Anderson (1992) trdita, da je za ustrezno razumevanje in pravilno 

razlago kemijske reakcije treba poznati številna dejstva in zakonitosti, povezane z 

lastnostmi snovi, ki vstopajo v kemijsko reakcijo in pri njej nastajajo. Ngai s sodelavci 

(2014) navaja, da učenci kemijsko reakcijo energijsko definirajo kot spremembo, pri 

kateri se energija lahko sprošča ali veže. Težave nastopijo v razumevanju, da je kemijska 

reakcija poleg energijske tudi snovna sprememba. Vzrok za to je šibko in površno 

predznanje o pomenu osnovnih kemijskih pojmov, kot so: snov, element, spojina, atom, 

molekula, ion in kemijska vez.  

 Chi s sodelavci (2012) daje usvojenemu kemijskemu predznanju velik pomen. 

Razlagajo konkreten primer z na videz preprostim, a vendar abstraktnim kemijskim 

pojmom »elektrona«. Trdijo, da če učenec pri pouku prvič sliši definicijo pojma 

»elektron« kot »Elektron je zelo majhen delec.«, si elektron predstavlja kot majhen trden 

delec in mu prisodi lastnosti trdnega agregatnega stanja snovi. Tako si brez dodatne 

razlage in ustrezne vizualizacije elektron predstavlja kot neki majhen tog predmet, ki ga 

s šibko mehansko silo lahko stremo in mu tako spremenimo obliko. Avtorji raziskave 

poudarjajo, da je izbira besedišča za ustrezno razlago pojma velikega pomena, saj si na 

podlagi podane razlage delčno naravo snovi potem tako tudi predstavljamo. 

Da je poznavanje osnovnih kemijskih pojmov ključni dejavnik nadaljnjega 

razumevanja kompleksnejše kemijske vsebine, potrjujejo tudi rezultati raziskave 

Weinricha in Talanquera (2015). Sanmarti s sodelavci (1995) na osnovi rezultatov 

raziskave povzema mnenje učencev, da snovi pri kemijski reakciji sicer popolnoma 

spremenijo svoje lastnosti, vendar pri tem kljub temu ostanejo enake kot pred potekom 

kemijske reakcije. Pogosto napačno razumevanje je bilo, da lahko lastnost neke snovi, ki 

je tipična le zanjo, pri kemijski reakciji preide na drugo snov s sicer popolnoma 

drugačnimi lastnostmi.  

 Talanquer (2008) trdi, da večina dijakov, vključenih v raziskavo, kemijskih 

reakcij ni razlagala s pojmi, vezanimi na povezovanje delcev na submikroskopski ravni.  
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Posledično so razlage kemijskih sprememb temeljile na makroskopskih lastnostih 

reaktantov in produktov, ki so napovedovale tudi potek kemijske reakcije. Rezultati tudi 

kažejo, da so imeli dijaki težave pri razumevanju, zakaj reakcija med dvema snovema 

sploh poteka in kako se med dvema snovema sploh začne.  

Podobne rezultate lahko zasledimo tudi v raziskavi (Weinrich in Talanquer, 2015), 

ki poroča, da so študentje kemije v prvem letniku študija kemijske reakcije razlagali 

pretežno z uporabo makroskopske ravni. Razlaga je bila zelo preprosta in je vsebovala le 

dejstva, kot so: 1) kemijska reakcija je preprost proces sinteze dveh elementov do 

nastanka nove snovi ali 2) kemijska reakcija je preprosto mešanje dveh snovi, pri čemer 

nastane nova, tretja snov. Raziskovalca ugotavljata, da je razlaga kemijske reakcije na 

makroskopski ravni v nadaljevanju pojasnjevanja študente vodila do pojava napačnih 

razumevanj v povezavi z energijsko opredelitvijo in opredelitvijo hitrosti njenega poteka. 

Taber in García - Franco (2010) iz rezultatov raziskave navajata, da študentje kemije 

pogosto niso zmogli razlikovati med termodinamskimi in kinetičnimi faktorji, ki vplivajo 

na potek kemijske reakcije.  

 Taber (2013) opozarja, da se pri opisovanju kemijske reakcije z uporabo 

makroskopske ravni pojmi, kot so na primer: elektron, atom in molekula, poosebljajo. 

Učenci in dijaki te raziskave zato trdijo, da kemijske reakcije potekajo zaradi 

zadovoljevanja potreb delcev. Podobne rezultate sta dali tudi raziskavi (Slapničar idr., 

2017, 2018). 

 

 Yan in Talanquer (2015) sta iz rezultatov raziskave podala, kako so študentje 

kemije razumeli vprašanje, kako kemijska reakcija začne potekati. Študentje so med 

pravilnimi odgovori izpostavili in utemeljevali:  

1) da se reakcija zgodi (npr. molekula reaktanta razpade na atome, atomi v 

nadaljevanju s preureditvijo tvorijo novo snov, ki je produkt reakcije);  

2) kemijsko reakcijo začne vedno reaktivnejši reaktant (npr. pri reakcijah 

nevtralizacije v kislinsko-baznem paru reakcijo vedno sproži močnejša kislina 

oziroma baza);  

3) kemijska reakcija se začne s cepitvijo vezi, ki jo vedno sproži zunanja sila (npr. za 

cepitev vezi v molekuli vodikovega klorida je potrebna energija, ki je lahko 

svetloba ali toplota);  

4) kemijska reakcija se začne zaradi privlačnih sil med delci (npr. delci so pri kemijski 

reakciji kot magneti, ki se z nasprotnim polom med seboj privlačijo);  

5) kemijska reakcija se začne zaradi naključnih trkov delcev ali vibracij med njimi 

(npr. delci, ki sodelujejo v kemijski reakciji, se gibljejo z določeno hitrostjo in 

določeno vrsto gibanja; posledica tega so uspešni trki in začetek kemijske reakcije).  

         Pri razlagi nevtralizacijskih reakcij so študentje kot iniciatorje procesa kemijske 

reakcije še posebej navajali močne kisline in kisik kot močen oksidant. Nekateri študentje 

so kot merilo reaktivnejšega reaktanta navajali njihove kemijske in fizikalne lastnosti, kot 

je na primer jakost nukleofilnosti oziroma elektrofilnosti, vrednost ionizacijske energije 

in vrednost elektronske afinitete. 
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 Boo in Watson (2001) navajata težave pri opredelitvi, zakaj kemijska reakcija 

sploh začne potekati. Veliko udeležencev raziskave, starih od 15 do 18 let, je trdilo, da je 

dejavnik za začetek vsake kemijske reakcije toplota, ogenj ali segrevanje. Trdili so tudi, 

da so vse endotermne kemijske reakcije nespontane, medtem ko je merilo eksotermnosti 

kemijske reakcije to, da kemijska reakcija začne potekati brez začetnega dovajanja 

toplote. Udeleženci raziskave so tako utemeljevali, da je reakcija gorenja voska sveče 

energijsko endotermna, saj je za vžig voska potrebna dovedba toplote (Banerjee, 1995; 

Boo in Watson, 2001). 

 Yan in Talanquer (2015) navajata, da so pri primerih redoks reakcij, pri katerih je 

bilo reaktivnost reaktanta težko opredeliti, študentje o iniciatorju kemijske reakcije podali 

različne trditve. Iniciator reakcije je bil v tem primeru lahko: manj stabilen reaktant, snov 

z večjo vrednostjo ionskega radia ali snov, ki je bolj elektronegativna. Pri študentih so se 

težave pojavile pri razlikovanju tipov različnih vezi med delci, saj so kovalentno vez 

velikokrat zamenjevali z ionsko vezjo in nasprotno.  

         Pri vprašanju, kdaj se kemijska reakcija konča, so študentje med pravilnimi 

odgovori poudarili odgovore, kot so: 

1) kemijska reakcija se konča, ko se vsi reaktanti pretvorijo v produkte;  

2) kemijska reakcija se konča, ko se reaktant, ki ni v prebitku, porabi v celoti;   

3) kemijska reakcija je proces, za katerega se lahko zgodi, da se ne konča, saj so 

določene kemijske reakcije ravnotežne.  

         Pri vprašanju, zakaj kemijska reakcija sploh začne potekati, so študentje med 

pravilnimi odgovori podali odgovore, kot so:  

1) kemijska reakcija prične potekati zaradi privlačnih sil, ki nastopajo med delci snovi, 

2) kemijska reakcija začne potekati zaradi posebnih reakcijskih pogojev;  

3) kemijska reakcija začne potekati, ker so produkti stabilnejši od reaktantov;  

4) kemijska reakcija se začne zaradi delovanja zunanje sile, ki reaktant razcepi v 

manjše in nestabilne delce; ti delci se nato pretvorijo v stabilnejše produkte;  

5) kemijska reakcija začne potekati zaradi velikega števila naključnih interakcij med 

delci reaktantov;  

6) kemijska reakcija začne potekati, ker imata dva delca različne lastnosti, zaradi česar 

med njima nastopijo privlačne sile, ki ju povežejo v produkt;  

7) ionske reakcije potekajo glede na jakost privlačnih sil med ioni (npr. reakcija med 

raztopino srebrovega nitrata(V) in raztopino klorovodikove kisline do nastanka 

oborine srebrovega klorida poteče, zato ker je jakost privlačnih sil med srebrovimi 

in kloridnimi ioni velika; nitratni(V) in oksonijevi ioni ne reagirajo, ker bi pri 

hipotetični reakciji tvorili prešibke vezi). 

         Na vprašanje, zaradi česa kemijska reakcija poteka, sta avtorja pridobila dva 

pravilna odgovora:  

1) kemijska reakcija poteka, ker reaktantu dodamo reagent ali nanj delujemo z nekim 

reakcijskim pogojem (osvetljevanje ali segrevanje oziroma ohlajanje);   

2) proces kemijske reakcije poteka zaradi delovanja reagentov oziroma drugih 

reakcijskih pogojev, ki si po določenem reakcijskem mehanizmu sledijo drug za 

drugim. 
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          Rezultati raziskave (Kelly idr., 2010) kažejo, da imajo študentje kemije težave pri 

razlagi ionskih reakcij na submikroskopski ravni predstavitve kemijskih pojmov. Pri 

zahtevani SMR-predstavitvi neto ionske reakcije med kombinacijami –  

1) raztopina srebrovega nitrata(V) in raztopina natrijevega klorida  

2) raztopina kalijevega nitrata(V) in raztopina natrijevega klorida  

3) raztopina manganovega(II) klorida in srebrovega nitrata(V)  

– je polovica študentov, udeleženih v raziskavi, raztopine snovi narisala na najpreprostejši 

način, tj. s prikazom na ravni krogcev. Več kot tri četrtine študentov so raztopine ionskih 

snovi na submikroskopskih predstavitvah predstavljale na ravni molekul. Nihče izmed 

študentov ni narisal le delcev, ki v ionskih reakcijah dejansko reagirajo med seboj, ampak 

so vsi risali tudi delce, ki v reakciji ne sodelujejo. Tretjina študentov je menila, da reakcija 

med vodno raztopino kalijevega nitrata(V) in vodno raztopino natrijevega klorida poteče 

zaradi nastanka v vodi slabo topnih molekul kalijevega klorida.  

          Zanimivo je, da 95 % študentov v submikroskopskih predstavitvah raztopin snovi 

ni narisalo nobene molekule vode, ki bi ponazarjala vodno raztopino snovi. Simbolni 

zapis agregatnega stanja za vodno raztopino – aq – so si študentje razlagali kot:  

1) »biti tekoč v vodni raztopini«;  

2) »biti nekaj trdnega v vodni raztopini«;  

3) »biti nevidna snov, raztopljena v raztopini«. 

          60 % študentov pri razlagi agregatnega stanja vodne raztopine – aq – sploh ni 

omenjalo besede voda, 5 % študentov pa je trdilo, da je agregatno stanje vodne raztopine 

vmesno stanje med trdnim in tekočim agregatnim stanjem snovi. 
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2.4.2.1 Napačno razumevanje redoks reakcij 

 

Redoks reakcije so ene izmed najpomembnejših tipov kemijskih reakcij, saj poleg 

velikega števila reakcij v neživi naravi predstavljajo tudi večino reakcij, ki potekajo v 

sistemih živih organizmov. Redoks reakcije so tudi: fotosinteza, reakcije sproščanja 

energije (npr. gorenje fosilnih goriv, sinteza ATP v živih organizmih itn.), reakcije 

korozije kovin in še veliko drugih (Österlund idr., 2010).  

Rezultati številnih raziskav zadnjih treh desetletij kažejo, da so redoks reakcije z 

vidika poučevanja in tudi z vidika učenja težko razumljive (Anselme, 1997; Brandriet in 

Bretz, 2014; Chandrasegaran idr., 2007; Chen idr., 2019; Cullen in Pentecost, 2011; de 

Jong in Treagust, 2002; Garnett in Treagust, 1992; Hesse in Anderson, 1992; Johnson, 

2002; Kelly idr., 2017; Kelly in Hansen, 2017; Kern idr., 2010; Österlund idr., 2010; 

Österlund in Ekborg, 2009; Øyehaug in Holt, 2013; Rosenthal in Sanger, 2012; Schmidt 

in Volke, 2003; Slapničar idr., 2017, 2018; Stains in Talanquer, 2008; Supasorn, 2015; 

Tasker in Dalton, 2006; Yitbarek, 2011). 

 Anselme (1997) ugotavlja, da imajo študentje težave pri prepoznavanju redoks 

reakcij v vsakodnevnem življenju. Raziskavi (Österlund idr., 2010; Schmidt in Volke, 

2003) kažeta, da imajo dijaki težave pri pravilnem prepoznavanju redoks reakcij na 

makroskopski pa tudi na submikroskopski in simbolni ravni predstavitve kemijskih 

pojmov. 

 Cullen in Pentecost (2011) ter Österlund s sodelavci (2010) iz izsledkov raziskav 

poročajo, da do napačnih ali nepopolnih razumevanj redoks reakcij prihaja tudi zaradi 

neprimernega učnega gradiva. Kvalitativna analiza učbeniških gradiv je pokazala, da se 

večina učbenikov pred obravnavo definicij osnovnih pojmov redoks reakcij osredinja na 

težko razumljivo fizikalno-kemijsko ozadje redoks kemije. Besedila vsebujejo veliko 

strokovnih izrazov, ki so tuji in preveč zahtevni. Trdijo, da je lahko za pojav napačnih 

razumevanj kriv tudi učitelj, ki pri poučevanju teh vsebin uporablja strokovne izraze, 

neprimerne starostni ravni učencev ali dijakov. Podobne rezultate dajejo tudi rezultati 

študije (Chen idr., 2019).  

 Stains in Talanquer (2008) trdita, da dijaki za opredelitev enačbe kemijske 

reakcije kot »redoks tipa« niso potrebovali veliko fizikalno-kemijskega znanja, saj so se 

pri definiranju tipa reakcije največkrat osredinjali le na poznavanje sprememb 

oksidacijskih stanj. Anselme (1997) dodaja, da je do razvijanja napačnih razumevanj pri 

zapisu enačbe redoks reakcije prihajalo tudi zaradi pogoste uporabe več kot ene definicije 

razlage redoks reakcije. Österlund s sodelavci (2010), podobno kot Anselme (1997), 

ugotavlja, da definicije v učnih gradivih, ki jih pri poučevanju uporabljajo učitelji, 

velikokrat vključujejo:  

1) definicijo redoks reakcije (redoks reakcije so reakcije redukcije in oksidacije);  

2) definicijo oksidacije in redukcije (oksidacija je proces, ko snov izgubi elektrone – 

snov, ki se oksidira, elektrone oddaja; redukcija je proces, ko snov elektrone pridobi 

– snov, ki se reducira, elektrone sprejema);  

3) definicijo snovi, ki se reducira in oksidira (oksidant je snov, ki se reducira – 

elektrone sprejema; reducent je snov, ki se oksidira – elektrone oddaja);   
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4) definicijo spremembe oksidacijskega števila (pri procesu oksidacije se oksidacijsko 

število poveča; pri procesu redukcije se oksidacijsko število zmanjša). 

 

           Garnett in Treagust (1992) sta ugotovila, da dijaki, ki med mogočimi alternativami 

izberejo pravilno enačbo reakcije redoks tipa, uporabljajo le definicijo spremembe 

oksidacijskega števila. Ugotovila sta, da imajo nekateri dijaki težave pri razumevanju 

pojma oksidacijsko število, kar vpliva tudi na določitve oksidacijskih števil elementom v 

enačbi redoks reakcije. Dijaki so pogosto napačno predpostavljali, da imajo delci snovi v 

elementarnem stanju (npr. magnezijevi atomi z oksidacijskim številom 0) enako 

oksidacijsko število kot njihovi ioni (npr. magnezijevi kationi z oksidacijskim številom 

+2). Ugotovljeno je bilo tudi, da so dijaki enako številčno vrednost naboja poliatomnega 

iona pripisovali molekuli in tudi ionu, ki nastane pri reakciji te molekule (npr. ker je 

vrednost naboja molekule ogljikovega dioksida, CO2, 0, je takšna tudi vrednost naboja 

karbonatnega(IV) iona, CO3
2, in nasprotno). Supasorn (2015) iz izsledkov raziskave trdi, 

da je določanje nabojev in oksidacijskih števil za dijake težko razumljivo tudi v 

galvanskih polčlenih. Schmidt in Volke (2003) trdita, da so učenci, stari od 11 do 13 let, 

pri določanju oksidacijskih števil prišli do napačnih rezultatov. Pozni intervjuji so 

pokazali, da so učenci za določanje oksidacijskih števil uporabljali kombinacije prej 

omenjenih definicij. Da so imeli dijaki težave ne le pri določevanju oksidacijskih števil 

elementom, ampak tudi pri razlikovanju med oksidacijskim številom elementa in 

nabojem poliatomnega iona, navajata tudi Brandriet in Lowery (2014). 

 Anselme (1997) ugotavlja, da so imeli študentje pri razumevanju redoks reakcij v 

organski kemiji še večje težave kot v splošni in anorganski kemiji, saj je terminologija 

definicij redoks reakcij prilagojena anorganskim spojinam.  

 Rosenthal in Sanger (2012) iz izsledkov raziskave nakazujeta na številna napačna 

razumevanja pri redoks reakciji med bakrom in vodno raztopino srebrovega nitrata(V). 

55 študentov si je na računalniškem zaslonu zaporedno ogledalo dve animaciji, ki sta na 

submikroskopski ravni prikazovali reakcijo med bakrom in vodno raztopino srebrovega 

nitrata(V). Prva animacija je bila preprosta, 2D, pri čemer so bile na gibajočih se delcih 

zapisane vrednosti nabojev. Druga animacija je bila kompleksna, 3D, gibajoči se delci so 

bili predstavljeni s slikami kalotnih modelov, vrednosti nabojev pa na njih niso bile 

zapisane. Napačna razumevanja, odkrita pri razlagi kemijske reakcije, sta avtorja 

razvrstila v naslednje skupine:  

1) napake v prepoznavanju sprememb velikosti delcev v kristalni strukturi bakra in 

nastalimi bakrovimi(2+) ioni ter velikosti ionov srebra pri nastanku elementarnega 

srebra (študentje trdijo, da se velikost delca pri pretvorbi iz atoma v ion in nasprotno 

ne spremeni);  

2) napake v zamenjavi vrste delcev snovi (študentje so nitratne(V) ione zamenjevali z 

molekulami vode in nasprotno);  

3) napake v številu nitratnih(V) in srebrovih ionov v vodni raztopini; 

4) napake v določanju nabojev delcev (študentje so trdili, da imajo srebrovi ioni naboj 

2+, nitratni(V) ioni naboj 2– ter bakrovi ioni naboj 1+); 

5) napake v povezavi z delci, ki med seboj reagirajo (študentje so navajali, da srebrovi 

ioni z bakrovimi atomi reagirajo v razmerju 1 : 1; molekule vode so tiste, ki iz 
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kristalne strukture bakra atome bakra izrinejo, da potem ti lahko reagirajo s 

srebrovimi ioni; nastanek modre raztopine povzročajo nitratni(V) ioni, saj niso več 

povezani s srebrovimi; reakcija med bakrom in srebrovim nitratom(V) poteka 

zaradi reaktivnih nitratnih(V) ionov);  

6) napake v pripisovanju makroskopskih lastnosti posameznim delcem na 

submikroskopski ravni (študentje so trdili, da so dušikovi atomi rdeče barve, 

kisikovi pa bele; raztopina se je obarvala modro zaradi modrih nitratnih(V) ionov).  

 

          Študentje, vključeni v raziskavo, so reakcijo med bakrom in raztopino srebrovega 

nitrata(V) pravilneje pojasnjevali pri preprostejši 2D-animaciji. Avtorja sklepata, da 

dodatne informacije, predstavljene v kompleksnejši animaciji, na razumevanje procesa 

reakcije nimajo velikega vpliva. Trdita tudi, da študente od bistvenih elementov za 

ustrezno razumevanje procesa celo preusmerjajo. Prevelika količina informacij ima glede 

na pomanjkljivo kemijsko predznanje pri pojasnjevanju razumevanja kemijskih reakcij 

negativen vpliv. Do podobnih ugotovitev sta prišla tudi Rosenthal in Sanger (2012).  

 Kelly in Hansen (2017) sta s tehniko sledenja očesnim premikom ugotovila, da so 

se dijaki za razlago poteka reakcije med elementarnim bakrom in vodno raztopino 

srebrovega nitrata(V) veliko bolj osredinjali na uporabo preprostega simbolnega zapisa 

enačbe kemijske reakcije kot na submikroskopsko predstavitev delcev snovi. Dijaki so 

trdili, da je SMR, ki je predstavljala reakcijo, preveč kompleksna in zaradi velikega števila 

delcev v vodni raztopini tudi nepregledna. Tasker in Dalton (2006) poročata, da so 

študentje isto reakcijo razlagali boljše po ogledani animaciji te reakcije na makroskopski 

in submikroskopski predstavitvi v nasprotju s študenti, ki te animacije niso videli. 

Ugotovila sta tudi, da so animacijo reakcije boljše razlagali študentje, ki so na 

predpreizkusu kemijskega znanja redoks reakcij dosegli večje število točk. Poleg 

kemijskega predznanja so na razumevanje animacije vplivale tudi prostorska 

predstavljivost in vizualne sposobnosti študentov. Za poučevanje tovrstnih kemijskih 

vsebin sta predlagala, da bi morala dlje trajajoča animacija imeti ustrezno izpostavljene 

in poudarjene bistvene dele, potrebne za razlago predstavljene redoks reakcije. 

Do podobnih rezultatov razumevanja redoks reakcij je prišel tudi Chandrasegaran 

s sodelavci (2007), ki je ugotavljal razumevanje redoks reakcije med cinkom in vodno 

raztopino bakrovega(II) sulfata(VI). Na vprašanje, zakaj je pri reakciji prišlo do 

razbarvanja raztopine in nastanka elementarnega bakra, je pravilno odgovorilo le 40 % 

vseh študentov. Pravilne razlage spremembe so bile večinoma podane na makroskopski 

ravni. Kar 31 % študentov je delcem na submikroskopski ravni pripisovalo makroskopske 

lastnosti, saj so bili prepričani, da je raztopina bakrovega(II) sulfata(VI) modre barve, ker 

je vsak bakrov(2+) ion v vodi modre barve. Trdili so tudi, da so posamezni bakrovi atomi 

v vodi rdeče-rjavi in da so v njej popolnoma netopni. Podobne zaključke so podale tudi 

raziskave pri nas (Slapničar idr., 2017, 2018). 
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 Brandriet in Bretz (2014) iz rezultatov raziskave nakazujeta, da je 64 % študentov, 

vključenih v raziskavo, trdilo, da reakcija, ponazorjena z enačbo: 4 Al(s) + 3 O2(g)  2 

Al2O3(s), ni redoks tipa. Študentje so utemeljevali, da je reakcija ionska, saj vez med 

aluminijem in kisikom nastane tako, da kisik aluminiju donira svoje elektrone. Med 

razlogi, zakaj to ni reakcija redoks tipa, so navajali tudi, da pri reakciji nastane le en 

produkt, kar pa ni pravilno, saj daje oksidacija svoj produkt, redukcija pa svojega. Avtorja 

sklepata, da imajo udeleženci raziskave razvita napačna razumevanja o redoks reakciji 

koproporcionacije, kjer je ena snov lahko oksidirani in reducirani produkt hkrati.  

 Hesse in Anderson (1992) poročata, da so imeli dijaki težave pri razlagi procesa 

rjavenja žeblja, ki ne rjavi v čisti vodi, v kateri ni kisika, ali v čistem kisiku, ki je povsem 

brez vlage. Železo rjavi le ob prisotnosti vlage (vode) in kisika; pri tem nastaja hidratiran 

železov(III) oksid, Fe2O3 · xH2O. Za rjavenje železnega žeblja so trdili, da poteka le ob 

mrazu, saj rjavenje poteka samo pri nizkih temperaturah. Dijaki so menili, da naj bi zrak 

v hladnih dneh vseboval večjo količino vode, ki je pri rjavenju pomembna za to, da se iz 

nje izloči kisik, ki z železom tvori produkt, železov oksid, rjo. Plinast vodik, ki ostane od 

vode, pri reakciji ne sodeluje. Več kot polovica dijakov je trdila, da ima zarjavel žebelj 

po določenem času izpostavljenosti vremenskim razmeram enako maso kot žebelj, ki rje 

ne vsebuje. Večina dijakov je namreč navedla, da železu med rjavenjem nismo ničesar 

dodajali, da bi se mu zato masa lahko povečala. Pri vprašanju, ali bi se masa železnega 

žeblja kaj spremenila, če bi rjo z žeblja odstranili, so dijaki odgovorili, da bi se v tem 

primeru masa žeblja zmanjšala.  

 Stains in Talanquer (2008) trdita, da so študentje redoks reakcijo razumeli kot 

proces, pri katerem se oksidacijsko število elementu vedno poveča ali zmanjša iz 

izhodiščnega števila 0. Ugotovila sta, da so imeli študentje težave pri razlagi procesa 

redoks reakcij na submikroskopski ravni. Razlago redoks reakcije so zato največkrat 

podali na makroskopski ali simbolni ravni. Kern s sodelavci (2010) navaja, da so imeli 

dijaki iz urejene enačbe kemijske reakcije težave z njeno predstavitvijo na 

submikroskopski ravni. Izpostavljajo, da je enačbo reakcije gorenja metana pravilno 

uredilo le 65 % dijakov. Od teh, ki so enačbo pravilno uredili, je le 31 % takih, ki so 

enačbo reakcije na submikroskopski ravni tudi ustrezno predstavili. Majhen odstotek 

pravilnih prikazov submikroskopske ravni na osnovi urejene enačbe kemijske reakcije 

nakazuje na številna napačna ali nepopolna razumevanja. Med temi velja izpostaviti, da 

so imeli dijaki težave pri določanju:  

1) števila in vrste vezi med atomi v molekuli;  

2) števila narisanih molekul;   

3) prikaza geometrijske oblike posamezne molekule v prostoru.  

        Avtorji ugotavljajo, da je za boljše razumevanje procesa kemijskih reakcij 

pomembno, da učitelji pri poučevanju kemijskih reakcij vključujejo vse tri ravni 

predstavitve kemijskih pojmov hkrati. Johnson (2002), Kern s sodelavci (2010), Øyehaug 

in Holt (2013) ter Yitbarek (2011) na osnovi rezultatov raziskav opozarjajo, da se pri 

povezovanju le dveh ravni predstavitev lahko oblikuje več napačnih oziroma nepopolnih 

razumevanj. Do podobnih ugotovitev je prišel tudi Chandrasegaran s sodelavci (2007).  
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V raziskavi izpostavljajo nastanek napačnih predstav pri povezovanju le 

makroskopske in simbolne ravni predstavitve. Pri opazovanju redoks reakcije med 

klorovodikovo kislino in železom v prahu je le 66 % dijakov izbralo pravilen odgovor, 

da je sprememba barve raztopine pred reakcijo in med njo posledica nastanka raztopine 

železovega(II) klorida. Preostali udeleženci so z razlago le na submikroskopski in 

simbolni ravni trdili naslednje:  

1) raztopina je postala zelene barve zaradi posameznih zelenih železovih(2+) ionov;  

2) raztopina je postala zelene barve zaradi pretvorbe atomov klora in železa v 

kloridne(1–) in železove(2+) ione;  

3) raztopina je postala zelene barve zaradi nastanka plinastega vodika, ki nastane, ko 

klorovodikova kislina reagira s katero koli kovino v periodnem sistemu elementov.  

          Pri vprašanju, kaj se zgodi, če železovemu(III) oksidu dodamo vodno raztopino 

žveplove(VI) kisline, so dijaki trdili, da je nastanek železovega(III) sulfata(VI) posledica 

raztapljanja železovega(III) oksida oziroma da reakcija med železovim(III) oksidom in 

kislino sploh ne poteče (Chandrasegaran idr., 2007). 

 Brandriet in Lowery (2014) trdita, da študentje redoks reakcije razlagajo 

pravilneje, če pri reševanju kemijskega problema od učitelja dobivajo dodatna 

podvprašanja. Pri razumevanju redoks reakcij sta pomembna poznavanje lastnosti snovi, 

ki v reakciji sodelujejo, in način izmenjave elektronov. Študentje so v raziskavi namreč 

trdili, da se elektroni med reducentom in oksidantom izmenjujejo prek skupnega veznega 

elektronskega para oziroma prekrivanja orbital. Trditev so na simbolni ravni utemeljevali 

z dejstvom, da so formule spojin zapisane tako, da se kation v zapisu formule spojine 

neposredno stika z anionom. Avtorja opozarjata, da je razumevanje redoks reakcij več 

kot le učenje definicij na pamet in pomnjenje značilnih oksidacijskih števil. Za ustrezno 

razumevanje redoks reakcij je zaželeno, da učitelji pri poučevanju oziroma študentje pri 

učenju vključujejo kontekst redoks reakcij in jih razlagajo z uporabo več primerov. 

Učitelji naj bi pri poučevanju različne predstavitve redoks reakcij hkrati povezovali na 

vseh treh ravneh.  

 Österlund in Ekborg (2009) navajata, da so študentje menili, da je za potek vseh 

redoks reakcij kot oksidant potreben kisik, saj na puščico redoks reakcij pogosto 

zapišemo črko »O«. Schmidt (1997) dodaja, da je za takšno napačno razumevanje krivo 

tudi poimenovanje »redOKS«, pri čemer se že v imenu tipa reakcije nakazuje na kisik 

(angl. oxygen). 

         Garnett je s sodelavci (1995) s preglednim prispevkom do takrat pomembnih 

raziskav zbral nekaj najpogosteje odkritih napačnih ali nepopolnih razumevanj, 

povezanih z redoks reakcijami: 

1) oksidacijsko stanje snovi v elementarnem stanju je enako naboju iona, ki ga ta 

element lahko tvori; 

2) poliatomnemu ionu se lahko dodeli celokupno oksidacijsko število, kakršnega ima 

skupina periodnega sistema, v kateri se nahaja centralni atom;  

3) v vseh enačbah redoks reakcij se lahko dodajanje ali odstranjevanje kisika in vodika 

identificira kot oksidacija oziroma redukcija;  
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4) v vseh enačbah redoks reakcij se lahko prek spremembe celokupnega naboja 

poliatomnega iona določi, ali je reakcija potekla kot oksidacija oziroma kot 

redukcija;  

5) proces oksidacije in proces redukcije lahko potekata samostojno, neodvisna drug 

od drugega;  

6) v tabelah vrednosti standardnih elektrodnih potencialov elementi z visoko pozitivno 

vrednostjo standardnega elektrodnega potenciala pri galvanskem členu vedno 

predstavljajo anodo;  

7) električni tok v galvanskem členu teče zaradi različnega naboja katode in anode;  

8) v galvanskem členu je anoda nabita pozitivno, saj elektrone izgublja, medtem ko je 

katoda nabita negativno, ker elektrone sprejema;  

9) gibanje elektronov znotraj galvanskega polčlena je ključni dejavnik nastanka 

električnega toka;  

10) anioni in kationi se v galvanskih polčlenih prek elektrolitskega ključa premikajo 

toliko časa, da se njihova koncentracija izenači; potem se ne premikajo več;  

11) za pravilno delovanje galvanskega člena ni nujno, da je koncentracija kationov in 

anionov v obeh galvanskih polčlenih enaka; galvanski člen ustrezno deluje, tudi 

če so v enem galvanskem polčlenu le anioni, v drugem pa le kationi; pomembno 

pri tem je, da je koncentracija enih in drugih ionov v obeh polčlenih enaka;  

12) v elektrolitski celici na površini inertnih elektrod do kemijske reakcije ne prihaja;  

13) električni tok v kovinskih vodnikih, ki so sestavljeni iz kationov, je posledica 

pozitivnega pretoka, predvsem protonov;  

14) električni tok je pri kemiji drugačen kot pri fiziki;  

15) v vodnih raztopinah elektrolitov električni tok povzroča tok elektronov;  

16) elektroni se skozi vodno raztopino premikajo tako, da si jih ioni med seboj 

podajajo;  

17) ko elektroni po vodni raztopini ne potujejo sami, jih na sebi nosijo ioni. 

 

           Za ugotavljanje razumevanja kemijskih vsebin, tudi napačnih oziroma 

nepopolnih razumevanj kemijskih reakcij, se poleg intervjujev in preizkusov znanja, ki 

vključujejo naloge odprtega tipa, vse pogosteje razvijajo diagnostični preizkusi znanja z 

večdelnimi nalogami izbirnega tipa. Naloge so lahko dvodelnega, tridelnega ali 

štiridelnega tipa (Adadan in Savasci, 2012; Arslan idr., 2012; Chandrasegaran idr., 2007; 

Graulich, 2015; Gurel idr., 2015; Kirbulut in Geban, 2014; Prodjosantoso in Irwanto, 

2019; Sekerci, 2015; Tamir, 1971, 1989).  

 Gurel s sodelavci (2015), Kaltakci - Gurel s sodelavci (2017) ter Kirbulut in Geban 

(2014) trdijo, da je za odkrivanje napačnih razumevanj poleg diagnostičnih preizkusov 

znanja pomembna tudi kombinacija uporabe več instrumentov hkrati. 

          Bistveni značilnosti diagnostičnih preizkusov znanja, ki vključujejo naloge 

odprtega tipa, sta:  

1) ugotavljanje stopnje razumevanja izbrane kemijske vsebine;   

2) ugotavljanje stopnje prepričanosti o pravilnem odgovoru (Graulich, 2015; Gurel 

idr., 2015).  
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         Tovrstni preizkusi znanja se uporabljajo tudi za samoevalvacijo usvojenega 

znanja, s katerimi lahko odkrijemo razvita napačna ali nepopolna razumevanja in 

posledično izboljšamo razumevanje kemijske vsebine (Prodjosantoso in Irwanto, 2019).  

          Naloge tridelnega in štiridelnega tipa so za ugotavljanje napačnih razumevanj 

natančnejše od dvodelnih nalog, saj od reševalca zahtevajo še opredelitev prepričanosti o 

izbranem odgovoru (Prodjosantoso in Irwanto, 2019; Sekerci, 2015). Preizkusi znanja z 

večdelnimi nalogami izbirnega tipa so primerni za množično testiranje, saj so 

ekonomični, objektivni in zanesljivi ter preprosti za uporabo in nadaljnjo analizo 

pridobljenih podatkov (Kaltakci - Gurel idr., 2017; Kirbulut in Geban, 2014). Po drugi 

strani večdelne naloge izbirnega tipa zaradi izbire pravilnega odgovora ne omogočajo 

vpogleda v pojmovno razumevanje kemijske vsebine reševalca (Chang idr., 2010).  

V doktorski raziskavi je bil za namen ocene predznanja vsebine redoks reakcij v 

splošni in anorganski ter v organski kemiji razvit preizkus znanja na treh ravneh 

predstavitev kemijskih pojmov, ki je vseboval 14 avtentičnih nalog štiridelnega tipa.  

Prvi del naloge v tovrstnih diagnostičnih preizkusih znanja vsebuje avtentičen 

kontekst z vprašanjem, na katero so podane štiri možnosti odgovorov, izmed katerih je 

pravilna le ena alternativa. V drugem delu reševalec na 5- oziroma 6- stopenjski lestvici 

ovrednoti svoje prepričanje o pravilnosti odgovora v prvem delu naloge. Tretji del, 

podobno kot prvi, vsebuje štiri mogoče utemeljitve odgovora, danega v prvem delu 

naloge, izmed katerih je pravilna le ena utemeljitev. Vsaka utemeljitev odgovora v tretjem 

delu se ustrezno navezuje na enega izmed odgovorov v prvem delu. Zaželeno je, da se 

alternative odgovorov na 1. in 3. del naloge oblikuje na podlagi odgovorov, ki so jih drugi 

reševalci predhodno podali na odprti tip istih vprašanj. Predlagani način je ustrezen za 

vpogled v pojmovno znanje reševalca, saj lahko na podlagi odgovorov odprtega tipa 

vprašanj od reševalcev pridobimo njihove najznačilnejše distraktorje. Z odgovori, 

pridobljenimi v tretjem delu naloge, dobimo vpogled, ali so reševalci utemeljitev izbrali 

z razumevanjem ali ugibanjem.  

V četrtem delu naloge reševalec na 5- oziroma 6- stopenjski lestvici ovrednoti 

svoje prepričanje o pravilnosti utemeljitve oziroma razlage odgovora v tretjem delu 

naloge. Ocena prepričanosti odgovora (2. del naloge) in ocena prepričanosti utemeljitve 

(4. del naloge) nakazujeta na izvor in moč neustrezno usvojenega znanja, s čimer lahko 

pri reševalcu začnemo odpravljanje že pridobljenih napačnih ali nepopolnih razumevanj. 

Velja, da je reševalec ugibal, če je po naključju odgovoril pravilno, pri utemeljitvah 

odgovora/-ov pa navedel, da o pravilnosti svojega odgovora ni prepričan (Gurel idr., 

2015; Milenković idr., 2016).  

 Graulich (2015) in Sekerci (2015) navajata, da lahko reševalec na diagnostičnih 

preizkusih, ki vsebujejo le naloge izbirnega tipa, pri vprašanju sicer izberejo črko pred 

pravilnim odgovorom, vendar na osnovi napačnega sklepanja. Hestenes s sodelavci 

(1992) trdi, da lahko reševalec pri reševanju tridelnih ali štiridelnih nalog izbirnega tipa 

z enim pravilnim odgovorom izkaže dve vrsti »lažnega znanja«:  

1) lažno pozitivno znanje;   

2) lažno negativno znanje.  
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O lažnem pozitivnem znanju govorimo, ko reševalec v prvem delu naloge izbere 

pravilni odgovor, v tretjem delu pa napačno razlago izbire v prvem delu naloge. Takšno 

znanje je problematično, saj je napačno razumevanje pri tej kombinaciji težko odpraviti 

(Graulich, 2015; Kaltakci - Gurel idr., 2017; Sekerci, 2015).  

          Lažno negativno znanje odraža napačno izbiro odgovora v prvem delu naloge in 

pravilno izbiro utemeljitve odgovora v tretjem delu naloge (Hestenes idr., 1992). Graulich 

(2015), Hestenes s sodelavci (1992), Kaltakci - Gurel s sodelavci (2017) in Sekerci (2015) 

utemeljujejo, da takšno znanje ni problematično, saj se izbira napačnega odgovora v 

prvem delu naloge pojmuje kot nenatančnost oziroma neprevidnost pri izbiri odgovora, 

čeprav reševalec znanje ima. Raziskovalci trdijo, da se morebitna napačna ali nepopolna 

razumevanja v tem primeru lažje odpravi.  

         Preostali dve možnosti vrednotenja odgovorov sta, da reševalec v prvem delu 

naloge izbere pravilen odgovor in v tretjem delu pravilno utemeljitev tega odgovora (ni 

razvitih napačnih razumevanj, reševalec ima ustrezno znanje) oziroma da v prvem delu 

naloge izbere napačen odgovor in v tretjem delu napačno utemeljitev tega odgovora 

(razvita napačna razumevanja ali reševalec nima ustreznega znanja) (Gurel idr., 2015; 

Kirbulut in Geban, 2014). 

Podrobnejšo analizo odgovorov diagnostičnega testa z ustrezno identifikacijo 

ravni znanja, ki vsebuje naloge štiridelnega tipa, prikazuje tabela 1.  

 

Tabela 1: Identifikacija ravni znanja pri štiristopenjskem diagnostičnem testu (prirejeno po Gurel 

idr., 2015) 

1. del: 

pravilnost 

odgovora 

2. del: ocena 

prepričanosti o 

1. delu naloge 

3. del: 

pravilnost 

utemeljitve 

4. del: ocena 

prepričanosti o 

3. delu naloge 

Raven znanja 

pravilno prepričan pravilno prepričan znanje 

pravilno prepričan pravilno neprepričan pomanjkljivo znanje 

pravilno neprepričan pravilno prepričan pomanjkljivo znanje 

pravilno neprepričan pravilno neprepričan pomanjkljivo znanje 

pravilno prepričan nepravilno prepričan lažno pozitivno znanje 

pravilno prepričan nepravilno neprepričan pomanjkljivo znanje 

pravilno neprepričan nepravilno prepričan pomanjkljivo znanje 

pravilno neprepričan nepravilno neprepričan pomanjkljivo znanje 

nepravilno prepričan pravilno prepričan lažno negativno znanje 

nepravilno prepričan pravilno neprepričan pomanjkljivo znanje 

nepravilno neprepričan pravilno prepričan pomanjkljivo znanje 

nepravilno neprepričan pravilno neprepričan pomanjkljivo znanje 

nepravilno prepričan nepravilno prepričan napačno razumevanje 

nepravilno prepričan nepravilno neprepričan pomanjkljivo znanje 

ali neznanje 

nepravilno neprepričan nepravilno prepričan pomanjkljivo znanje 

ali neznanje 

nepravilno neprepričan nepravilno neprepričan neznanje 
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2.5 UČENJE KEMIJE IN REŠEVANJE KEMIJSKIH PROBLEMOV 
 

Problemski pouk je didaktični pristop, pri katerem posameznik z najvišjo obliko 

učenja in poučevanja (razvoj znanstvenega in kritičnega mišljenja) dosega kompleksne 

cilje (Krek in Metljak, 2011; Valenčič Zuljan in Kalin, 2020). Problemsko usmerjen pouk 

vključuje reševanje načrtno pripravljenih in izbranih življenjskih problemov, pri čemer 

posameznik samostojno kombinira najmanj dve zakonitosti v princip višjega reda 

(Marentič Požarnik, 2012; Valenčič Zuljan in Kalin, 2020).  

V relevantni literaturi, ki obravnava reševanje problemov, obstajajo nesoglasja 

glede definicije pojma »problem«. Nekateri (npr. Cracolice in Deming, 2008) trdijo, da 

je vsaka naloga, ne glede na to, ali vsebuje računski del ali ne, »problem«. Spet drugi 

(npr. Smith, 1988) trdijo, da med nalogami in »problemi« obstajajo velike razlike v 

težavnosti in kompleksnosti. Naloga ni problem, če je rešljiva s predhodno naučenim 

preprostim algoritmom (Cracolice in Deming, 2008; Smith, 1988). 

 Hayes (2009) je kemijske probleme definiral na naslednji način: »Kadar koli 

obstaja vrzel med tem, kje je človek zdaj in kje želi biti, in ne ve, kako najti način za 

preseganje te vrzeli, ima problem« (prav tam, str. 9). Reševanje problemov je mogoče 

opisati kot način, s katerim posameznik uporablja predhodno usvojeno znanje, spretnosti 

in razumevanje, da uspešno reši zahteve neznane situacije. Reševalec mora usvojeno 

predznanje in pridobljene izkušnje uporabiti v novi in drugačni situaciji (Hayes, 2009).  

        Kognitivne sposobnosti, ki vplivajo na uspešnost reševanja kemijskih problemov, 

so:  

1) zmožnost mentalnih rotacij elementov; 

2) sposobnost prostorske predstavljivosti in vizualizacije;  

3) kapaciteta delovnega spomina;   

4) sposobnost logičnega mišljenja (Graulich, 2015; Hegarty idr., 2013; Kozma in 

Russell, 2005; Kraft idr., 2010; Newcombe in Stieff, 2012). 

 

           Johnstone (1993) je probleme, s katerimi se srečujejo učitelji in tudi učenci pa tudi 

dijaki pri vseh naravoslovnih predmetih, kategoriziral v pregleden tabelarični prikaz, ki 

ga prikazuje tabela 2. V kategorizaciji je uporabil tri spremenljivke:  

1) količino podanih podatkov v problemu (podatki so reševalcu za pripravo rešitve 

podani v celoti oziroma so mu podani nepopolno);  

2) vrsto metode reševanja problema (metoda reševanja problema je reševalcu za 

reševanje predhodno že poznana oziroma se reševalec s takšnim načinom reševanja 

problema še ni srečal);   

3) vrsto pričakovane rešitve problema (reševalcu problem veleva, na kak način naj 

poda rešitev, oziroma reševalec nima eksplicitne zahteve, kako naj bo podana 

rešitev problema: enoznačna rešitev (npr. rezultat računske naloge), več mogočih 

rešitev (npr. odgovor na nalogo odprtega tipa)).  

       Kategorizaciji problemov je Johnstone (1993) dodal tudi kompetence oziroma 

spretnosti, ki jih mora imeti reševalec, če želi uspešno rešiti izbrani tip problema. 
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Tabela 2. Tipi problemov v naravoslovju (Johnstone, 1993) 

Tip 

problema 

Podatki v 

problemu 

Metoda 

reševanja 

Rešitev 

problema 

Kompetence za ustrezno 

rešitev problema 

1 podani znana enoznačna Priklic že znanih dejstev in 

algoritmov.  

2 podani neznana enoznačna Iskanje vzporednic z neznano 

metodo reševanja.  

3 podani 

nepopolno 

znana enoznačna Analiziranje problema na način 

ugotavljanja, kateri podatki so 

še potrebni za pridobitev 

končne rešitve.  

4 podani 

nepopolno 

neznana enoznačna Presojanje izbire ustrezne 

metode reševanja in iskanje 

manjkajočih podatkov za 

pridobitev ustrezne rešitve.  

5 podani znana več možnih 

rešitev 

Odločanje o najprimernejšem 

načinu reševanja in 

povezovanje znanja z različnih 

vsebinskih področij.  

6 podani neznana več možnih 

rešitev 

Odločanje o najprimernejšem 

načinu reševanja in smiselno 

izbiranje ustreznih metod 

reševanja. Povezovanje znanja 

z različnih vsebinskih področij.  

7 podani 

nepopolno 

znana več možnih 

rešitev 

Vrednotenje določenega načina 

reševanja reševalca glede na 

smiselnost količine in vrste 

podanih podatkov.  

8 podani 

nepopolno 

neznana več možnih 

rešitev 

Vrednotenje določenega načina 

reševanja reševalca in analiza 

reševalca izbrane metode 

reševanja v povezavi z vrsto in 

s količino podanih podatkov. 

Zahtevane so tudi kompetence 

vseh predhodnih tipov 

problemov, ki tu niso izrecno 

zapisane.  

 

 T. Overtonova je s sodelavci (2013) glede na vrsto problemov po Johnstonu 

(1993) definirala tri tipe reševalcev kemijskih problemov: 

1) tip začetnika oziroma novinca: za reševanje problema uporablja vnaprej naučene 

algoritme, problema največkrat ne zna rešiti v celoti, do njega ima velikokrat 

negativen pristop, ki vključuje nemotiviranost in pomanjkanje interesa za njegovo 

reševanje; 
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2) tip prehodnega reševalca: pri reševanju uporablja deloma že naučene algoritme, 

deloma pa skuša nalogo rešiti z uporabo specifičnih metod reševanja; večinoma ima 

do reševanja problemov interes in je za tak način učenja precej motiviran; 

3) tip eksperta oziroma strokovnjaka: reševanje problemov mu ne predstavlja večjih 

težav, saj je reševanja takšnih nalog vajen; reševanje poteka na način povezovanja 

predhodnega znanja z novim avtentičnim primerom, pri čemer se v reševanje 

vključuje različne metode reševanja; za reševanje problemov je motiviran in ima 

velik interes. 

 

           Yu s sodelavci (2015) z rezultati raziskave potrjuje, da so posamezniki z manj 

znanja in izkušnjami reševanja problemov, probleme reševali na drugačen način kot tisti, 

ki tovrsten način reševanja dobro poznajo. Bistvena razlika med novinci in eksperti je 

bila v tem, da so novinci vseskozi izbirali enak algoritem reševanja, ki je bil za njih 

preprost in so ga dokaj dobro razumeli. Pri reševanju problema se niso ukvarjali s 

sočasnim povezovanjem več ravni problema kot so to spretno počeli eksperti. Bodner in 

McMillen (1986) nakazujeta, da stalni algoritmi, ki so bili naučeni in pri posamezniku že 

ponotranjeni, pri reševanju problema ne obremenjujejo delovnega spomina. Ravno 

nasprotno, reševalca so skozi problem vodili do pravilne rešitve, kar pa je veljalo le za 

lažje probleme, ki niso vsebovali kompleksnih kemijskih problemov z več stopnjami 

reševanja, ki so vodili do ustrezne rešitve.  

 Larkin in Mcdermott (1980) trdita, da je večina ekspertov problem v mislih 

skušala pretvoriti oziroma preoblikovati v preprosto nalogo, ki jim je dala hitrejšo pot do 

rešitve. Za tovrstno pretvorbo so morali imeti eksperti na eni strani veliko predhodnega 

znanja s tega področja, po drugi strani pa tudi veliko izkušenj z reševanjem takih 

problemov. Herron in Greenbowe (1986) navajata, da so eksperti zaradi dobrega 

poznavanja vsebine veliko lažje oblikovali ustrezne predstavitve in logične strategije 

reševanja problema. Tako so lažje in hitreje poiskali metodo reševanja določenega 

problema, ki jih je vodila do ustrezne rešitve. Dodajata še, da sta bila za eksperte v 

reševanju problemov značilna tudi evalvacija dobljenih rezultatov in njihovo kritično 

vrednotenje. 

 Sevian s sodelavci (2015) in Yuriev s sodelavci (2017) kažeta, da je razvijanje 

sposobnosti reševanja problemov bistveni del poučevanja kemije. Raziskovalci trdijo, da 

učenci in dijaki z reševanjem problemov postopoma postajajo konkurenčna sila na 

delovnem trgu, saj skozi tak način učenja pridobijo veliko kompetenc in razvijajo številne 

spretnosti. Reševanje problemov označujejo kot zahtevno, kompleksno in večplastno 

učno aktivnost, na katero v veliki meri vplivajo kognitivni in motivacijski faktorji. 

Sweller (1988) trdi, da je bistvo učenja z reševanjem problemov v tem, da reševalca do 

rešitve problema vodi več miselno zahtevnejših operacij, ki jih mora premostiti z ustrezno 

uporabo informacij in sklepanja.  

Učenje z raziskovanjem in reševanjem problemov je tesno povezano in podobno 

znanstvenemu raziskovanju, zato predstavlja pomemben cilj pri učenju in poučevanju 

kemijskih učnih vsebin. Znano je, da imajo učeči se na vseh ravneh šolanja težave pri 

reševanju kemijskih problemov (Graulich, 2015).  
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 Bodner (2003) navaja, da na sposobnost reševanja problemov vplivajo štirje 

pomembni faktorji: 

1) razumevanje problema; 

2) sposobnost oblikovanja namena oziroma cilja problema; 

3) predhodno znanje vsebinskega področja problema;  

4) sposobnost predstavitve oziroma razlage problema.  

 

         Na osnovi rezultatov raziskav (Ge in Land, 2003; Shahat idr., 2013; Woods, 2000; 

Yu idr., 2015) je mogoče predlagati naslednji način reševanja problemov: 

1) identificirati in oblikovati problem; 

2) poiskati bistveno težavo problema;  

3) razumeti problem; 

4) definirati in predstaviti si problem; 

5) v problemu poiskati ključne informacije, druge podatke in pravila, ki bi morebiti 

vodili do rešitve problema;  

6) raziskati mogoče strategije reševanja problema;  

7) iskanje ustrezne rešitve problema;  

8) predlagati razlago ali mogočo rešitev problema; 

9) oblikovati pričakovane rezultate na način odgovarjanja na zastavljene hipoteze 

problema;   

10) evalvirati opravljeno pot reševanja problema.  

 

 Rezultati raziskav (Gulacar idr., 2014, 2013; Yuriev idr., 2016) kažejo, da imajo 

dijaki in študentje pri reševanju kemijskih problemov težave zaradi: 

1) pomanjkanja ustreznega znanja o obravnavani vsebini zastavljenega problema;  

2) nezmožnosti pridobivanja ključnih informacij, potrebnih za rešitev problema; 

3) nezmožnosti prepoznavanja potrebe po dodatnih informacijah, ki bi bile lahko 

bistvenega pomena za ustrezno rešitev problema;  

4) neustreznega ali pomanjkljivega razumevanja strokovnega besedišča problema;  

5) slabih sposobnosti abstraktnega mišljenja ter prostorske predstavljivosti in 

vizualizacije;  

6) zmanjšane sposobnosti sočasnega in zato kompleksnega povezovanja več 

informacij;  

7) razvitih napačnih ali nepopolnih razumevanj vsebine, ki jo problem obravnava;  

8) slabih ali celo nepravilnih pristopov, ki onemogočajo pridobitev rešitve problema.  

           Težave za neuspešno reševanje kemijskih problemov niso povezane le z učečimi 

se, ampak tudi z učitelji, ki kemijsko vsebino poučujejo. Ti naj bi za uspešnejše reševanje 

problemov pri poučevanju kemijskih vsebin pokazali rešene primere več problemov. 

Zaželeno bi bilo, da rešitve vključujejo razlago mehanizma reševanja problema, ki vodi 

do ustrezne rešitve. Po predstavitvi rešenih primerov je dobro, da učitelji skupaj z učenci 

rešijo lažje primere problemov in jih tako spodbudijo k težjim ter zahtevnejšim 

problemom. Pomembno je, da učitelji učencem in dijakom predstavijo probleme v 

različnih kontekstih in jih tako motivirajo za reševanje (Cohen idr., 2000; Drummond in 

Selvaratnam, 2008; Nyachwaya idr., 2014; Yu idr., 2015). 
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          Rezultati raziskav (Belland, 2011; Ge in Land, 2003; Puntambekar in Hubscher, 

2005; Rhee, 2012) kažejo, da je učiteljeva podpora za boljše razumevanje reševanja 

problemov to, da učenčevo pozornost vedno osredinja na cilj – rešitev problema. Učitelj 

naj bi učencu pomagal pri razvijanju spretnosti reševanja problemov, spodbujal učenje z 

razumevanjem, vzpodbujal k evalviranju dela ter spodbujal odgovornost do pridobitve 

ustrezne rešitve problema. Učitelj mora pri učencih s slabšim znanjem in z manj razvito 

kompetenco reševanja problemov pozornost usmerjati v pomembnejše informacije o 

problemu, saj so jih učenci lahko spregledali. Spretnost reševanja problemov lahko 

spodbuja tudi s postavljanjem dodatnih podvprašanj, ki spodbujajo logično mišljenje in 

kritično vrednotenje rešitve problema. 

         Kemijski problemi se glede na vsebino, ki jo pokrivajo, delijo na: 

1) kvantitativne (računski problemi);  

2) kvalitativne probleme (kontekstualni problemi ter problemi zapisovanja reakcijskih 

shem in enačb kemijskih reakcij) (Graulich, 2015). 

           Kozma (2003) pojasnjuje, da je za reševanje kemijskega problema bistvena 

začetna interpretacija podanih informacij, kar imenuje tudi faza prepoznavanja problema. 

S tezo Kozme (2003) se strinja tudi Nyachwaya s sodelavci (2014), ki ugotavlja še, da se 

reševalci po fazi prepoznavanja problema njegovega reševanja lotijo z algoritmom, ki ga 

najbolje poznajo. Ne vprašajo pa se, ali je izbira tega načina reševanja res ustrezna za 

rešitev. Gulacar s sodelavci (2014) ter Overton in Potter (2008) takšno izbiro algoritma 

za reševanje problema pogojujejo z dvema mogočima razlogoma:  

1) nemotiviranost posameznika za reševanje problema in/ali  

2) preobremenjenost delovnega spomina. 

           Harper (2005) iz rezultatov raziskave sklepa, da nekateri učenci oziroma dijaki že 

vnaprej vedo, da bodo problem rešili uspešno, kar pogojuje z visoko samopodobo 

posameznika. Če posameznik ne zmore rešiti problema ali ima težave že z razumevanjem 

besedila problema, meni, da je takšno nalogo brez smisla sploh reševati. Cohen s 

sodelavci (2000), Drummond in Selvaratnam (2008) ter Harper (2005) navajajo, da na 

uspešnost pri reševanju problema vplivajo tudi vedenjski vzorci, kot so:  

1) začeten negativen pristop posameznika do reševanja problema; 

2) pomanjkanje samozavesti posameznika, ki problem rešuje;  

3) hiter način reševanja problema z razlogom, da bo reševanje čim prej končano; pri 

tem se večkrat izbere napačen pristop, ki pa v večini primerov vodi do napačne 

rešitve.  

 

           Surif s sodelavci (2014) trdi, da obstaja očitna razlika v uspešnosti reševanja nalog, 

ki zahtevajo algoritmični način razmišljanja z uporabo že znanih metod reševanja, in 

problemov, ki so reševalcem manj poznani. V raziskavi je bila uspešnost reševanja 

algoritmičnih problemov kar 96-odstotna, medtem ko je bila uspešnost reševanja 

problemov, ki algoritmov niso vključevale, le 14-odstotna. Avtorji navajajo, da je bila 

posledica tega najverjetneje nezmožnost prenosa predhodno usvojenega znanja na nove 

in nepoznane primere, pri katerih se do pravilne rešitve ni dalo priti z uporabo naučenega 

algoritma in preprostega sklepanja.  
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 Ealy in Hermanson (2006) navajata, da usvojeno kemijsko znanje pri splošni in 

anorganski kemiji ni nujno povezano z ustreznim razumevanjem problemov iz organske 

kemije. Nekateri učenci in dijaki pojmov, usvojenih pri splošni in anorganski kemiji, ne 

povezujejo z vsebinskim področjem organske kemije, saj jim področje organske kemije 

predstavlja specifično vrsto kemije. Ker je prenos znanja že usvojenih kemijskih pojmov 

zahteven, na reševanje problemov z vsebinskega področja organske kemije tako nima 

velikega vpliva. Cartrette in Bodner (2010) sta pri študentih kemije preučevala 

povezanost med znanjem in sposobnostjo predstavitve oziroma razlage problema. Pri 

reševanju problemov med uspešnimi in neuspešnimi študenti kemije obstajale velike 

razlike. Ugotovila sta, da so študentje z malo znanja problem razlagali le z ločenimi 

dejstvi, s posameznimi besedami oziroma z besednimi zvezami, ki med seboj niso bile 

smiselno povezane. Uspešni študentje kemije so problem od začetka do konca razlagali 

povezano, pri čemer so pri nadaljnjih problemih želeli uporabljati podoben način razlage, 

kot so jo uporabljali pri prvem problemu. Učenje z reševanjem problemov je koristno tudi 

za študente s slabšim znanjem, pri čemer je bilo pri njih še posebej pomembno, da je 

učitelj skupaj z njimi analiziral njihovo razlago. Učitelj je moral študentu jasno poudariti, 

katere stvari je pri reševanju problema povedal pravilno, in mu na drugi strani razložiti, 

kateri koraki reševanja problema so bili napačni oziroma pomanjkljivi. S takšnim 

načinom učenja in poučevanja se lahko izognemo številnim napačnim predstavam. 

 Bhattacharyya in Bodner (2014) trdita, da so imeli tudi nekateri študentje z dobrim 

znanjem težave pri razlagi kemijskega problema, saj niso imeli dovolj dobro razvite 

sposobnosti za predstavitev oziroma razlago kemijskega problema. Ugotovila sta, da so 

bili dodiplomski študentje kemije pri reševanju problemov reakcijskih mehanizmov 

organske kemije sposobni zapisati posamezne manjkajoče reakcijske pogoje, reaktante 

ali produkte. Težave pri reševanju kemijskega problema so nastopile, ko so morali 

mehanizem zapisane reakcijske sheme organske reakcije tudi natančneje razložiti. Da so 

imeli študentje kemije težave pri razlagi zapisanih enačb kemijskih reakcij in 

pojasnjevanju mehanizma reakcijskih shem pri kemijskih problemih, sta ugotovila tudi 

Ferguson in Bodner (2008). T. Overtonova s sodelavci (2013) trdi, da je pomemben vidik 

reševanja problemov tudi sposobnost abstraktnega mišljenja, ki pride do izraza pri vseh 

naravoslovnih predmetih, še posebej pri kemiji. Grove s sodelavci (2012) dodaja, da je 

reševanje kemijskih problemov, ki so vsebovali enačbe kemijskih reakcij ali mehanizme 

reakcijskih shem, na dijake in študente povzročilo veliko kognitivno obremenitev. 

Kompleksnejše kemijske probleme so zato raje reševali na bolj predstavljivi 

makroskopski in manj na simbolni ravni. Submikroskopske ravni predstavitve pri 

reševanju takšnih kemijskih problemov niso uporabljali. 

 Cooper s sodelavci (2010) ugotavlja, da so dijaki in študentje kemijske probleme 

reševali uspešneje, če jim je bil poznan kontekst problema. Za reševanje so se jim zdeli 

najboljši tisti, ki so vsebovali vsebine vsakdanjega življenja in napredka v sodobni družbi. 
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2.6 UČENJE KEMIJE V KONTEKSTU 
 

I. Parchmann s sodelavci (2015) navaja, da na vseh ravneh šolanja v različnih 

državah ni velikega interesa za učenje kemije, čeprav so učenci in dijaki njen pomen 

videli kot pomemben del razvoja sodobne družbe. Povečan interes in motivacijo za učenje 

kemijskih vsebin so izkazali le pri sodelovanju v demonstracijskem oziroma samostojnem 

eksperimentalnem delu. Ko je bilo treba videne spremembe na makroskopski ravni pri 

eksperimentu razložiti z uporabo teorije na delčni in simbolni ravni, pa sta se zanimanje 

in motivacija za kemijo občutno zmanjšala. Eden izmed razlogov za to je lahko 

nepoznavanje pomembnosti kemijskih vsebin za prihodnje življenje. Opisano stanje velja 

tudi po vertikali izobraževanja Sloveniji (Devetak in Glažar, 2010; Devetak idr., 2009). 

 Holbrook (2008) trdi, da lahko učenci in dijaki do kemije razvijejo negativni 

pristop, če učitelj in učno gradivo ne izražata pomena tega predmeta v vsakdanjem 

življenju. Posledično je za učenje kemije značilna nizka notranja motivacija oziroma 

učenje kemije temelji le na dejavnikih zunanje motivacije, kar pa vodi do površinskega 

znanja brez globljega razumevanja.  

Rezultati raziskave (King in Ritchie, 2013) kažejo, da se dijaki po končanem 

srednješolskem izobraževanju v veliki meri ne odločajo za študij kemije ter drugih 

naravoslovnih in tehniških ved. Za premostitev opisane problematike se je v šole in druge 

izobraževalne ustanove vpeljal pristop učenja s kontekstom.  

 Nentwig s sodelavci (2007) pojem »kontekst« definira kot rdečo nit širše vsebine, 

na kateri skozi različna raziskovalna vprašanja poteka preiskovanje nekega problema. K 

Broman in I. Parchmann (2014) sta pojem »kontekst« definirali kot situacijo, v kateri so 

učenci pri učenju kemije povezani z dogodki vsakdanjega življenja, družbe ali 

profesionalnega razvoja. Cilj učenja s kontekstom je kemijo predstaviti na zanimiv način, 

v katerem se odraža smiselna povezava z vsakdanjim življenjem in aktualnimi 

informacijami medijev. 

 Apotheker (2014) je definicijo pojma »kontekst« (Broman in Parchmann, 2014) 

predstavil skozi nadgrajen model tetraedričnega pristopa k učenju in poučevanju kemije 

s kontekstom življenjskih situacij. Model (shema 24), ki pri poučevanju in učenju kemije 

v zadnjem desetletju zaradi dodanega elementa konteksta dobiva vedno večji poudarek, 

je razvil po vzoru Mahaffyjevega modela (Mahaffy, 2004) tetraedričnega pristopa k 

učenju in poučevanju kemije (Apotheker, 2014; Devetak, 2017; Nentwig idr., 2007; 

Parchmann idr., 2015, 2017). Oglišča tetraedra v Apothekerjevem modelu (shema 24) 

predstavljajo kontekst, učitelj, učenec in kemija. 
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Shema 24: Tetraedrični pristop k učenju in poučevanju kemije s kontekstom (Apotheker, 2014) 

 

          Model kemijskega tetraedra, v katerem je kontekst bistvenega pomena (shema 25), 

je v nadaljevanju po vzoru modela Mahaffyja (2004) nadgradila tudi I. Parchmann s 

sodelavci (2017).  

 

 
 

Shema 25: Kemijski tetraeder (Parchmann idr., 2017) 

 

            I. Parchmann s sodelavci (2017) zagovarja dejstvo, da je interakcija med 

kemijskim pojavom oziroma pojmom, modeli oziroma teorijami ter predstavitvami, ki 

ponazarjajo izbran kemijski pojav oziroma pojem, pomembna v različnih kontekstih. 

Načini predstavitve se med seboj razlikujejo glede na kontekst. Strokovni konteksti tako 

uporabljajo predstavitve, ki so pogosto razumljive le strokovnjakom tega področja 

(matematične/kemijske formule), medtem ko so konteksti situacij vsakdanjega življenja 

razumljivi širši množici ljudi in za predstavitve uporabljajo preprostejše prikaze 

(fotografije, slike itn.). Eden izmed ciljev izobraževanja je, da študentje kemije pridobijo 

kompetenco branja različnih predstavitev in nato tudi njihove uporabe v različnih 

kontekstih. Prepoznavanje in uporaba modelov ter oblik predstavitev je predpogoj 

ustrezne uporabe nadalje usvojenega znanja. To je prvi korak k razvijanju boljše kemijske 

pismenosti. 

 Bøe s sodelavci (2011) ter Pilot in A. Bulte (2006) trdijo, da mora biti usvojeno 

kemijsko znanje uporabno, kar se odraža v kemijski pismenosti in praktični uporabi 

znanja ter razumevanja pojmov pri:  

1) zbiranju oziroma iskanju relevantnih informacij;  

2) raziskovanju dane situacije;  

3) konstruktivnem razpravljanju o nastalih problemih;   
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4) vrednotenju oziroma kritičnem presojanju nastalih posledic določenega problema, 

ki se pojavi v realnem življenju v osebnih, družbenih ali poklicnih okoliščinah.  

 

           Bennett in Holman (2002), Davenport s sodelavci (2018) in Kind (2007) trdijo, da 

je učenje v kontekstu mogoče opredeliti s tremi bistvenimi poudarki:  

1) uporaba vsakodnevnih izkušenj oziroma dogodkov;  

2) vključevanje aktivnih učnih pristopov, ki vzpodbujajo učenje;  

3) predstavitev kemijskih vsebin v različnih kontekstih. 

 

         Gilbert s sodelavci (2011) in I. Parchmann s sodelavci (2017) dajejo pet ključnih 

izboljšav na učenje in poučevanje kemije, ki jih prinaša učni pristop učenja v kontekstu: 

1) zmanjšanje preobremenitve kemijskih vsebin v učnem načrtu, saj sta poučevanje in 

učenje vezano na sočasno povezavo več kemijskih vsebinskih sklopov; 

2) zmanjšanje razdrobljenosti učne vsebine in pridobivanje občutka, da kemijske 

vsebine predstavljajo logično in smiselno celoto; 

3) pridobivanje kompetence prenosa že usvojenega znanja na nove avtentične primere;  

4) zavedanje pomena naravoslovnih ved, tudi kemije, v vsakdanjem življenju;  

5) oblikovanje predstave, zakaj študirati kemijo ali kakšno drugo naravoslovno vedo.  

 

Učni pristop učenja v kontekstu je močno vplival na učenje in poučevanje kemije 

ter drugih naravoslovnih predmetov v več državah po svetu. Bistvo tovrstnega pristopa je 

vprašanje, na kak način spodbuditi zanimanje in motivacijo za učenje kemije in drugih 

naravoslovnih predmetov, s poudarkom na zagotavljanju povezovanja usvojenega znanja 

z več različnih vsebinskih področij (Bennett idr., 2007; King, 2012).  

       Namen učnega pristopa izhaja iz teorij in modelov motivacije ter interesa 

(Davenport idr., 2018; Parchmann idr., 2017; Ryan in Deci, 2000). Medtem ko relevantna 

literatura poroča o pozitivnih učinkih interesa in motivacije na končen učni dosežek, pa 

je vpliv učenja v kontekstu s kognitivnimi učnimi rezultati manjši (Bennett idr., 2005, 

2007; Taasoobshirazi in Carr, 2008). Neskladje med pozitivnimi učinki in povečano 

motivacijo ter interesom na eni strani in manjšimi kognitivnimi učnimi rezultati na drugi 

je mogoče razložiti z dvema razlogoma: 

1) kontekstualni problemi imajo različne stopnje kompleksnosti;  

2) pomanjkanje izkušenj z reševanjem kontekstualnih problemov (Taasoobshirazi in 

Glynn, 2009). 

 

         Učenje v kontekstu lahko pripomore k višji ravni kakovostnega kemijskega znanja 

in tako oblikuje ustrezno naravoslovno pismenost, ki jo ugotavlja raziskava programa 

mednarodne primerjave dosežkov učencev – PISA (Holbrook, 2010). DeBoer (2000), 

Douglas in Bybee (2014) ter Laugksch (2000) trdijo, da pojma naravoslovne pismenosti 

ni mogoče definirati enoznačno, saj vključuje več pogledov in različnih mnenj. 

Naravoslovna pismenost običajno označuje široko in hkrati funkcionalno razumevanje 

naravoslovja, ki ga lahko uporabimo v vsakdanjem življenju. Naravoslovno pismen 

posameznik ima usvojeno naravoslovno znanje, pridobljene ključne naravoslovne 

spretnosti oziroma veščine, hkrati pa ima do naravoslovja razvit tudi pozitiven odnos.  
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 Naravoslovna pismenost je na podlagi usvojenega znanja in pridobljenih spretnosti 

oziroma veščin posameznika vezana na: 

1) pravilen način zastavljanja in reševanja raziskovalnih vprašanj;  

2) usvajanje novega znanja; 

3) ustrezno razlaganje specifičnega naravoslovnega procesa oziroma pojava;  

4) izpeljavo rezultatov zastavljenega raziskovalnega problema, ki temelji na pravilni 

analizi zbranih podatkov in preverjenih teoretičnih dejstvih;  

5) pridobivanje sposobnosti za sodelovanje v skupini več raziskovalcev in urjenje 

zmožnosti sporazumevanja o naravoslovnih problemskih vprašanjih;  

6) krepitev odgovornosti posameznika do okolja, v katerem živi, ter odnosa do narave. 

 

DeBoer (2000), Roberts (2007), Shwartz idr. (2006) in M. Štraus s sodelavci 

(2007, 2013) so kemijsko pismenost definirali kot usvojeno kemijsko znanje 

posameznika in uporabo tega znanja za:  

1) identifikacijo vprašanj;  

2) usvajanje novega kemijskega znanja;  

3) pojasnjevanje kemijskih pojavov oziroma procesov; 

4) reševanje kemijskih problemov;   

5) oblikovanje ugotovitev raziskovanja na podlagi ugotovljenih dokazov. 

 

            Kemijska pismenost vključuje tudi ustrezno raven razumevanja značilnih lastnosti 

kemije kot oblike človeškega znanja. Pomembno je zavedanje, kako kemija in kemijska 

tehnologija oblikujeta materialno, socialno, intelektualno in kulturno okolje 

posameznika.  

M. Štraus je s sodelavci (2013) opisala šest ravni kompetenc, povezanih s 

kemijsko pismenostjo posameznika. Ravni kompetenc so opredeljene v tabeli 3 (Devetak, 

2017; prirejeno po Štraus idr., 2013).  
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Tabela 3: Šest ravni kompetenc kemijske pismenosti (Devetak, 2017; prirejeno po Štraus idr., 

2013) 
 

Raven Kompetence kemijske pismenosti 

1. Zelo omejena raven kemijske pismenosti 

Učenci imajo zelo omejeno kemijsko znanje, ki so ga sposobni uporabljati le v 

maloštevilnih situacijah, ki izhajajo iz njihovega vsakdanjega življenja. Kemijske 

pojave oziroma procese lahko razlagajo le takrat, ko rezultati izhajajo iz neposrednih 

podatkov ali dokazov.  

2. Omejena raven kemijske pismenosti 

Učenci imajo zadovoljivo kemijsko znanje, ki so ga sposobni uporabljati za razlage 

v kontekstih, ki izhajajo iz njihovega vsakdanjega življenja. Učenci z omejeno 

kemijsko pismenostjo znajo iz preprostih raziskav izpeljati ustrezne sklepe. Učenci 

lahko neposredno utemeljujejo in dobesedno interpretirajo rezultate preprostih 

raziskav ali rešujejo preprostejše problemsko zasnovane naloge.  

3. Nekoliko razvita raven kemijske pismenosti 

Učenci lahko identificirajo jasno opisana kemijska vprašanja v različnih kontekstih. 

Za razlaganje kemijskih procesov oziroma pojavov lahko izbirajo dejstva in znanje 

ter pri tem uspešno integrirajo preproste modele in različne raziskovalne pristope. 

Lahko razlagajo kemijske pojme oziroma procese iz različnih disciplin in jih tudi 

neposredno uporabljajo. Z uporabo podatkov lahko sestavijo kratke izjave in na 

podlagi ustrezno usvojenega kemijskega znanja sprejmejo odločitev.  

4. Ustrezno razvita raven kemijske pismenosti 

Učenci z ustrezno razvito ravnjo kemijske pismenosti lahko učinkovito delujejo v 

situacijah in vprašanjih, ki vključujejo kemijske pojave, pri katerih morajo sklepati o 

vlogi kemijske znanosti. Učenci lahko izbirajo in združujejo razlage iz različnih 

naravoslovnih disciplin ter jih neposredno povezujejo z življenjskimi situacijami. 

Lahko razmišljajo o svojih dejanjih in sporočajo svoje odločitve z uporabo 

usvojenega kemijskega znanja, dokazov in podatkov. 

5. Visokorazvita raven kemijske pismenosti  

Učenci lahko prepoznavajo komponente različnih zapletenih življenjskih situacij, ki 

so posredno ali neposredno povezane s kemijo. V njih uporabljajo poznavanje 

kemijskih pojmih in usvojeno znanje o kemiji in naravoslovni znanosti. Lahko 

primerjajo, izbirajo in vrednotijo ustrezne kemijske dokaze, podatke in preverjena 

dejstva za odzivanje v življenjskih situacijah. Učenci z dosežki na peti ravni imajo 

visokorazvite spretnosti raziskovanja, ustrezno povezujejo usvojeno znanje in znajo 

kritično ovrednotiti dano problemsko situacijo. Temelječ na kritični analizi dokazov, 

podatkov in preverjenih dejstev, lahko sestavijo ustrezne razlage in utemeljitve. 

6. Abstraktno razvita raven kemijske pismenosti 

Učenci zanesljivo prepoznavajo, razlagajo in uporabljajo kemijsko znanje in znanje 

o drugih naravoslovnih znanostih v različnih zapletenih življenjskih situacijah. 

Sposobni so sočasnega povezovanja različnih virov informacij in razlag ter podatke 

iz teh virov uporabljati za utemeljevanje svojih odločitev. Jasno in zanesljivo 

izkazujejo napredno kemijsko mišljenje in utemeljevanje ter so pripravljeni svoje 

razumevanje uporabiti za podporo rešitvam v novih kemijskih situacijah. Učenci z 

dosežki na najvišji ravni kemijske pismenosti lahko uporabljajo usvojeno kemijsko 

znanje in tudi znanje drugih naravoslovnih znanosti ter izpeljujejo utemeljitve za 

podporo priporočilom in odločitvam v osebni, družbeni in v globalni situaciji. 
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 Davenport s sodelavci (2018) in Nentwig s sodelavci (2007) trdita, da teoretično 

ozadje učnega pristopa učenja v kontekstu temelji na okviru definicije naravoslovne – 

tudi kemijske – pismenosti ter na osnovi teorije interesa, motivacije in situacijskega 

učenja. Ravno interes in motivacija sta eni izmed prednosti učnega pristopa učenja v 

kontekstu, saj učenje z uporabo konteksta učence in dijake bolj zanima kot učenje s 

tradicionalnimi načini.  

Enake ugotovitve kažejo tudi rezultati drugih raziskav (Bulte idr., 2006; Hofstein 

idr., 2011; King 2012; Nentwig idr., 2007; Salta in Tzougraki 2011). Avtorji (prav tam) 

trdijo, da so kemijski problemi v kontekstu manj strukturirani in konceptualno 

zapletenejši. Od reševalca zahtevajo razumevanje kemijske vsebine na višjih kognitivnih 

stopnjah. Nekateri avtorji (Marks in Eilks, 2010) menijo, da naj bi tovrstne kemijske 

probleme reševali predvsem tisti, ki jih kemija in drugi naravoslovni predmeti res 

zanimajo oziroma bodo kemijo v nadaljevanju izobraževanja tudi študirali. 

Rezultati raziskav (Bergqvist idr., 2013; Broman in Parchmann, 2014; Sevian in 

Talanquer, 2014) so pokazali, da je učenje kemije s kontekstom ravno nasprotno učenju, 

ki ga ima veliko osnovnih in srednjih šol po Evropi. Učitelji kemijo namreč poučujejo na 

tradicionalen način, brez vključevanja konteksta, pri čemer se po Bloomovi taksonomiji 

pričakuje predvsem nižje ravni znanja. Kritično mišljenje, ki zahteva visoko raven 

razumevanja določene učne vsebine, teži k temu, da učenci spoznavajo kemijske 

probleme v kontekstu in ne le tradicionalnih nalog iz učbenikov in delovnih zvezkov, ki 

običajno zahtevajo nižje ravni znanja. K. Broman in I. Parchmann (2014) navajata, da se 

mora posameznik pri reševanju kontekstualnih problemov zavedati, da tovrstni problem 

nima samo ene pravilne rešitve. Do rešitve takšnega problema običajno vodijo: zapleten 

proces razmišljanja, iskanja relevantnih informacij, kritično mišljenje in strukturirana 

razlaga. Ravno številčnost različnih rešitev je nekaj, kar dela kontekstualne probleme 

zahtevnejše za reševanje. Poleg več mogočih rešitev so takšni problemi reševalcu 

običajno nepoznani. Princip reševanja kontekstualnega problema ni algoritmičen, kot je 

to značilno za druge naloge, ampak je lahko za vsak problem v kontekstu drugačen. Pri 

reševanju je ključnega pomena tudi vrednotenje različnih rešitev glede na dano situacijo.  

Ngu in Yeung (2012) dodajata, da so kontekstualni kemijski problemi zahtevnejši za 

reševanje zaradi prenosa znanja iz enega konteksta v drugega. Nekateri učenci in dijaki 

predhodno usvojeno znanje težko prenašajo na nove in neznane primere, zato kemijskih 

problemov v kontekstu velikokrat tudi ne razumejo. Avtorja opozarjata, da se znanje o 

načinu reševanja kemijskega problema ne usvoji samo od sebe, ampak morajo reševalci 

na tem področju pridobiti več izkušenj. Pridobivanje izkušenj je vezano na reševanje 

problemov, pri čemer je pomembno spoznavanje različnih pristopov reševanja. 

Kontekstualni kemijski problemi od reševalca zahtevajo več kot le rutino 

reševanja (Davenport idr., 2018; Gilbert, 2006). 

         Rezultati raziskave (Schraw idr., 2001) so pokazali, da se lahko interes za učenje 

kemije poveča na različne načine. Avtorji so za namen tega predlagali: 

1) povečanje učenčeve avtonomije s tem, da učenec sam izbere vrsto konteksta, v 

katerem želi, da je kemijska vsebina predstavljena; 

2) učencem ponuditi ustreznejše učno gradivo, ki ne vsebuje nepotrebnih informacij in 

hkrati spodbuja uporabo predznanja;  
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3) spodbujanje učencev h kompleksnejšemu procesiranju informacij.  

 

            Bybee s sodelavci (2009) dodaja še, da je pri učenju s kontekstom ključna stvar 

učenja poudarjanje naravoslovja, tudi kemije, v vsakdanjem življenju. Konteksti imajo s 

kemijskimi pojmi različne povezave (Bulte idr., 2006; de Jong, 2006): 

1) kontekst lahko ponazarja pojem;  

2) kontekst lahko uporabimo kot aplikacijo pojma;  

3) kontekst lahko predstavlja izhodiščno točko, iz katere se razvije poučevanje 

kemijske učne vsebine. 

 

           Bennett in Holman (2002) spodbujata, da naj bi učna gradiva, namenjena 

poučevanju kemije s kontekstom, vključevala različne analogije in modele, ki so učencem 

in dijakom znani. Tako bi bila abstraktna in težje razumljiva kemijska vsebina učencem 

oziroma dijakom predstavljena na razumljivejši način. Devetak (2017) pomen konteksta 

v učenju in poučevanju kemijskih vsebin ter učnih gradivih razlaga s 4C-modelom (angl. 

Concept, Content, Curriculum, Context), ki kaže razmerje med kemijsko učno vsebino in 

kontekstom (shema 26).  

 

 
 

Shema 26: 4C-model razmerja med učno vsebino in kontekstom pri učenju in poučevanju kemije 

(Devetak, 2017) 

            Devetak (2017) po 4C-modelu razlaga, da so abstraktni kemijski pojmi integrirani 

v okvir specifične kemijske vsebine, ki je vključena v operativne učne cilje učnih načrtov 

za kemijo v osnovnih in srednjih šolah. Vpeljan kontekst naredi učno vsebino 

zanimivejšo, manj abstraktno in pomembnejšo. Glavne vsebine kontekstov zajemajo:  

1) kemijske procese v naravi;  

2) procese, ki potekajo v okolju;  

3) teme, ki se navezujejo na kemijo v povezavi z družbo; 

4) kemijo iz vsakdanjega življenja; 

5) kemijo, ki je v neposredni povezavi z industrijo in s tehnologijo;  

6) aktualne kemijske raziskave;  

7) zgodovino razvoja kemije. 

            Iz opisanega loči sedem različnih vrst kontekstov, ki jih lahko učitelji za dvig 

motivacije in povečanje interesa uporabljajo med poučevanjem kemijskih učnih vsebin. 
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I. Parchmann s sodelavci (2015) navaja, da je reševanje nalog, ki so vključevale 

kontekst, bistveno zvišalo motivacijo in interes za obravnavane kemijske učne vsebine 

kot reševanje nalog, ki konteksta niso vsebovale in so bile zastavljene na tradicionalen 

način. V raziskavi so dijaki reševali naloge z vsebino delovanja mil in detergentov (naloge 

tradicionalnega načina reševanja) ter naloge s kontekstom z učno vsebino različnih 

vplivov poživil in sladkorjev v sladkih pijačah Redbull in Monster na delovanje 

človeškega telesa. Rezultati kažejo, da sta bila motivacija in interes dijakov bistveno večja 

pri reševanju nalog v kontekstu, saj so poleg kemijske vsebine konteksta poživil in 

umetnih sladkorjev raziskovali tudi biokemijo teh molekul v človeškem telesu in 

delovanje na celice ter posledično na celoten človeški organizem. Raziskava potrjuje 

uporabo kemijskih problemov, ki so vezani na vsakdanje življenje, kot pozitivno za 

zviševanje interesa in motivacije za njihovo reševanje in posledično pozitivno za učenje 

kemije. Dijaki, ki so reševali kontekstualne kemijske probleme, so pokazali največji 

interes do nalog z vključenim osebnostnim kontekstom, ki se je navezoval na delovanje 

njihovega telesa. 

         I. Parchmanova (2015) je s sodelavci predstavila širše ozadje konteksta kemijske 

učne vsebine, ki vključuje tudi že naučene preproste algoritme za reševanje problemov.               

Dejavnosti in vloge učitelja ter učencev so razdelili v štiri različne faze: 

1) Učiteljeva priprava ustreznega okolja, ki omogoča interakcijo med kontekstom 

kemijskega problema in učenci. Priprava okolja vključuje predvsem oblikovanje 

specifičnih vsebinskih vprašanj v povezavi s kontekstom kemijskega problema, kar 

poveča interes in motivacijo. Kemijske vsebine in pojmi morajo biti predstavljeni 

v ozadju problema, v ospredju pa mora biti zanimiv kontekst, povezan z znanimi in 

aktualnimi vsebinami. 

2) Ideje in konkretni predlogi za reševanje kemijskega problema v kontekstu. V tej 

fazi je treba uporabiti predznanje in do zdaj pridobljene izkušnje, ki vodijo v 

pravilno izbiro ustrezne metode reševanja.  

3) Glavna faza z raziskovalnim delom, ki ga izvajajo samo učenci oziroma dijaki. Ob 

vprašanjih pri reševanju problema lahko učenci oziroma dijaki povprašajo učitelja, 

ki ima v tej fazi le vlogo spodbujevalca in motivatorja.  

4) Evalviranje vseh korakov, ki so vodili do ustrezne rešitve. Učiteljeva vloga je 

poudarjanje usvojenega znanja, pomembnega za pridobitev rešitve kemijskega 

problema. Učitelj mora pravilen postopek reševanja kemijskega problema v 

kontekstu evalvirati na način, da učenci oziroma dijaki pridobijo izkušnje, ki 

koristijo pri reševanju naslednjega problema. 

 

        Na predstavljenih fazah so isti avtorji izvedli raziskavo, povezano s kemijsko 

sestavo protivirusnega zdravila Tamiflu® (takrat aktualna tematika prašičje gripe v 

medijih), pri čemer so skušali ugotoviti strategijo reševanja različnih kontekstualnih 

kemijskih problemov. Primer enega izmed problemov prikazuje slika 1.  
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Slika 1: Primer kontekstualnega kemijskega problema (prirejeno po Parchmann, idr. 2015) 

 

       V raziskavi, sestavljeni iz več stopenj, je sodelovalo 236 švedskih dijakov in 

dijakinj. V prvi stopnji raziskave, katere namen je bil spoznavanje različnih strategij 

reševanja več kemijskih problemov, so morali udeleženci na odprti tip vprašanja 

problema zapisati esejski odgovor. V drugi stopnji raziskave, ki je za reševanje enakih 

kemijskih problemov vključevala intervjuje, je bilo po enem tednu časovnega razmika 

izbranih deset dijakov, ki so v prvi stopnji raziskave dosegli največje (pet dijakov) 

oziroma najmanjše (pet dijakov) skupno število doseženih točk. V intervjujih druge 

stopnje raziskave je poleg dijakov sodelovalo tudi pet univerzitetnih učiteljev s področja 

organske kemije in biokemije. Namen intervjujev je bil pridobiti informacije o vrstah 

strategij, ki so jih pri reševanju kontekstualnega kemijskega problema uporabljali obe 

skupini dijakov in skupina univerzitetnih učiteljev. Rezultati raziskave kažejo tri različne 

strategije reševanja: 

1) Vsi dijaki so pri reševanju kemijskega problema v besedilu konteksta naloge skušali 

poiskati pomembne informacije, ki bi lahko vodile do ustrezne rešitve problema. 

Besedilo konteksta jim pri reševanju kemijskega problema ni pomagalo, saj ni 

vsebovalo nobene pomembne informacije, potrebne za rešitev problema.  

2) Nekateri dijaki so kot strategijo reševanja kemijskega problema izbrali razlago, ki 

jim jo je pri pouku kemije povedal učitelj, ali pa so se to naučili iz učbenika za 

kemijo.  

3) Tretja strategija reševanja kemijskega problema je bila povezana z opazovanjem 

skeletne formule molekule Tamifluja®.  

 Dijaki, ki so izbrali tretjo strategijo reševanja, so imeli pri razlagi težave, saj niso 

znali ustrezno uporabiti vseh informacij iz skeletne formule molekule. Rezultati tretje 

strategije reševanja kemijskega problema tudi kažejo, da so slabši dijaki v skeletni 

formuli iskali samo značilne in lahko prepoznavne funkcionalne skupine, medtem ko so 

dijaki z dobrim kemijskim znanjem molekulo najprej opisali celostno in šele nato začeli 

razlago funkcije posamezne funkcionalne skupine. S primerjavo uporabljenih strategij 

reševanja med dijaki in univerzitetnimi učitelji so ugotovili, da so dijaki pri reševanju 

problema uporabljali večinoma že naučene besedne zveze in pristop algoritemskega 

načina reševanja. Odgovori dijakov so bili kratki in osredinjeni predvsem na informacije, 

vidne izključno iz besedila konteksta ali skeletne formule. Univerzitetni učitelji so bili 

kot eksperti sposobni povezovanja več informacij hkrati, razmišljati hitreje in bolj logično 

priti do pravilne rešitve kemijskega problema. Skeletno formulo zdravilne učinkovine z 

vsemi njenimi glavnimi značilnostmi, ki so posledica različnih funkcionalnih skupin, 

topnosti, polarnosti in mogočih interakcij, so prestavili v nov kontekst človeških prebavil 

in razlagali, kako molekula tam reagira z drugimi snovmi.  
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Podobne rezultate s primerjavo uporabe različnih strategij reševanja kemijskih 

problemov pri novincih in ekspertih so ugotovili tudi Cartrette in Bodner (2010) ter Dori 

in Kaberman (2012). Cartrette in Bodner (2010) iz izsledkov raziskave sklepata, da so 

študentje s slabšim kemijskim predznanjem (novinci) zapleten kemijski problem NMR 

organske spektroskopije reševali z enostopenjsko rešitveno strategijo. Iz vprašanja 

kemijskega problema so namreč brez povezovanja različnih vizualizacijskih elementov 

(skeletne formule organskih spojin, NMR-spektri) neposredno in posledično napačno 

sklepali o rešitvi kontekstualnega kemijskega problema. Strategije reševanja kemijskega 

problema so bile pri študentih z dobrim kemijskim predznanjem (eksperti) ravno 

nasprotne strategijam novincev. Eksperti so kemijski problem reševali na bolj organiziran 

način, ki je zaradi boljšega kemijskega predznanja na začetku vključeval raziskovanje 

posameznega vizualizacijskega elementa (npr. skeletne formule organske spojine) in nato 

primerjanje ugotovljenih značilnosti z drugim vizualizacijskim elementom (npr. iskanje 

NMR-spektra glede na lastnosti prej raziskovane organske spojine). Eksperti so pri 

reševanju kemijskega problema na računalniški zaslonski sliki uporabljali vse podane 

informacije, medtem ko to za novince ni veljalo. Razlaga, ki so jo pri reševanju 

kemijskega problema podajali eksperti, je bila v nasprotju z novinci od začetka do konca 

reševanja problema logična in smiselna. Povzeti je mogoče, da so eksperti kemijski 

problem rešili z večstopenjsko strategijo reševanja. Kompleksen kemijski problem so 

eksperti glede na število vizualizacijskih elementov na računalniški zaslonski sliki 

razdelili na več manjših problemov, ki so bili lažje rešljivi. Ustrezna sposobnost razlage 

je ekspertu omogočila uspešno povezavo več manjših problemov in oblikovanje ustrezne 

rešitve kemijskega problema. 

 Dori in Kaberman (2012) sta na osnovi rezultatov raziskave reševanja 

kontekstualnih kemijskih problemov sposobnost povezovanja treh ravni predstavitev 

kemijskega pojma po naraščajoči zahtevnostni stopnji od 1 do 5 razdelila na: 

1) sposobnost pretvorbe molekulske formule spojine v strukturno formulo spojine; 

2) sposobnost pretvorbe slike kalotnega ali krogličnega modela spojine v molekulsko 

in strukturno formulo spojine; 

3) sposobnost pretvorbe molekulske, strukturne, racionalne ali skeletne formule 

spojine v sliko kalotnega ali krogličnega modela molekule spojine; 

4) zmožnost razumevanja fizikalnih oziroma kemijskih lastnosti spojine na 

submikroskopski in makroskopski ravni predstavitve na osnovi strukturne, 

racionalne ali skeletne formule spojine (npr. napovedovanje agregatnega stanja ali 

temperature vrelišča spojine na podlagi simbolnega zapisa te snovi, iz katere je 

razvidna dolžina verige ogljikovih atomov ali možnost nastanka vodikovih vezi itn.);  

5) zmožnost razumevanja in primerjave fizikalnih oziroma kemijskih lastnosti dveh 

ali več različnih spojin na submikroskopski in makroskopski ravni predstavitve na 

osnovi strukturne, racionalne ali skeletne formule spojin (npr. razvrščanje različnih 

karboksilnih kislin in njihovih derivatov po naraščajoči kislosti glede na opazovane 

simbolne zapise molekul spojin).  
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          Povzeti je mogoče, da so novinci za reševanje kemijskega problema uporabljali 

predvsem strategije, ki so vključevale nezahtevne stopnje pretvorb (1–3), medtem ko so 

eksperti kemijski problem brez večjih težav reševali tudi na zahtevnejših 4. in 5. stopnji.  

          Pomembne razlike so se med novinci in eksperti pojavljale tudi v reševanju 

kemijskih problemov s kompleksnejšimi organskimi spojinami z več različnimi 

funkcionalnimi skupinami. Tu je bilo za ustrezno rešitev kemijskega problema treba 

uporabiti kombinacijo različnih zahtevnostnih stopenj (1–5). Strategije reševanja 

kemijskega problema s sočasnim povezovanjem vseh treh ravni predstavitve kemijskega 

pojma so ekspertom omogočale uspešnejše reševanje tudi zahtevnejših kemijskih 

problemov.   

K. Broman in I. Parchmann (2014) trdita, da lahko kontekstualne kemijske 

probleme uporabljamo ne samo za učenje in poučevanje, ampak tudi za preverjanje in 

ocenjevanje znanja. Tak način preverjanja in ocenjevanja znanja omogoča, da učence in 

dijake navajamo na izražanje z višjimi kognitivnimi stopnjami Bloomove taksonomije 

znanja, ki niso podobne enovitim odgovorom, pridobljenim z vnaprej znanimi načini 

reševanja kemijskega problema. 

I. Parchmann s sodelavci (2017) trdi, da morajo učitelji pri poučevanju kemije v 

kontekstu paziti na način predstavitve istega konteksta pri učencih, dijakih ali študentih 

različnih starosti, ker imajo glede na starostna obdobja različna interesna področja. 

Avtorji raziskave še opozarjajo, da je treba kemijo vedno predstaviti na njim poznan in 

zanimiv način, ki se posredno ali neposredno povezuje tudi z aktualnimi okoljskimi ali 

družbeno-socialnimi tematikami.  

K. Broman in Simon (2015), Prins s sodelavci (2016) ter Schreiner in Sjøberg 

(2012) trdijo, da enak kontekst pri učencih in dijakih v okviru učnega procesa nima vedno 

enako velikega interesa, niti ga ne moremo uporabiti prav v vsakem razredu. Učenci, 

učitelji in snovalci učnega načrta kemije v različnih evropskih državah ne dajejo enakega 

pomena posameznim kemijskim učnim sklopom. Rezultati raziskav tudi kažejo, da 

naravoslovno – tudi kemijsko – poučevanje ni dovolj inovativno. Učencem predstavlja 

nerelevanten del učnih vsebin, saj se zaradi nezanimivosti in neuporabnosti pri njem celo 

dolgočasijo. 

V okviru EU je zaradi ugotovitve, da je zanimanje za naravoslovje, tudi kemijo, 

nezadovoljivo in da je raven naravoslovne pismenosti nizka, med letoma 2010 in 2014 

potekal projekt PROFILES (angl. Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-

based Learning and Education through Science), ki je bil namenjen promociji poučevanja 

in učenja naravoslovja, tudi kemije, z raziskovanjem (angl. IBSE; Inquiry-Base Science 

Education). Glavni namen projekta je bil usposobiti učitelje naravoslovnih predmetov za 

uporabo učnih gradiv – učnih modulov PROFILES, ki so med drugim temeljili na uporabi 

konteksta. Projekt 7. evropskega okvirnega programa je v sklopu Znanost v družbi (angl. 

SiS; Science in Society) potekal v 19 različnih evropskih državah. Družbeno-naravoslovni 

kontekst, na katerem temeljijo vsi učni moduli PROFILES, spodbujajo problemsko 

zasnovan pouk, pri katerem je učenec v vlogi raziskovalca. Učenje kemijskih učnih 

vsebin na ta način temelji na bolj ali manj odprtem raziskovalnem delu, za katero je 

značilno izvajanje različnih oblik eksperimentalnega in drugega praktičnega dela 

(Devetak, 2014). Učni moduli PROFILES omogočajo t. i. tridelni model učenja.  
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Prva stopnja učnega modula PROFILES je namenjena seznanitvi učencev in 

dijakov z družbeno-naravoslovnim scenarijem, o katerem se učenci oziroma dijaki nato 

pogovarjajo. Namen scenarija je v kontekstu družbeno-naravoslovne življenjske situacije 

prepoznati potrebo po usvajanju novega znanja kemije za razumevanje predstavljenega 

scenarija. V nadaljevanju je nujno omenjeno potrebo izraziti v obliki raziskovalnih 

vprašanj, ki so ustrezna izhodišča za učenje z raziskovanjem, ki sledi v naslednji stopnji 

učnega modula PROFILES. V zadnji, tretji fazi učnega modula PROFILES sta ključna 

utrjevanje na novo usvojenih kemijskih pojmov in razvijanje sposobnosti za prenos na 

novo usvojenega znanja v nove situacije. Tretja faza učnega modula PROFILES vsebuje 

vprašanja in naloge, ki omogočajo diskusijo o odločanju reševanja izpostavljenega 

problema v družbeno-naravoslovnem kontekstu prve faze modula. Dokazano je, da se s 

celostnim zajemom učnega modula PROFILES pri učečih se do obravnavane učne 

vsebine zviša interes do učenja naravoslovnih, tudi kemijskih učnih vsebin (Devetak, 

2014; Holbrook in Rannikmäe, 2014).  
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2.7 SINTEZA TEORETIČNEGA DELA 
 

          Povzeti je mogoče, da je kemija za učenje in poučevanje abstraktna in kompleksna 

znanost, saj je za razvoj ustreznega mentalnega modela kemijskega pojma potrebna 

njegova predstavitev na treh ravneh hkrati (Chittleborough, 2014; Devetak, 2012; 

Weinrich in Talanquer, 2015). Johnstonov model trojne narave kemijskega pojma (1982, 

1991) in po njem nadgrajeni modeli (Chittleborough, 2014; Davidowitz in 

Chittleborough, 2009; Devetak, 2005; Devetak in Glažar, 2010; Ferk Savec in Vrtačnik, 

2007; Lin idr., 2016; Mahaffy, 2004; Meijer idr., 2009, 2013; Taber, 2013; Talanquer, 

2011) v temeljnem konceptu vključujejo tri stopnje predstavitve:  

1) opazovanje kemijskega procesa (makroskopska oziroma zaznavna raven);  

2) teoretično razlago opazovanja z vključevanjem delcev snovi (submikroskopska 

raven);  

3) pretvorbo opažanj in teorije v kemijske simbole, formule, v grafe itn. (simbolna 

raven).  

          Prvi dve stopnji sta dejanski stanji kemijskega procesa, medtem ko tretja, ki velja 

za najabstraktnejšo in najkompleksnejšo, ekspertu omogoča preprostejšo interpretacijo 

pojava in nedvoumno medsebojno komunikacijo (Devetak, 2012; Johnstone, 1982, 

1991). Ustrezno razvit mentalni model kemijskega pojma ima pri njegovem razumevanju 

in interpretaciji ključno vlogo, saj so snovi na ravni delcev s čutili nezaznavne. 

Poučevanje in učenje kemije s sočasno integracijo vseh treh ravni predstavitev, ki 

vključuje različne vizualizacijske elemente, omogoča oblikovanje ustreznega mentalnega 

modela kemijskega pojma. Rezultat takšnega poučevanja oziroma učenja kemije je 

kakovostno in trajno usvojeno kemijsko znanje brez napačnih oziroma nepopolnih 

razumevanj. Ta se lahko razvijajo tudi ob spreminjanju že obstoječega ali razvijanju 

novega mentalnega modela istega kemijskega pojma, če na novo pridobljene informacije 

ni mogoče povezati in ustrezno nadgraditi z že usvojenim kemijskim znanjem, shranjenim 

v dolgotrajnem spominu (Ibrahim in Rebello, 2013; Liu idr., 2014).  

Čeprav je submikroskopska raven dejanska predstavitev kemijskega pojma, ki 

daje teoretično osnovo za ustrezno razumevanje kemijskih procesov, je zaradi velikosti 

narave delcev težko razumljiva in abstraktna (Davidowitz in Chittleborough, 2009; 

Nelson, 2002; Tasker in Dalton, 2006). Kljub temu so SMR pomembna komponenta 

učenja in poučevanja kemije, saj usmerjajo pozornost na specifična interesna področja, ki 

omogočajo vzpostavitev miselnih povezav med različnimi vizualizacijskimi elementi in 

tako pripomorejo k razvijanju ustreznih strategij reševanja kemijskih problemov (Bunce 

in Gabel, 2002; Mayer, 1993; Yuriev idr., 2017).  

 Znano je, da imajo učenci, dijaki in študentje pri reševanju kemijskih problemov 

težave že pri prenosu makroskopskega zaznavanja kemijskega pojma na 

submikroskopsko raven predstavitve. Te postanejo še večje, ko želijo opažanja na 

makroskopski ravni in neustrezno pojmovano teorijo na submikroskopski ravni 

poenostaviti in zapisati na ravni simbolov (Taber, 2013).  
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Reševanje kemijskih problemov od učencev poleg ustrezne sočasne integracije 

treh ravni predstavitev zahteva še kompleksno in večplastno učno aktivnost na višjih 

kognitivnih stopnjah (Devetak, 2012; Taber, 2013; Yu idr., 2015). Tako na uspešnost 

reševanja kemijskih problemov dokazano vplivajo tudi:  

1) zmožnost posameznikove vizualizacije (sposobnost prostorske predstavljivosti in 

mentalnih rotacij) (Ferk Savec idr., 2003; Graulich, 2015);  

2) motivacija in interes za učenje kemije (Devetak idr., 2009; Juriševič idr., 2008; 

Kelly idr., 2017);  

3) kontekst življenjskih situacij (Davenport idr., 2018; Parchmann idr., 2015, 2017);  

4) kapaciteta delovnega spomina (Greene idr., 2011; Wu idr., 2001);  

5) sposobnost formalno-logičnega mišljenja (Christian in Talanquer, 2012); 

6) količina usvojenega kemijskega predznanja, ki reševalcu omogoča uporabo že 

pridobljenih izkušenj v novi situaciji (Gurel idr., 2015; Lucariello idr., 2017). 

 

Ker več kot 80 % ljudi sporočilnost informacij sprejema in obdela na osnovi 

vizualizacijskih dražljajev iz okolja (Chuang in Liu, 2011), med dosežkom pri reševanju 

kemijskih problemov na treh ravneh predstavitev in dosežku na testih vizualizacijskih 

sposobnosti obstajajo pomembne povezave (Hegarty idr., 2013; Risma idr., 2013). Tako 

sta ustrezno razvita prostorska predstavljivost in sočasno povezovanje treh ravni 

predstavitev pri posamezniku temeljna dejavnika za ustrezno razumevanje in reševanje 

kemijskega problema. Študentje z visoko sposobnostjo mentalnih rotacij in dobro 

prostorsko predstavljivostjo bodo imeli manj težav pri zaznavanju, kognitivni obdelavi in 

pri povezovanju SMR, vključenih v kemijske probleme, z že usvojenim znanjem 

vsebinskega področja redoks reakcij (Kali in Orion, 1996; Mohammad in Rasoul 

Mohammad, 2011). Le pravilna zaznava SMR v kemijskem problemu je namreč ključna 

za vse nadaljnje mentalne procese, ki vodijo do ustrezne rešitve problema (Ferk Savec 

idr., 2003). 

Visoka notranja motivacija in situacijski interes za reševanje kemijskih problemov 

vodita v doseganje boljših učnih rezultatov in trajnejše znanje, saj omogočata ustrezno 

učenje novih kemijskih pojmov in lažji priklic že usvojenega znanja (Graham in Weiner, 

1996; Juriševič, 2006, 2012). Posamezniki z visoko motivacijo in interesom za dosego 

rešitve problema pri reševanju uporabljajo kompleksnejše kognitivne strategije (logično 

sklepanje in kritično mišljenje), kar vpliva na pravilnejše kodiranje, povezovanje in 

skladiščenje na novo pridobljenih informacij (Kelly idr., 2017; Novak, 2010). Ker 

tradicionalni način poučevanja kemije ne omogoča doseganja relevantnosti kemijskih 

vsebin za življenje, ne spodbuja interesa in s tem notranje motivacije za učenje kemije. 

Za premostitev tega se predlagata poučevanje in učenje kemije z uporabo konteksta, ki 

na videz nezanimivo, abstraktno in težje razumljivo vsebino predstavi z vsebinami iz 

vsakdanjega življenja. Kontekstualni kemijski problemi dokazano zvišajo interes za 

učenje kemije, čeprav njihovo reševanje zahteva kompleksnejšo in večplastno kognitivno 

aktivnost (Devetak, 2017; Parchmann idr., 2017; Zusho idr., 2003).  

Ravno pri reševanju takšnih kemijskih problemov pa lahko posamezniki s 

slabšimi kognitivnimi sposobnostmi (sposobnost formalno-logičnega mišljenja) in 

slabšim kemijskim predznanjem dosežejo preobremenitev delovnega spomina.  
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Ta je za izvajanje kognitivnih aktivnosti, predvsem tistih na višjih stopnjah, 

ključnega pomena (Alloway in Alloway, 2010; Christian in Talanquer, 2012; Lucariello 

idr., 2017). Po teoriji procesiranja informacij se namreč informacije, pridobljene z 

opazovanjem pojavov, prenesejo v fleksibilni delovni spomin z omejeno kapaciteto. V 

njem se kratek čas shranjujejo ter hkrati že interpretirajo, prestrukturirajo, primerjajo in 

oblikujejo v odgovor (Johnstone, 1999, 2000; Morrison in Chein, 2011). Ustrezno razvita 

stopnja formalno-logičnega mišljenja (Christian in Talanquer, 2012; Kraft idr., 2008) in 

zadostno kemijsko predznanje (Coleman in Gotch, 1998; Kali in Orion, 1996; Lucariello 

idr., 2017; Risma idr., 2013) omogočata pravilno zaznavo, kognitivno obdelavo in 

povezovanje novih informacij v že obstoječo pojmovno mrežo, shranjeno v dolgotrajnem 

spominu. Študentje z visokorazvitimi intelektualnimi sposobnostmi in ustreznim 

kemijskim predznanjem namreč preprosteje in hitreje razumejo abstraktne kemijske 

pojme, kar omogoča njihovo uspešnejšo integracijo v obstoječo mentalno strukturo in 

tako pri reševanju kontekstualnih kemijskih problemov doseganje kakovostnejšega 

učnega dosežka. 

Ker imajo učenci in dijaki z reševanjem kemijskih problemov običajno malo 

izkušenj, je za učitelja kemije pomembno, da za tak način poučevanja pozna primere 

strategij reševanja kemijskih problemov. Te lahko identificiramo s tehniko sledenja 

očesnim premikom, ki v kombinaciji z drugimi instrumenti omogoča objektivno podporo 

pri meritvah kognitivnih aktivnosti posameznika in preučevanju procesa reševanja 

kemijskih problemov (Chuang in Liu, 2011; Graham idr., 2012; Meng - Lung idr., 2013; 

Yang idr., 2013). Analiza opazovane poti fiksacije pozornosti na ustrezno interesno 

področje računalniške zaslonske slike in triangulacija drugih spremenljivk (kemijsko 

predznanje, kapaciteta delovnega spomina, vizualizacijske sposobnosti, razvitost 

formalno-logičnega mišljenja in notranja motivacija za učenje kemije), ki vplivajo na 

uspešnost reševanja kontekstualnega kemijskega problema, posredno razkrivata 

strategijo njegovega reševanja. S številom fiksacij in z njihovim trajanjem lahko pri 

opisovanju strategije reševanja kemijskega problema označujemo središče usmerjene 

pozornosti posameznika (t. i. interesno področje), ki nakazuje, katero opazovano področje 

je za posameznika najzanimivejše oziroma kje v vidnem polju poteka procesiranje vidnih 

informacij (Duchowski, 2002; Meng - Jung idr., 2011; Yang idr., 2013). Znano je, da se 

glede na zgoraj opredeljene spremenljivke pri reševanju kontekstualnih kemijskih 

problemov uporabljajo različne strategije. Novinci in prehodni reševalci (tj. tisti s 

slabšimi zmožnostmi opredeljenih spremenljivk) kemijske probleme v večji meri rešujejo 

z znanimi in že naučenimi algoritmi (največkrat uporabljena enostopenjska strategija), ne 

glede na vrsto in težavnostno stopnjo kemijskega problema, kar za eksperte ne velja. 

Eksperti (tj. tisti z ustrezno razvitimi zmožnostmi opredeljenih spremenljivk) pri 

reševanju tovrstnih kemijskih problemov uporabljajo različne strategije (največkrat 

uporabljena večstopenjska strategija), s katerimi problem najprej identificirajo in nato 

poiščejo relevantne informacije, s katerimi logično in pravilno prikažejo rešitev. Ta se pri 

večini ekspertov tudi evalvira in kritično vrednoti, kar za novince in prehodne reševalce 

v večini primerov ne drži (Devetak, 2021; Herrington idr., 2017; Slapničar idr., 2020; 

Topczewski idr., 2016. Tothova idr., 2021). 
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Eksperti v nasprotju z novinci in s prehodnimi reševalci kontekstualne kemijske 

probleme na treh ravneh predstavitev rešujejo tako, da med seboj sočasno povezujejo vse 

tri ravni. Povezave so hitre in usmerjene le na tista interesna področja, ki so za rešitev 

kemijskega problema bistvena (Akaygun in Adadan, 2021; Rodemer idr., 2020). 

          Iz predstavljenih raziskav je razvidno, da je z vidika kemijskega izobraževanja 

preučevanje razumevanja poteka kemijskih reakcij (Boo in Watson, 2001; Chi idr., 2012; 

Garnett idr., 1995; Hesse in Anderson, 1992; Kelly in Hansen, 2017; Weinrich in 

Talanquer, 2015; Yarroch, 1985), tudi redoks (Anselme, 1997; Chen idr., 2019; Cullen in 

Pentecost, 2011; Garnett in Treagust, 1992; Kelly idr., 2017; Österlund idr., 2010; 

Rosenthal in Sanger, 2012; van Driel idr., 1998), v zadnjih nekaj desetletjih pomembnejše 

področje raziskovanja. Avtorji navajajo, da imajo učenci, dijaki in študentje na področju 

razumevanja kemijskih reakcij in reševanja kemijskih problemov razvita specifična 

napačna razumevanja na posameznih ravneh predstavitev kemijskega pojma. Še več težav  

pa se pojavlja pri sočasnem povezovanju dveh ali treh ravni predstavitev kemijskih 

pojmov. Bistvena napačna razumevanja predstavljenih raziskav so strnjena v naslednje 

sklope:  

1) težave z razumevanjem posamezne ravni predstavitve kemijskega pojma;  

2) pripisovanje lastnosti makroskopske ali simbolne ravni submikroskopski ravni in 

nasprotno; 

3) nerazumevanje zakona o ohranitvi mase pri kemijski reakciji; 

4) nerazumevanje procesa cepitve vezi pri reaktantih in nastanka novih vezi pri 

produktih ter zavedanje, da imajo reaktanti drugačne lastnosti od produktov;  

5) nerazumevanje, da je kemijska reakcija snovna in energijska sprememba;  

6) nerazumevanje poteka kemijske reakcije.  

Vzroki, ki jih avtorji raziskav navajajo kot mogoče za razvoj navedenih napačnih 

razumevanj, so: 

1) neustrezna učna gradiva (učbeniki, delovni zvezki, napačne in nenatančne pa tudi 

preveč kompleksne 2D- oziroma 3D-statične ali dinamične SMR, ki jih učitelji 

uporabljajo pri poučevanju kemijskih učnih vsebin); 

2) nepravilno interpretiranje in povezovanje makroskopske ravni s preostalima dvema 

ravnema predstavitve kemijskega pojma;  

3) neustrezno razumevanje simbolnega zapisa, ki predstavlja kvalitativno in tudi 

kvantitativno komponento kemijske reakcije;  

4) slabša zmožnost sočasnega povezovanja dveh ali treh ravni predstavitve kemijskega 

pojma; 

5) slabše predznanje kemijskih pojmov; 

6) prevelika količina informacij, ki pri reševanju kemijskega problema povzroči 

preobremenitev delovnega spomina učečega se;  

7) manjše vizualizacijske sposobnosti (sposobnost prostorske predstavljivosti in 

mentalnih rotacij opazovanih objektov v prostoru).  

 

Na osnovi sinteze podanih teoretičnih izhodišč je bil oblikovan raziskovalni 

problem, iz katerega v nadaljevanju izhajajo raziskovalna vprašanja.   
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2.8 RAZISKOVALNI PROBLEM IN RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA 
 

Učenje in poučevanje splošne in anorganske kemije, predvsem na srednješolski in 

univerzitetni ravni, danes temeljita na poudarjanju pravil in učenju kemijskega računanja, 

kar učno uspešnejšim dijakom in študentom omogoča uspeh na preizkusih znanja, ki 

vključujejo razmeroma zapletene računske naloge. Ob tem se pojavlja vprašanje o 

pojmovnem razumevanju kemijskih procesov na ravni delcev, pri čemer je ključnega 

pomena prav razumevanje vsebine kemijskih reakcij (Tsaparlis, 2014).  

Kemijska reakcija in z njo v širšem pomenu povezani kemijski pojmi so namreč eni 

izmed temeljnih konceptov, ki jih mora posameznik, če želi imeti poglobljeno kemijsko 

znanje, dobro razumeti (Johnstone, 1982). Razumevanje kemijskih vsebin na vseh ravneh 

šolanja predstavlja težave, saj so kemijski pojmi po naravi abstraktni. Za doseganje 

uspehov pri izkazovanju kemijskega znanja in zmožnosti uporabe tega znanja pri 

reševanju kontekstualnih kemijskih problemov sta bistvena pomnjenje in ustrezno 

razumevanje abstraktnih kemijskih pojmov (Devetak, 2012; Johnstone, 1982, 1991). 

Sinteza teoretičnih izhodišč nakazuje, da je ustrezno razumevanje kemijskih pojmov 

odvisno od vrste spremenljivk: kemijskega predznanja, ravni formalno-logičnega 

mišljenja, kapacitete delovnega spomina, notranje motivacije za učenje kemije na treh 

ravneh predstavitev in razvitosti vizualizacijskih sposobnosti. Na osnovi predstavljenih 

teoretičnih izhodišč je mogoče predpostaviti, da bodo na strategije reševanja 

kontekstualnih problemov kemijskih reakcij pri študentih, bodočih učiteljih kemije, 

vplivale vse navedene spremenljivke.  

V tej raziskavi so bile preučevane sposobnosti študentov študijskega programa 

dvopredmetni učitelj, smer kemija, za interpretacijo vizualizacijskih elementov v 

kontekstualnih problemih s področja kemijskih reakcij na trojni naravi predstavitev 

kemijskih pojmov. Pričakovati je mogoče, da imajo študentje v različnih letnikih študija 

različno razvite sposobnosti zgoraj navedenih spremenljivk, ki pri reševanju 

kontekstualnih problemov kemijskih reakcij vplivajo na njihovo strategijo reševanja. Iz 

navedenega dejstva smo želeli raziskati, kako na razumevanje poteka kemijske reakcije 

vplivajo individualne značilnosti posameznika, kot so: formalno-logično mišljenje, 

notranja motivacija za učenje kemije z uporabo trojne narave predstavitev kemijskih 

pojmov, kapaciteta delovnega spomina, sposobnosti vizualizacije in razumevanje trojne 

narave kemijskih pojmov na različnih kognitivnih ravneh. Le ustrezno razvita strategija 

reševanja kontekstualnih kemijskih problemov bo namreč študentom, bodočim učiteljem 

kemije, omogočila ustrezen pristop pri poučevanju kemijskih vsebin, ki se odraža v 

trajnem in kakovostnem kemijskem znanju, brez razvitih napačnih ali nepopolnih 

razumevanj. 

Pri reševanju kontekstualnih kemijskih problemov s področja kemijske reakcije je 

tako pomembno poznavanje specifičnih strategij reševanja pa tudi to, kako prisotnost 

napačnih in nepopolnih razumevanj kemijske reakcije vpliva na kognitivne procese med 

reševanjem kemijskih problemov.  
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         Glavni cilj raziskave je bil spremljati in pojasniti kognitivne procese pri reševanju 

kemijskih problemov, ki zajemajo pojme redoks reakcij na treh ravneh predstavitev. 

Rezultati raziskave bodo omogočali interpretacijo različnih strategij reševanja specifičnih 

kontekstualnih kemijskih problemov. Na osnovi ugotovitev raziskave bo oblikovan:  

1) inovativen model učenja in poučevanja vsebin o kemijskih reakcijah z integracijo 

trojne narave predstavitev kemijskega pojma na različnih stopnjah šolanja;   

2) seznam smernic za pripravo učnega gradiva za poučevanje teh kemijskih vsebin na 

osnovnošolski, srednješolski in na univerzitetni ravni izobraževanja.  

         Študentje, bodoči učitelji kemije, bodo v prihodnje vplivali na razvoj omenjenih 

pojmovanj pri učencih in dijakih, zato je pomembno ugotoviti, kako sami v obdobju 

študija kemije rešujejo kontekstualne kemijske probleme. Ker je vloga specialnih 

didaktikov kemije, da v procesu študija bodoče učitelje kemije za ustrezen način 

poučevanja izobrazijo, je smiselno ugotoviti, kje imajo študentje težave pri reševanju 

tovrstnih problemov. S tem bi lahko izobrazili kakovostne učitelje kemije.  

      Iz raziskovalnega problema izhajajo naslednja raziskovalna vprašanja:  

1. Katere strategije reševanja problemov s področja kemijskih reakcij uporabljajo 

študentje študijskega programa dvopredmetni učitelj, smer kemija?  

2. Kako se v strategijah reševanja problemov s področja kemijskih reakcij razlikujejo 

študentje v različnih letnikih študija študijskega programa dvopredmetni učitelj, smer 

kemija?  

3. Kako so strategije reševanja kemijskih problemov s področja kemijske reakcije pri 

študentih študijskega programa dvopredmetni učitelj, smer kemija, povezane s 

formalno-logičnim mišljenjem, z notranjo motivacijo za učenje kemije z uporabo 

trojne narave kemijskih pojmov, zmogljivostjo delovnega spomina, s sposobnostjo 

vizualizacije in z razumevanjem trojne narave kemijskih pojmov na različnih 

kognitivnih ravneh?  
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3. METODA 
 

     Uporabljen je bil kvantitativni in kvalitativni raziskovalni pristop. S kavzalno-

neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja (Sagadin, 1993) so bile preučevane 

strategije reševanja kontekstualnih kemijskih problemov z vključeno trojno naravo 

predstavitev kemijskih pojmov o kemijskih reakcijah.  

     Z uporabo kvalitativnega raziskovalnega pristopa je bilo preučevano, katere 

strategije reševanja problemov s področja kemijskih reakcij so uporabljali študentje 

študijskega programa dvopredmetni učitelj, smer kemija, in kako so se strategije 

reševanja teh problemov razlikovale med študenti. 

    Za ugotavljanje povezav strategije reševanja kemijskih problemov s formalno-

logičnim mišljenjem, notranjo motivacijo za učenje kemije z uporabo trojne narave 

kemijskih pojmov, z zmogljivostjo delovnega spomina, s sposobnostjo vizualizacije in z 

razumevanjem trojne narave kemijskih pojmov na različnih kognitivnih ravneh je bil 

uporabljen kvantitativni raziskovalni pristop.  

 

3.1 UDELEŽENCI  
 

Neslučajnostni in namenski vzorec raziskave je predstavljalo 55 študentov in 

študentk študijskega programa dvopredmetni učitelj, smer kemija. Starostna opredelitev 

udeležencev raziskave v letih je bila: 1. letnik, 1. st.: (M = 19,6; SD = 0,6), 2. letnik, 1. 

st.: (M = 20,8; SD = 0,9), 3. letnik, 1. st.: (M = 22,1; SD = 1,2), 4. letnik, 1. st.: (M = 23,5; 

SD = 1,2) in 1. letnik, 2. st.: (M = 24,0; SD = 1,7). Študentje so s podpisom informiranega 

soglasja v raziskavi sodelovali prostovoljno. Če so želeli, so iz raziskave lahko kadar koli 

izstopili. Komisija za etiko PEF UL je na podlagi pregleda ključnih elementov raziskave 

ugotovila, da raziskava sledi obstoječim etičnim pravilom in standardom ter se je zato 

lahko izvedla. Podrobnejši podatki udeležencev so predstavljeni v tabeli 4 in tabeli 5.  

 

Tabela 4: Sestava vzorca glede na spol, študijsko smer, vrsto SŠ in opravljeno maturo (N = 55) 

 

 
1. letnik, 1. st. 

n = 5 

2. letnik, 1. st. 

n = 19 

3. letnik, 1. st. 

n = 12 

4. letnik, 1. st. 

n = 16 

1. letnik, 2. st. 

n = 3 

Lastnost f f f f f 

Spol           

moški  4 2 2 5 2 

ženski 1 17 10 11 1 

Študijska smer           

KE – BI 3 11 7 11 2 

KE – FI  1 2 1 2 1 

 KE – GO  1 6 4 3 0 

Vrsta SŠ           

gimnazija 3 16 10 16 2 

strokovna šola 2 3 2 0 1 

Matura iz kemije           

da 4 15 8 13 2 

ne 1 4 4 3 1 
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Tabela 5:  Sestava vzorca glede na povprečno oceno kemije v SŠ, povprečno oceno kemije na 

maturi ter povprečno oceno pri predmetu splošna in anorganska kemija v 1. letniku 

dvopredmetnega študija kemije z vezavo 

 

3.2 MERSKI INSTRUMENTI 
 

Pri zbiranju podatkov so bili uporabljeni naslednji instrumenti: 

1) Preizkus predznanja o razumevanju trojne narave pojmov kemijske reakcije 

(PreTNPKR). 

2) Kemijski problemi s področja razumevanja redoks reakcij (KP). 

3) Vprašalnik notranje motivacije za učenje trojne narave kemijskih pojmov 

(VnMTNKP) (Devetak, 2005). 

4) Test za merjenje kapacitete delovnega spomina (TDS) (Woods idr., 2011). 

5) Test vizualizacijske sposobnosti: test mentalnih rotacij (TMR) (Guay, 1976). 

6) Test vizualizacijske sposobnosti: test prostorske predstavljivosti s prepogibanjem 

papirja (TPP) (Ekstrom idr., 1976).  

7) Test formalno-logičnega mišljenja (TOLT) (Tobin in Capie, 1981). 

8) Očesni sledilec Tobii Pro X2-30 z vključenimi polstrukturiranimi intervjuji in 

zvočno tehniko zbiranja podatkov. 

 

3.2.1 Preizkus predznanja o razumevanju trojne narave pojmov kemijske reakcije 

 

          Preizkus predznanja o razumevanju redoks reakcij na treh ravneh predstavitev 

kemijskih pojmov, priloga 2, je bil zasnovan kot preizkus vrste papir – svinčnik in 

sestavljen iz dveh delov. Prvi del preizkusa predznanja je vseboval natančna navodila za 

reševanje nalog. Za zagotovitev anonimnosti so sodelujoči študentje v raziskavi zapisali 

univerzalno kodo testiranca, ki je bila sestavljena iz podatkov o:  

1) začetnici imena ulice, v kateri imajo stalno prebivališče;  

2) hišni številki;  

3) začetnici imena matere;  

4) začetnici imena očeta;   

5) mesecu rojstva.  

  

 1. letnik, 1. st. 

n = 5 

2. letnik, 1. st. 

n = 19 

3. letnik, 1. st. 

n = 12 

4. letnik, 1. st. 

n = 16 

1. letnik, 2. st. 

n = 3 

Lastnost M SD M SD M SD M SD M SD 

Povprečna ocena 

kemije v SŠ 
4,3 0,6 4,2 0,6 4,2 0,6 4,1 0,5 4,3 0,4 

Povprečna ocena 

kemije na maturi 
4,0 0,8 3,8 0,8 4,0 0,8 4,0 0,8 3,5 0,7 

Povprečna ocena pri 

predmetu splošna in 

anorganska kemija 

8,6 1,6 8,1 1,1 7,3 0,5 6,9 0,8 6,7 0,6 
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Testiranci so poleg kode za zagotovitev anonimnosti v prvem delu zapisali še podatke o: 

1) spolu;  

2) starosti;  

3) opredelitvi študijske smeri;  

4) stopnji študija;  

5) letniku študija; 

6) oceni kemije v srednji šoli;  

7) vrsti srednje šole;   

8) izbiri predmeta kemije na maturi in o doseženi oceni, če so maturo iz kemije 

opravljali.  

 

        Drugi del preizkusa predznanja je vseboval 14 kontekstualnih kemijskih 

problemov z vsebinskega področja razumevanja redoks reakcij na treh ravneh 

predstavitev kemijskih pojmov.  

        Primer naloge štiridelnega tipa iz preizkusa predznanja o razumevanju trojne 

narave pojmov kemijske reakcije prikazuje slika 2.  

 

 
 
Slika 2: Primer naloge štiridelnega tipa iz preizkusa predznanja o razumevanju trojne narave 

pojmov kemijske reakcije 
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Vseh 14 kontekstualnih kemijskih problemov v različnih kombinacijah treh ravni 

predstavitev kemijskih pojmov pri študentih preverja razumevanje pojmov reakcij 

redukcije in oksidacije. Ti pojmi so: oksidacija, redukcija, oksidant, reducent, 

sprejemanje oziroma oddajanje elektronov in zmanjšanje oziroma povečanje 

oksidacijskega števila. Določene naloge, prilogi 1 in 2, poleg že omenjenih pojmov 

preverjajo tudi pojme: zakon o ohranitvi mase (1. naloga); organske kisikove spojine (2., 

4. in 8. naloga); stehiometrija (5., 9. in 11. naloga); reakcija koproporcionacije, ionska 

reakcija (6. naloga); alkoholi (7. naloga); hitrost kemijske reakcije (vloga katalizatorja) 

(12. naloga); kisline in baze (14. naloga).  

Kontekstualni kemijski problemi PreTNPKR so glede na podane podatke v 

problemu, metodo reševanja problema in rešitev problema razvrščeni po tabeli tipov 

problemov v naravoslovju, ki jih je definiral raziskovalec Johnstone (1993). Razvrstitev 

prikazuje tabela 6.  

 

Tabela 6: Razvrstitev nalog štiridelnega tipa v preizkusu predznanja glede na tipe naravoslovnih 

problemov (navedeno po Johnstone, 1993) 

Naloga v 

PreTNPKR 

Podatki v 

problemu 

Metoda 

reševanja 

Rešitev 

problema 

Tip problema  

(po Johnstone, 1993) 

1. podani znana enoznačna 1 

2. podani nepopolno neznana enoznačna 4 

3. podani nepopolno neznana enoznačna 4 

4. podani nepopolno znana enoznačna 3 

5. podani znana enoznačna 1 

6. podani nepopolno znana enoznačna 3 

7. podani znana enoznačna 1 

8. podani nepopolno znana enoznačna 3 

9. podani nepopolno neznana enoznačna 4 

10. podani nepopolno znana enoznačna 3 

11. podani nepopolno znana enoznačna 3 

12. podani nepopolno neznana enoznačna 4 

13. podani nepopolno neznana enoznačna 4 

14. podani znana enoznačna 1 

 

Za odgovor (1. del naloge) in utemeljitev (3. del naloge) posamezne naloge v 

preizkusu predznanja so izračunani indeksi težavnosti (It). Z namenom ugotavljanja 

razločljivosti posamezne naloge preizkusa predznanja je za vsako nalogo izračunan 

indeks razločljivosti (diskriminativnosti) (Id) (tabela 7) in za celoten preizkus tudi indeks 

zanesljivosti – koeficient Cronbach α. 
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Tabela 7: Indeksi težavnosti in razločljivosti za preizkus predznanja 

  It  Id 

Naloga  Odgovor Utemeljitev   Vrednost   p 

1.  0,78 0,83  0,36  0,007 

2.  0,15 0,18  0,22  0,115 

3.  0,10 0,32  0,25  0,061 

4.  0,30 0,35  0,44  0,001 

5.  0,71 0,76  0,26  0,059 

6.  0,72 0,71  0,42  0,001 

7.  0,90 0,83  0,57  ≤ 0,001 

8.  0,44 0,59  0,59  ≤ 0,001 

9.  0,66 0,73  0,25  0,066 

10.  0,73 0,47  0,43  0,001 

11.  0,44 0,44  0,37  0,005 

12.  0,44 0,13  0,20  0,149 

13.  0,20 0,13  0,36  0,008 

14.  0,44 0,32  0,43  0,001 

 

Indeks težavnosti je bil za odgovor in utemeljitev odgovora znotraj posameznega 

kemijskega problema izračunan s pomočjo formule z upoštevanjem možnosti ugibanja za 

neomejen čas testiranja:  

 

𝐼𝑡 =
𝑁𝑝 −

𝑁𝑛
𝑚𝑜 − 1

𝑁
 

 

Legenda: 

It = indeks težavnosti naloge 

Np = število testirancev, ki je nalogo rešilo pravilno 

Nn = število testirancev, ki je nalogo rešilo napačno 

N = število vseh testirancev, ki je nalogo reševalo 

mo = število mogočih odgovorov v nalogi 

 

       Znano je, da je pri nalogah izbirnega tipa, ki nimajo velikega števila mogočih 

alternativ (npr. štiri mogoče alternative), velika verjetnost, da bo nekdo, ki ne pozna 

pravilnega odgovora, tega uganil tako, da bo enega izmed mogočih odgovorov izbral na 

slepo. Možnost ugibanja je s tega vidika pomemben vir sistematične napake pri merjenju 

in se je moramo izogibati (Brenk in Bucik, 1994). Vse naloge (1. del: odgovor in 3. del: 

utemeljitev odgovora) so glede vrednosti It znotraj priporočenega območja, saj je 

priporočena mejna vrednost It med 0,10 in 0,90 (Pallant, 2010). Gregory (1992) navaja, 

da naj se v nalogah s štirimi alternativnimi odgovori interval težavnosti giblje med 0,25 

in 0,70.   
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       Naloge z vrednostjo It  ≤ 0,25 veljajo za težke, medtem ko naloge z vrednostjo        

It ≥ 0,70 veljajo za lahke (Gregory, 1992). V preizkusu predznanja so glede na vrednosti 

It težke naloge: 2. in 13. ter 1. del naloge 3 in 3. del naloge 12. Naloge 1, 5, 6 in 7 pa so 

glede na dobljeno vrednost It lahke.  

         Indeks razločljivosti (Id) je določen kot biseralni koeficient in je matematično enak 

Pearsonovi soodnosnosti, kadar imamo eno zvezno spremenljivko X in eno dihotomno 

spremenljivko Y. Dihotomna spremenljivka so v našem primeru študentje, ki so nalogo 

rešili pravilno, in študentje, ki naloge niso rešili pravilno. Naloga ima zadovoljivo 

diskriminativnost, če jo uspešneje rešijo boljši (boljši po rezultatih na celotnem 

predpreizkusu znanja) študentje kot slabši. Če je vrednost indeksa 0, pomeni, da so nalogo 

rešili dobri in tudi slabi študentje; če je vrednost indeksa 1, pomeni, da so jo najboljši (gre 

za popolnoma diskriminativno nalogo) (Bucik, 1997). Izračunani Pearsonovi koeficienti 

(rxy) nakazujejo pozitivno linearno povezanost med spremenljivkama. Za določanje moči 

povezanosti spremenljivk lahko uporabljamo naslednjo lestvico vrednosti koeficienta:  

1) 0,00 – ni povezanosti; 

2) med 0,01 in 0,19 – neznatna povezanost (če ima naloga vrednost indeksa 

razločljivosti pod 0,10, velja za slabo nalogo in ni uporabna za ocenjevanje znanja; 

naloga z vrednostjo indeksa razločljivosti med 0,10 in 0,19 je na meji uporabnosti 

za ocenjevanje); 

3) med 0,20 in 0,39 – nizka oziroma šibka povezanost (če ima naloga vrednost indeksa 

razločljivosti med 0,20 in 0,29, precej dobro razločuje; naloge, ki dobro razločujejo, 

imajo vrednost indeksa razločljivosti med 0,30 in 0,39);  

4) med 0,40 in 0,69 – srednja oziroma zmerna povezanost (naloge, ki imajo vrednost 

indeksa razločljivosti 0,40 ali več, zelo dobro razločujejo);  

5) med 0,70 in 0,89 – visoka oziroma močna povezanost; 

6) med 0,90 in 0,99 – zelo visoka oziroma zelo močna povezanost;  

7) 1,00 – popolna oziroma funkcijska povezanost (Bucik, 1997; Sočan, 2011).  

          V preizkusu predznanja so bile vse naloge nad priporočenimi vrednostmi določila 

(rxy ≥ 0,20) (Bucik, 1997). Razločljivost vpliva na veljavnost in zanesljivost preizkusa 

predznanja (Bucik, 1997; Sočan, 2011).  

          V preizkusu predznanja šest nalog (4., 6., 7., 8., 10. in 14.) zelo dobro razločuje 

(rxy ≥ 0,40), tri naloge (1., 11. in 13.) dobro razločujejo (0,30 ≤ rxy ≤ 0,39) in pet nalog 

(2., 3., 5., 9. in 12.) precej dobro razločuje (0,20 ≤ rxy ≤ 0,29). Indeksi razločljivosti so 

statistično pomembni na ravni p  0,01 (Pallant, 2010). 

Indeks zanesljivosti α (koeficient Cronbach α) določa spodnjo mejo zanesljivosti 

preizkusa predznanja (Sočan, 2011), katere vrednosti nad 0,70 so sprejemljive, vrednosti 

nad 0,80 pa so opredeljene kot zanesljive (Pallant, 2010). Nizka vrednost indeksa 

zanesljivosti določa nizko variabilnost, kar pomeni, da podatki niso dovolj razpršeni, s 

tem pa ni mogoče preprosto razločevati med dosežki uspešnih in neuspešnih študentov 

(Pallant, 2010; Sočan, 2011). Indeks zanesljivosti α v preizkusu predznanja znaša 0,81, 

kar kaže na to, da je preizkus znanja zanesljiv, in predstavlja visoko variabilnost skupnih 

dosežkov.  
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Preizkus predznanja, priloga 2, je bil sestavljen po specifikacijski tabeli, priloga 

1, iz katere je razvidno, da so bile naloge razvrščene glede na Bloomove kognitivne 

kategorije zahtevanega znanja za rešitev posamezne naloge. Iz specifikacijske tabele je 

razvidno tudi, katero raven predstavitve ali katero kombinacijo ravni predstavitev 

kemijskih pojmov je vključevala posamezna naloga.  

Naloge v PreTNPKR so bile štiridelnega tipa; pri vsaki nalogi izbirnega tipa z 

enim pravilnim odgovorom je bilo mogoče doseči največ dve točki (eno točko za pravilno 

izbiro odgovora v prvem delu in eno točko za pravilno izbiro utemeljitve odgovora v 

tretjem delu). Skupno število mogočih točk na preizkusu predznanja je bilo 28 točk. 

Negativnih točk za napačen odgovor ni bilo.  

Vsi kemijski problemi so v prvem delu vsebovali besedilo naloge v kontekstu 

življenjskih situacij. Po vsaki nalogi štiridelnega tipa so morali študentje na 5-stopenjski 

lestvici ovrednotiti težavnost naloge (1 – zelo lahka, 2 – lahka, 3 – srednje težka, 4 – težka 

in 5 – zelo težka) in zanimivost naloge (1 – prav nič zanimiva, 2 – nekoliko zanimiva, 3 – 

srednje zanimiva, 4 – zelo zanimiva in 5 – izjemno zanimiva). Vsebinsko in ekspertno 

veljavnost PreTNPKR so glede na cilje doktorske disertacije potrdili trije visokošolski 

učitelji s področja kemije v izobraževanju (UL PEF) in dva visokošolska učitelja s 

področja splošne in anorganske ter organske kemije (UL FKKT), ki so podali predloge 

izboljšav na vsebinski in tudi na jezikovno-pomenski ravni.  

         Preizkus predznanja je ekonomičen in objektiven. Predviden čas reševanja 

preizkusa je 30 minut, vendar čas reševanja pri študentih v raziskavi ni bil strogo omejen. 

Zahteve objektivnosti so bile zagotovljene pri: 

1) izvedbi reševanja preizkusa predznanja (študentje so imeli za reševanje preizkusa 

dovolj časa, reševanje preizkusa je nadzirala ena in stalna oseba, ki je vsem 

študentom, sodelujočim v raziskavi, podajala enopomensko navodilo);  

2) vrednotenju odgovorov v preizkusu predznanja (vrednotenje odgovorov je bilo 

enotno za vse študente po vnaprej pripravljenem kodirniku in točkovniku);  

3) interpretaciji dobljenih rezultatov (pravilnost transkribiranih podatkov v Excelovo 

razpredelnico je bila preverjena na naključno izbrani petini vzorca raziskave). 

         Interpretacija rezultatov temelji na teoriji interpretacije nalog štiridelnega tipa z 

enim pravilnim odgovorom (Graulich, 2015; Gurel idr., 2017; Milenković idr., 2016). 
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3.2.2 Kontekstualni kemijski problemi s področja razumevanja redoks reakcij 

 

Zasnovani so bili trije kontekstualni kemijski problemi s področja razumevanja 

redoks reakcij. Prvi problem – po mnenju sodelujočih študentov najlažji – je obravnaval 

eksperiment sinteze natrijevega klorida iz plinastega klora in trdnega natrija (indeks 

zanesljivosti α znaša 0,43). Drugi kemijski problem, ki je bil po zahtevnosti težji od 

prvega, je vključeval redoks reakcijo med elementarnim bakrom in vodno raztopino 

srebrovega nitrata(V) (indeks zanesljivosti α znaša 0,38). Tretji kemijski problem, ki je 

bil za študente najtežji, je zajemal redoks reakcijo med halogenim elementom in 

halogenidnim ionom v vodni raztopini (indeks zanesljivosti α znaša 0,33). Vsak kemijski 

problem je bil predstavljen na treh zaporednih in ločenih računalniških zaslonskih slikah, 

ki so se prikazale, ko je testiranec rekel besedo »naprej«. Prva računalniška zaslonska 

slika vsakega kemijskega problema je prikazovala kontekst (uvod v kemijski problem), 

druga prikaz ustrezne redoks kemijske reakcije na treh ravneh predstavitev kemijskega 

pojma in tretja oceno težavnosti ter oceno zanimivosti kemijskega problema.  

         Fotografije eksperimentov v različnih časovnih fazah poteka eksperimenta (druga 

računalniška zaslonska slika vsakega kemijskega problema) –  

1) stanje pred pričetkom poteka kemijske reakcije,  

2) stanje, ko je reakcija potekala in  

3) stanje, ko je bila reakcija končana,  

– so bile posnete v kemijskem laboratoriju P044 na Pedagoški fakulteti UL. 

Submikroskopske predstavitve so bile izdelane s kemijskimi programi ChemSketch, 

Avogadro in Jmol. Vsebinsko in ekspertno veljavnost vseh treh kontekstualnih kemijskih 

problemov in njihovega oblikovanja za namene raziskave je evalviralo pet visokošolskih 

učiteljev, trije s področja kemije v izobraževanju (UL PEF), eden s področja splošne in 

anorganske kemije (UL FKKT) in eden s področja psihološke metodologije (UL FF), ki 

so podali predloge izboljšav na postavitveni in vsebinski pa tudi na jezikovno-pomenski 

ravni. Torkar s sodelavci (2018) trdi, da je pred začetkom reševanja kontekstualnih 

problemov nujno, da se testiranci na računalniški zaslonski sliki seznanijo s t. i. uvodnim 

oziroma testnim primerom kemijskega problema, ki naj bi imel enako postavitev 

vizualizacijskih elementov kot v nadaljevanju vsi kemijski problemi, vključeni v 

raziskavo. Z izkušnjo prej razloženega in opazovanega testnega kemijskega problema pri 

testirancih izključimo možnost, da bi na reševanje prvega kemijskega problema, 

vključenega v raziskavo, vplivala testirancu neznana razporeditev vizualizacijskih 

elementov in način njegovega reševanja.  

Računalniške zaslonske slike testnega problema in vseh treh avtentičnih kemijskih 

problemov v kontekstu prikazuje priloga 3. Primer uvodnega in testnega kemijskega 

problema, ki prikazuje katalitičen razpad vodikovega peroksida, je predstavljen tudi na 

slikah 3–5. 

Za spremljanje poti fiksacij usmerjene pozornosti pri reševanju kemijskega 

problema so bila pri vsakem kemijskem problemu določena štiri interesna področja: 1) 

navodilo problema; 2) fotografije eksperimenta na makroskopski ravni;                                    

3) submikroskopske predstavitve; 4) enačba kemijske reakcije in drugi podatki na 

simbolni ravni (slika 4).  
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Slika 3: Zaslonska slika konteksta testnega kemijskega problema: katalitični razpad vodikovega 

peroksida – uvod v kemijski problem 

 

 
 
Slika 4: Zaslonska slika testnega kemijskega problema z označenimi interesnimi področji (modri 

okvirčki): katalitični razpad vodikovega peroksida, predstavljen na treh ravneh pojmov3  

 

 
 
Slika 5: Zaslonska slika testnega kemijskega problema: katalitični razpad vodikovega peroksida 

– ocena težavnosti in ocena zanimivosti problema 

  

                                                 

 

3 Katalizator, vodna raztopina kalijevega jodida, na submikroskopski ravni ni prikazan, saj v katalitičnem 

razpadu vodikovega peroksida ne sodeluje kot reaktant.  
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3.2.3 Vprašalnik notranje motivacije za učenje trojne narave kemijskih pojmov 

 

           Za namen pojasnjevanja variance na preizkusu predznanja o razumevanju trojne 

narave pojmov kemijske reakcije (PreTNPKR) je bil uporabljen vprašalnik notranje 

motivacije za učenje trojne narave naravoslovnih pojmov (MV), ki ga je razvil Devetak 

(2005). Prvotni MV (Devetak, 2005) je vključeval podatke o testirančevi splošni notranji 

motivaciji za pouk in šolo, motivaciji za posamezne naravoslovne predmete (biologijo, 

kemijo in fiziko), matematiko in tuji jezik. Prvotni MV je vključeval tudi podatke o 

notranji motivaciji na makroskopski (MVmakro), submikroskopski (MVsub.) in simbolni 

ravni (MVsim.) kemijskih pojmov glede na STRP-model (Devetak, 2005). Glede na merila 

notranje motivacije so bila oblikovana vprašanja, ki so vključevala tri različne 

komponente notranje motivacije:  

1) čustvena komponenta (vprašanja se začnejo s pomočjo besednih zvez: »Rad imam«, 

»Veselim se«, »Všeč mi je« itn.);  

2) interesna komponenta (trditve so bile sestavljene glede na: zanimanje za pouk v 

šoli; radovednost za učne vsebine, ki jih učenec išče tudi zunaj šole; pozornost; 

vztrajnost pri učenju in negativne trditve na že naštete postavke, kot so: 

nezanimanje, nepomembnost in nevztrajnost);  

3) komponenta izziva (trditve so bile oblikovane glede na to, ali za testiranca pomenijo 

novi problemi nov izziv). 

          Prvotni MV vsebuje 125 postavk, v katerih so morali testiranci vsem trditvam 

pripisati svojo oceno stopnje strinjanja na 5-stopenjski Likertovi lestvici stališč (1 – 

nikakor se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – neodločen, 4 – strinjam se in 5 – popolnoma 

se strinjam). Med postavkami v prvotnem MV obstajajo ustrezne korelacije (r = 0,3–

0,8; p  0,01), kar kaže na njihovo ustreznost. Ta MV je vsebinsko veljaven instrument, 

kar so potrdili trije strokovnjaki s področja pedagoške psihologije in kemije v 

izobraževanju. Konstruktna veljavnost MV je bila določena s faktorsko analizo. Za 

izpolnjevanje MV testiranci niso omejeni s časom, odgovore pa zapisujejo na list s 

trditvami (Devetak, 2005).  

Za potrebe raziskave v doktorski disertaciji je bil z dovoljenjem avtorja (Devetak, 

2005) prvotni MV preoblikovan v vprašalnik notranje motivacije za učenje trojne narave 

kemijskih pojmov, VnMTNKP. Specifičen VnMTNKP vsebuje 56 postavk, ki se nanašajo 

le na notranjo motivacijo za kemijo (MVkem.) (postavke: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 21, 

23, 25 in 27) ter notranjo motivacijo za makroskopsko (MVmakro.) (postavke: 2.1, 4.1, 7.1, 

10.1, 12.1, 15.1, 17.1, 18.1, 19.1, 20.1, 22.1, 24.1, 26.1 in 28.1), submikroskopsko 

(MVsub.) (postavke: 2.2, 4.2, 7.2, 10.2, 12.2, 15.2, 17.2, 18.2, 19.2, 20.2, 22.2, 24.2, 26.2 

in 28.2) in simbolno raven (MVsim.) predstavitve kemijskih pojmov (postavke: 2.3, 4.3, 

7.3, 10.3, 12.3, 15.3, 17.3, 18.3, 19.3, 20.3, 22.3, 24.3, 26.3 in 28.3) glede na STRP-model. 

Tabela 8 prikazuje koeficiente zanesljivosti Cronbach α za postavke specifičnega 

VnMTNKP. 
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Tabela 8: Koeficienti zanesljivosti Cronbach α za postavke VnMTNKP (Devetak, 2005) 

 

Sklop VnMTNKP  Cronbach α MV*  Cronbach α VnMTNKP** 

MVkem.  0,95  0,93 

MVmakro  0,94  0,94 

MVsub.  0,95  0,94 

MVsim.  0,95  0,91 

*Podatki prvotnega MV (Devetak, 2005) 

**Podatki z dovoljenjem avtorja adaptiranega vprašalnika za namene te raziskave 

 

Nekaj postavk VnMTNKP prikazuje Priloga 4.  

 

3.2.4 Test za merjenje kapacitete delovnega spomina  
 

        Pri testu za merjenje kapacitete delovnega spomina (TDS) (Woods idr., 2011) gre 

za klasično spominsko nalogo pomnjenja številk oziroma ugotavljanja spominskega 

obsega (Baddeley, 2009; Woods idr., 2011). V testu za merjenje zmogljivosti delovnega 

spomina je pomemben način pomnjenja vrstnega reda številk, pri katerem gre za 

obremenitev kratkotrajnega spomina, saj si je za kratek čas treba zapomniti določeno 

količino narekovanih številk (Richardson, 2007; Woods idr., 2011). Večina ljudi ima 

številski obseg omejen med 6 in 7 številk, mogoče pa je, da imajo ljudje od tega povprečja 

slabši ali boljši številčni obseg spomina (Baddeley, 2009). Za ustrezno pomnjenje številk 

je pomembno, da si zapomnimo:  

1) katere številke smo videli ali slišali;   

2) vrstni red, v katerem smo številke videli ali slišali (Baddeley, 2009; Woods idr., 

2011).  

         Do pomnjenja vrstnega reda številk pride z dvema procesoma:  

1) proces veriženja (vsaka izrečena ali videna številka je povezana z naslednjo 

številko);   

2) proces združevanja v gruče (zaporedje izrečenih ali videnih številk si lažje 

zapomnimo, če uspemo številke razdeliti v manjše podskupine ali skupke).  

        Pri izvajanju testa je pomembno tudi, da testator med posameznim skupkom številk 

naredi kratek premor v trajanju ene sekunde (Baddeley, 2009). Cronbach α za TDS 

prvotne različice (Baddeley, 2009) in različice, uporabljene v tej raziskavi, znaša 0,80. 

          TDS (Woods idr., 2011), ki vsebuje od 2 do 9 postavk z različnim obsegom števil, 

je sestavljen iz dveh delov. Nekaj postavk TDS prikazuje priloga 5. 
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3.2.5 Testa vizualizacijskih sposobnosti: test mentalnih rotacij in test prostorske 

predstavljivosti 

 

Uporabljena sta bila dva testa vizualizacijskih sposobnosti: test mentalnih rotacij 

(TMR) (angl. Pordue Spatial Visualization Tests, Visualization of Rotation) (Guay, 1976) 

in test prostorske predstavljivosti (TPP) (angl. PFT – Paper Folding Test) (Ekstrom idr., 

1976). TMR je sestavljen iz 30 nalog, ki preverjajo zmožnost mentalnih rotacij 3D-

objektov v prostoru. Naloge si sledijo po naraščajoči zahtevnostni stopnji. Testiranec 

mora najprej preučiti rotacijo objekta v prvi vrstici. Nato si mora predstavljati, da je objekt 

v srednji vrstici rotiran na enak način kot objekt v prvi vrsti. Med objekti od A do E mora 

nato testiranec izbrati tistega, ki prikazuje rotacijo objekta v drugi vrsti. Vsaka naloga v 

testu mentalnih rotacij ima pravilen le en odgovor. Najvišje število točk, ki jih lahko 

testiranec na testu doseže, je 30. Negativnih točk za napačen odgovor pri vrednotenju 

nalog ni (Guay, 1976). 

Cronbach α za TMR prvotne različice (Bodner in Guay, 1997) in različice, 

uporabljene v tej raziskavi, znaša 0,80. Med nalogami v TMR obstajajo ustrezne 

korelacije (r = 0,6–0,9; p  0,001), kar kaže na ustrezno veljavnost TMR (Bodner in Guay, 

1997; Kirby in Moore, 1988; Koch, 2006). Primer naloge TMR (Guay, 1976) prikazuje 

priloga 6.  

Za ugotavljanje prostorske predstavljivosti študentov, vključenih v raziskavo, je 

bil uporabljen test prepogibanja papirja (TPP) (Ekstrom idr., 1976), ki meri sposobnosti 

vizualizacije prostorskih značilnosti: zajemanje, kodiranje in mentalno manipuliranje 

abstraktnih prostorskih oblik (Ekstrom idr., 1976; Kozhevnikov idr., 2005). Dosežki na 

TPP kažejo, kako dobro lahko testiranec mentalno rotira in v delovni spomin integrira 

predstave različnih oblik (Kozhevnikov idr., 2005).  

TPP je sestavljen iz treh delov. Prvi del TPP predstavljajo natančna navodila za 

njegovo izpolnjevanje; drugi in tretji del, ki sta med seboj ločena, zajemata vsak po 10 

primerov prepogibanja papirja, katerih težavnost se postopoma stopnjuje. Pri reševanju 

drugega in tretjega dela TPP so testiranci s časom omejeni na tri minute.  

Testiranci si morajo predstavljati zlaganje in razgrinjanje prtičkov. Vsak problem 

v TPP ima v vrsti številko, ki označuje zaporedni problem, in v stolpcih veliko tiskano 

črko, ki označuje enega izmed mogočih pravilnih odgovorov. Pri vsaki številki na levi 

strani je prikazan zložen prtiček, ki je bil pred zlaganjem kvadratne oblike, potem pa je 

bil večkrat zaporedno prepognjen. Zadnja slika zloženega prtička prikazuje, kje je bil 

prtiček preluknjan. Vsaka luknja je narejena skozi vse plasti zloženega prtička. Slike na 

desni strani TPP (možnosti so označene s črkami A, B, C, D in E) prikazujejo mogoča 

stanja razgrnjenega in preluknjanega prtička. Naloga testirancev je izbrati pravilno sliko 

razgrnjenega in preluknjanega prtička in jo prekrižati. Izmed petih različnih odgovorov 

je pravilen le eden. Pri vsakem primeru prepogibanja prtička lahko testiranec dobi eno 

točko. Skupno število mogočih točk na TPP je 20. Negativnih točk za napačen odgovor 

ni (Blazhenkova in Kozhevnikov, 2009).  

Cronbach α za TPP prvotne različice (Blazhenkova in Kozhevnikov, 2009; 

Kozhevnikov idr., 2005) in različice, uporabljene v tej raziskavi, znaša 0,84. Primer 

naloge TPP (Ekstrom idr., 1976) prikazuje priloga 7.   
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3.2.6 Test formalno-logičnega mišljenja  
 

Za določanje stopnje razvitosti formalno-logičnega mišljenja je bil v raziskavi 

uporabljen test logičnega mišljenja, (TOLT) (angl. Test of logical thinking – TOLT) 

(Tobin in Capie, 1981). TOLT je bil zasnovan na Piagetovi teoriji razvoja mišljenja po 

predhodnem kliničnem intervjuju, ki ga je Piaget razvil za ugotavljanje intelektualne 

razvitosti posameznika (Valanides, 1998).  

TOLT sestavlja deset nalog, pri čemer jih je osem izbirnega, dve nalogi pa 

odprtega tipa. Naloge izbirnega tipa so dvodelne; testiranec mora v prvem delu izmed 

petih alternativnih možnosti izbrati črko pred pravilnim odgovorom, v drugem delu pa 

izmed petih alternativnih možnosti izbira črko pred pravilno utemeljitvijo odgovora v 

prvem delu naloge. Pri vsaki nalogi izbirnega tipa lahko testiranec dobi največ eno točko, 

ki se dodeli, če je testiranec izbral pravilen odgovor in tudi pravilno utemeljitev odgovora.  

Pri zadnjih dveh nalogah odprtega tipa pa mora testiranec zapisati vse kombinacije 

spremenljivk, ki jih naloga zahteva. Točka za pravilno nalogo se testirancu dodeli, če je 

zapisal vse kombinacije spremenljivk.  

Posledično lahko testiranci na testu TOLT (Tobin in Capie, 1981) dosežejo največ 

10 točk. Glede na število doseženih točk Tobin in Capin (1981) testirance razvrščata v tri 

ravni kognitivnega razvoja, ki jih prikazuje tabela 9.  

 

Tabela 9: Ravni kognitivnega razvoja glede na dosežek točk na testu TOLT (Tobin in Capie, 1981) 

 

Za opredelitev ravni kognitivnega razvoja s pomočjo doseženega števila točk na 

testu TOLT so bile uporabljene Piagetove stopnje razvoja mišljenja, zasnovane na osnovi 

njegovih kliničnih intervjujev (Tobin in Capie, 1981; Valanides, 1997, 1998).  

Test TOLT je tipa papir – svinčnik. Čas reševanja TOLT-a je bil omejen na 38 

minut, kar zahtevajo navodila za reševanje testa. Študentje so odgovore zapisovali na polo 

testa. Tobin in Capie (1981) za TOLT navajata visoko stopnjo veljavnosti, saj meri enake 

sposobnosti formalno-logičnega mišljenja kot Piagetovi klinični intervjuji. Korelacija 

med nalogami je visoka (r = 0,80; p = 0,01), kar kaže na njihovo ustreznost. Precej visoko 

notranjo skladnost testa nakazuje koeficient Cronbach α, ki za celoten TOLT znaša 0,85, 

medtem ko je vrednost Cronbach α na različici te raziskave 0,65. Avtorja navajata močno 

povezanost z visoko statistično pomembnostjo TOLT-a in različnih naravoslovnih              

(r = 0,49; p = 0,01) pa tudi tudi vizualizacijskih (r = 0,61; p = 0,01) testov (Tobin in 

Capie, 1981). Primer naloge TOLT (Tobin in Capie, 1981) prikazuje priloga 8.    

 

  

 Število doseženih točk na testu TOLT 

 0 ali 1 točka  2 ali 3 točke  4 ali več točk 

Raven kognitivnega razvoja konkretna  prehodna  formalno-logična 
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3.3 POTEK RAZISKAVE 
 

3.3.1 Izvedba empiričnega dela raziskave 
 

Zbiranje podatkov v raziskavi je v treh ločenih delih potekalo od začetka marca do konca 

meseca maja v letnem semestru študijskega leta 2017/18. Podrobnejšo izvedbo 

empiričnega dela raziskave prikazuje shema 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Izbor vzorca za raziskavo 

– Prošnja študentom 1. in 2. stopnje 

dvopredmetnega študija kemije z vezavami 

za sodelovanje v raziskavi 

3. Zbiranje podatkov (N = 55) 

1. del 

– Aplikacija PreTNPKR 

– Aplikacija VnMTNKP (Devetak, 2005) 

– Aplikacija TDS (Woods idr., 2011)    

2. del 

– Aplikacija TMR (Guay, 1976) 

– Aplikacija TPP (Ekstrom idr., 1976)  

– Aplikacija TOLT (Tobin in Capie, 1981) 

3. del 

– Aplikacija KP z uporabo tehnike sledenja očesnim 

premikom 

4. Analiza podatkov 

– Vrednotenje odgovorov in transkripcija podatkov PreTNPKR, TDS, TMR, TPP, TOLT in KP v Excelovo 

tabelo 

– Transkripcija podatkov VnMTNKP v Excelovo tabelo  

– Obdelava podatkov 

Shema 27: Stopnje empiričnega dela raziskave 

1. Priprava in izbor merskih instrumentov 

Priprava: 

– PreTNPKR  

– KP 

Izbor: 

– VnMTNKP (Devetak, 2005) 

– TDS (Woods idr., 2011) 

– TMR (Guay, 1976) 

– TPP (Ekstrom idr., 1976) 

– TOLT (Tobin in Capie, 1981) 
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3.3.2 Zbiranje podatkov 
 

Zbiranje podatkov je potekalo v treh ločenih delih. V prvem in drugem delu so se 

podatki zbirali v kemijski predavalnici P038 na Pedagoški fakulteti UL, medtem ko so se 

v tretjem delu zbirali v kabinetu P047 z napravo očesnega sledilca Tobii Pro X2-30. V 

omenjenih prostorih, v katerih so se zbirali podatki, je bilo zagotovljeno individualno 

okolje, v katerem je vsak študent nemoteno reševal preizkus predznanja, vse teste ter 

kemijske probleme in izpolnjeval vprašalnik.  

V sklopu prvega srečanja, ki je potekalo v letnem semestru marca 2018, so 

študentje najprej rešili PreTNPKR. Pred reševanjem jim je bil instrument najprej ustno 

predstavljen. Kratka predstavitev je zajemala razlago namena preizkusa predznanja in 

njegovo sestavo. Študentje so bili v predstavitvi opozorjeni, da je treba besedilo 

avtentičnih kemijskih problemov natančno prebrati in da je pri vsakem kemijskem 

problemu (1. in 3. del naloge) med štirimi podanimi alternativami pravilen le en odgovor. 

Vsi študentje so si sami zapisali kodo, ki je v nadaljnjem zbiranju podatkov prvega, 

drugega in tretjega dela celotne raziskave zagotavljala njihovo anonimnost. Študentje so 

odgovore PreTNPKR zapisovali neposredno na polo. Odgovori udeležencev so bili na 

PreTNPKR vrednoteni po pripravljenih rešitvah in točkovniku, vidnem v specifikacijski 

tabeli PreTNPKR (priloga 1). Rezultat (tj. skupno število doseženih točk na PreTNPKR) 

udeleženca je bil kot dosežek (število točk na PreTNPKR) pod njegovo kodo transkribiran 

v zbirno Excelovo tabelo. 

Po rešenem PreTNPKR so študentje v izpolnjevanje dobili VnMTNKP (Devetak, 

2005). Pred začetkom izpolnjevanja je bila ustna predstavitev instrumenta, ki je vsebovala 

razlago namena VnMTNKP, zapis kode udeleženca za anonimno zagotavljanje 

sledljivosti in kratka navodila za izpolnjevanje. Odgovori udeležencev VnMTNKP so bili 

skladno z njihovo kodo po posameznih postavkah VnMTNKP transkribirani v zbirno 

Excelovo tabelo. 

Po končanem izpolnjevanju VnMTNKP je sledil zadnji del prvega sklopa zbiranja 

podatkov – reševanje TDS (Woods idr., 2011). Pred začetkom reševanja je bil instrument 

predstavljen. Razložena sta bila namen TDS, zapis kode udeleženca in predstavljena 

kratka navodila za reševanje. V prvem delu TDS je testator našteval sedem setov številk, 

pri čemer je vsak set števil vseboval dve vrstici enakega števila številk. Prvi set številk je 

v dveh vrsticah vseboval po tri številke, nato pa vsak naslednji v dveh vrsticah po eno 

številko več od prejšnjega seta. Udeleženci so svoje odgovore TDS zapisovali na list za 

odgovore, ki je poleg kode udeleženca in možnosti sledenja istega testiranca vseboval 

prazno tabelo za vpisovanje številk. Testatorjev narek številk je bil jasen in dovolj glasen. 

Za narek vsake številke je imel testator časa eno sekundo. Med naštevanjem številk 

testiranci številk niso smeli zapisovati na list za odgovore.  

Ko je bil narek številk končan, so imeli testiranci za vsako izrečeno številko eno 

sekundo časa, da so jo v enakem vrstnem redu, kot je bila narekovana, tudi zapisali na list 

za odgovore. Vsako vrstico seta narekovanih številk so morali testiranci zapisati v svojo 

vrstico tabele na listu za odgovore.  
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Ko je testator končal narekovanje vseh štirinajstih setov številk, je sledil drugi del 

TDS, ki je vseboval zelo podobna navodila kot prvi del (Woods idr., 2011). Razlika v 

drugem delu TDS je bila, da so morali testiranci na listu za odgovore narekovane številke 

zapisovati v nasprotnem vrstnem redu, kot jih je narekoval testator (Richardson, 2007; 

Woods idr., 2011). Testator je zagotavljal, da testiranci niso zapisovali številke od zadnje 

proti prvi. Odgovor udeleženca je bil na TDS vrednoten glede na število serij narekovanih 

številk, ki jo je bil testiranec v nasprotnem vrstnem redu od narekovanih še zmožen 

pravilno in v celotni obnoviti. Rezultat (tj. številka serije še pravilno obnovljenih 

narekovanih številk v nasprotnem vrstnem redu) udeleženca je bil kot dosežek pod 

njegovo kodo transkribiran v zbirno Excelovo tabelo. 

Drugi sklop zbiranja podatkov, ki se je odvijal v letnem semestru aprila 2018, je 

zajemal reševanje TMR (Guay, 1976), TPP (Ekstrom idr., 1976) in TOLT (Tobin in Capie, 

1981).  

Za reševanje TMR (Guay, 1976) so bili testiranci omejeni s 15 minutami, 

odgovore pa so zapisovali neposredno na testno polo s trditvami (Bodner in Guay, 1997; 

Kirby in Moore, 1988; Koch, 2006). Študentje so na polo TMR zapisali tudi svojo kodo, 

s katero so zagotavljali anonimnost in hkrati tudi sledljivost. Pred reševanjem TMR jim 

je bil instrument najprej ustno predstavljen. Kratka predstavitev je zajemala razlago 

namena instrumenta in predstavitev testne naloge, ki je vsebovala način reševanja naloge 

do ustrezne rešitve. Odgovori udeležencev so bili v TMR vrednoteni po pripravljenih 

rešitvah in točkovniku (Guay, 1976). Rezultat udeleženca je bil kot dosežek (tj. skupno 

število doseženih točk na TMR) pod njegovo kodo transkribiran v zbirno Excelovo tabelo. 

Pri reševanju TPP (Ekstrom idr., 1976), ki je bil sestavljen iz treh delov, pri čemer 

je prvi del vseboval predstavitev TPP in natančna navodila za reševanje, so bili testiranci 

omejeni s časom za reševanje. Vsak del so lahko reševali največ tri minute. Pred začetkom 

reševanja je sledila ustna predstavitev TPP, ki je vsebovala razlago namena tega 

instrumenta, zapis kode udeleženca in kratka navodila za reševanje. Udeleženci so 

odgovore s križcem označevali neposredno na polo TPP (Blazhenkova in Kozhevnikov, 

2009; Ekstrom idr., 1976). Odgovori udeležencev so bili v TPP vrednoteni po 

pripravljenih rešitvah in točkovniku (Ekstrom idr., 1976). Rezultat udeleženca je bil kot 

dosežek (tj. skupno število doseženih točk na TPP) pod njegovo kodo transkribiran v 

zbirno Excelovo tabelo. 

TOLT (Tobin in Capie, 1981) so udeleženci v drugem sklopu zbiranja podatkov 

reševali kot zadnji test v vrsti. Pred začetkom reševanja je testator študentom instrument 

na kratko ustno predstavil. Podobno kot pri vseh dotedanjih testih je tudi tu predstavitev 

zajemala razlago namena instrumenta in kratka navodila za reševanje. Študentje so bili 

pri reševanju testa omejeni na 38 minut, odgovore pa so zapisovali neposredno na polo 

testa. Po preteku predpisanega časa so imeli čas, da so še enkrat pregledali naloge in 

odgovore po potrebi dopolnili. Odgovori udeležencev so bili v TOLT vrednoteni po 

pripravljenih rešitvah in točkovniku (Tobin in Capie, 1981). Rezultat udeleženca je bil 

kot dosežek (tj. skupno število doseženih točk na TOLT) pod njegovo kodo transkribiran 

v zbirno Excelovo tabelo.  
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Tretji in hkrati zadnji sklop zbiranja podatkov je potekal maja in junija 2018. 

Reševanje treh kontekstualnih KP s področja razumevanja redoks reakcij je potekalo z 

uporabo instrumenta, ki omogoča sledenje očesnim premikom (Duchowski, 2006; 

Havanki in Vanden Plas, 2014; Meng - Jung idr., 2011; Rayner, 2009) in tehnike glasnega 

razmišljanja (Ericsson in Lehmann, 1996; Ericsson in Simon, 1993; Greene idr., 2011). 

         Očesni premiki udeležencev so bili pri reševanju treh KP merjeni z očesnim 

sledilcem Tobii Pro X2-30. Podatki so bili zajeti pri 30 Hz s točnostjo 0,4 stopinje vidnega 

kota, in sicer na razdalji od 45 do 90 centimetrov s skupno zakasnitvijo sistema od 50 do 

70 milisekund. Udeleženci so med reševanjem treh KP glasno razmišljali, kar je bilo z 

diktafonom tudi zvočno posneto. Pred začetkom predvajanja računalniških zaslonskih 

slik treh KP je bilo premikanje očesnega zrkla (pogled v računalniški zaslon) vsakega 

udeleženca z očesnim sledilcem kalibrirano4 (Duchowski, 2002). Za postopek kalibracije 

so bila vsakemu študentu podana jasna navodila. Udeleženec raziskave je moral pred 

postopkom kalibracije, ki je zajemala natančno opazovanje premikanja rdeče pike po 

belem računalniškem zaslonu, najprej določiti ustrezno razdaljo oddaljenosti od 

računalniškega zaslona in naklon telesa v sedečem položaju. Po uspešni kalibraciji so bila 

vsakemu udeležencu na primeru testne naloge, ki je prikazovala eksperiment redoks 

reakcije katalitičnega razpada vodikovega peroksida, podana navodila za reševanje treh 

KP, vključenih v raziskavo. Navodila so poleg predstavitve namena tega dela raziskave 

vsebovala še kratko razlago načina reševanja problema z naslednjimi informacijami: 

1) Ves čas reševanja kontekstualnega KP sedite na stolu in opazujte le računalniški 

zaslon. Pogleda z računalniškega zaslona ne umikajte. 

2) Položaja in predhodno določenega naklona svojega telesa, če se le da, ne premikajte 

bistveno. Pazite, da pri razlagi z rokami ne prekrivate kamere očesnega sledilca, saj 

boste tako onemogočili snemanje sledenja gibanja svojega očesa. 

3) Reševanje kontekstualnih KP ni časovno omejeno.  

4) Dobro si oglejte vse vizualizacijske elemente na zaslonski sliki, in ko boste 

pripravljeni, začnite odgovarjati na vprašanje, zastavljeno v zgornjem delu 

zaslonske slike. Svoje razmišljanje govorite na glas.  

5) Vsi trije kontekstualni KP so zastavljeni na enak način kot zaslonski sliki prikazane 

testne naloge:  

5.1) Vsak KP se začne z zaslonsko sliko, na kateri je zapisano besedilo 

(kontekst), ki se navezuje na snov, uporabljeno v KP. Prosim vas, da 

besedilo preberete in nato izpostavite večji del besedila ali krajšo besedno 

zvezo, ki je za vas v tem kontekstu zanimiv(a). Ko boste pripravljeni 

nadaljevati na naslednjo zaslonsko sliko, to jasno povejte z besedo 

»naprej«.  

5.2) Naslednja zaslonska slika vsebuje KP, ki se vedno začne z zapisanim 

navodilom oziroma vprašanjem, na katero morate odgovoriti. Odgovor 

                                                 

 

4 Kalibracija oziroma umerjanje je proces pri katerem ocenimo geometrične lastnosti očesa udeleženca. 

Preko kalibracije lahko prilagodimo izračun posameznih točk očesnih premikov glede na vsakega 

posameznika posebej (Duchovski, 2002).  
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nanj naj bo čim bolj natančen. Vsebuje naj razlago z vsemi bistvenimi 

informacijami, ki so potrebne, da lahko ustrezno razložite kemijsko 

reakcijo, prikazano na računalniški zaslonski sliki. Kemijska reakcija je na 

računalniški zaslonski sliki prikazana s tremi ravnmi predstavitve 

kemijskega pojma. Pod navodilom KP so v vodoravni vrsti tri zaporedne 

fotografije eksperimenta (makroskopska raven predstavitve).  

 

Vsaki fotografiji v povečanem delu pripada prikaz stanja kemijske reakcije 

na ravni delcev (submikroskopska raven predstavitve). Pod vodoravno 

vrsto treh submikroskopskih predstavitev stanja kemijske reakcije pa so 

zapisani še enačba kemijske reakcije in morebitni drugi podatki, ki so vam 

lahko pri razlagi KP v pomoč (simbolna raven predstavitve). Sklop stolpca 

prve fotografije eksperimenta na makroskopski ravni in njej pripadajoče 

submikroskopske predstavitve prikazuje začetno stanje kemijske reakcije. 

Srednji sklop druge fotografije eksperimenta na makroskopski ravni in njej 

pripadajoče submikroskopske predstavitve prikazuje stanje, ko kemijska 

reakcija poteka. Zadnji, tretji sklop tretje fotografije eksperimenta na 

makroskopski ravni in njej pripadajoče submikroskopske predstavitve pa 

prikazuje stanje, ko je kemijska reakcija končana. Po končani razlagi KP 

sledi vprašanje, ali vam je bil eksperiment, ki je prikazoval kemijsko 

reakcijo, poznan oziroma ali ste ga že kje videli. Ko boste pripravljeni 

nadaljevati na naslednjo zaslonsko sliko, to jasno povejte z besedo 

»naprej«. 

5.3) Na zadnji računalniški zaslonski sliki KP vas prosim, da na 5-

stopenjski lestvici ovrednotite kako težek (1 = zelo lahek, 2 = lahek,              

3 = srednje težek, 4 = težek, 5 = zelo težek) in kako zanimiv (1 = prav nič 

zanimiv, 2 = nekoliko zanimiv, 3 = srednje zanimiv, 4 = zelo zanimiv,           

5 = izjemno zanimiv) se vam je zdel KP.  

6) Imate kakšno vprašanje? Če boste med reševanjem imeli kakšno vprašanje, mi ga 

lahko zastavite.  

Testirancem so bila, če tega že sami niso povedali v razlagi, med reševanjem 

zastavljena specifična vprašanja, vezana na KP. 

 

1. kemijski problem: Reakcija sinteze natrijevega klorida iz elementarnega natrija in 

klora: šest vprašanj, ki so podrobno opredeljena v tabeli 17, str. 127. Študentje so pri tem 

kemijskem problemu z ustreznimi odgovori lahko dosegli največ 17 točk. Natančnejše 

vrednotenje odgovorov je predstavljeno v tabeli 17. 

  

2. kemijski problem: Reakcija med elementarnim bakrom in vodno raztopino srebrovega 

nitrata(V): šest vprašanj, ki so podrobno opredeljena v tabeli 25, str. 143. Študentje so pri 

tem kemijskem problemu z ustreznimi odgovori lahko dosegli največ 18 točk. 

Natančnejše vrednotenje odgovorov je predstavljeno v tabeli 25. 
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3. kemijski problem: Reakcije halogenih elementov s halogenidi: osem vprašanj, ki so 

podrobno opredeljena v tabeli 33, str. 157 in 158. Študentje so pri tem kemijskem 

problemu z ustreznimi odgovori lahko dosegli največ 29 točk. Natančnejše vrednotenje 

odgovorov je predstavljeno v tabeli 33. 

 

Skupno število mogočih točk pri vseh treh kemijskih problemih je bilo 64. 

Število mogočih točk pri posameznem KP je bilo določeno glede na število ključnih besed 

(elementov), vrednotenih v pričakovanem modelnem odgovoru, ki je podal celostno 

rešitev KP. Na primer pri prvem KP (reakcija sinteze natrijevega klorida iz elementarnega 

natrija in klora) je lahko udeleženec zbral največ 17 točk, če je v svoji razlagi KP povedal 

17 iz modelnega odgovora pričakovanih ključnih besed. Pri vrednotenju odgovora 

udeleženca vrstni red ključnih besed modelnega odgovora ni bil pomemben. Udeleženec 

je tako lahko točko za pravilno ključno besedo dobil kadar koli med reševanjem KP, ne 

glede na to, ali je njegova razlaga KP sledila zastavljenim specifičnim vprašanjem 

posameznega KP ali ne. Dosežki študentov na PreTNPKR, treh KP, testih TOLT, TPP, 

TMR in TDS ter pri vprašalniku VnMTNKP so bili uporabljeni samo v raziskovalne 

namene. Podatki so ustrezno zaščiteni in shranjeni pri avtorju. Anonimnost študentov je 

bila zagotovljena s pomočjo kode, ki so jo študentje po navodilu najprej zapisali pri 

PreTNPKR, potem pa isto kodo z namenom sledljivosti uporabljali pri vseh nadaljnjih 

testih oziroma vprašalniku.  
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3.3.2.1 Opis spremenljivk 

 

Osnovne skupine spremenljivk so zajete v: 

1) demografskih podatkih o študentih; 

2) dosežku študentov na testih TOLT, TPP, TMR in TDS; 

3) dosežku študentov na PreTNPKR; 

4) dosežku študentov pri reševanju treh KP; 

5) rezultatih študentov na VnMTNKP;   

6) podatkih mer očesnega sledilca. 

 

Upoštevane so bile naslednje odvisne in neodvisne spremenljivke ter instrument, s 

katerim je bila posamezna spremenljivka določena: 

 

1) odvisne spremenljivke 

1.1 Podatki mer očesnega sledilca (opazovanje poti fiksacije usmerjene pozornosti na 

interesno področje) 

1.2 Dosežek študenta pri reševanju treh KP (od 0 do 64 točk)  

 

2) neodvisne spremenljivke 

2.1 Demografski podatki o študentih (spol, starost, študijska smer, stopnja študija, letnik 

študija, ocena pri kemiji v srednji šoli, vrsta srednje šole, opravljanje mature iz kemije 

in ocena iz kemije na maturi) 

2.2 Dosežek študenta na TOLT (ocena razvitosti logičnega mišljenja – od 0 do 10 točk)  

2.3 Dosežek študenta na TPP (ocena prostorske predstavljivosti – od 0 do 20 točk) 

2.4 Dosežek študenta na TMR (ocena sposobnosti mentalnih rotacij opazovanih 

objektov – od 0 do 30 točk).  

2.5 Dosežek študenta na TDS (ocena kapacitete delovnega spomina – od 2 do 9 številk)  

2.6 Dosežek študenta na PreTNPKR (od 0 do 28 točk)  

2.7 Rezultat študenta na VnMTNKP (56 postavk, od tega se 14 postavk nanaša na 

notranjo motivacijo za učenje kemije, 14 postavk na notranjo motivacijo za učenje 

kemijskih pojmov na makroskopski ravni, 14 za učenje kemijskih pojmov na 

submikroskopski ravni in 14 za učenje kemijskih pojmov na simbolni ravni)  
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3.3.3 Analiza podatkov 
 

Odgovori udeležencev na PreTNPKR, VnMTNKP, TDS, TMR, TPP in TOLT so 

bili ovrednoteni in/ali transkribirani pridobljeni podatki, odvisno od vrste merskega 

instrumenta. Podatki, pridobljeni z zvočno tehniko in s tehniko sledenja očesnim 

premikom pri reševanju treh KP, so bili transkribirani in kodirani, da so bili lahko v 

nadaljnji analizi ugotavljanja strategij reševanja problemov uporabljeni kot enote 

procesiranja informacij. Kvalitativni in kvantitativni podatki preizkusa predznanja, 

vprašalnika in testov so bili obdelani s pomočjo ustreznih statističnih metod skladno s 

cilji in z raziskovalnimi vprašanji raziskave.  

Izračunana je bila osnovna opisna statistika dosežkov na PreTNPKR in KP s 

področja razumevanja redoks reakcij, dosežkov na TDS, TMR, TPP in TOLT ter 

rezultatov izpolnjevanja VnMTNKP. Pregledane so bile frekvenčne porazdelitve 

odgovorov ter izračunane aritmetične sredine (M) in standardni odkloni (SD). Odgovori 

pri odprtih tipih vprašanj znotraj treh KP razumevanja redoks reakcij so bili kodirani z 

določeno oštevilčeno opisno kategorijo, ki je bila pripisana posameznim odgovorom v 

kodni Excelovi razpredelnici.  

Vsak instrument, uporabljen v raziskavi, je bil analiziran ločeno, med instrumenti 

pa so bili narejeni izračuni soodvisnosti različnih podatkov in njihove statistične 

pomembnosti. Obdelava kvantitativnih podatkov je potekala v programih IBM SPSS 

Statistics 24.0 in Excel 2013.  

 

3.3.3.1 Analiza podatkov, pridobljenih na preizkusu predznanja, testih in na vprašalniku 

 

Študentje (N = 55) so bili glede na skupno doseženo število točk pri PreTNPKR 

(največje število točk je 28) razdeljeni v tri skupine. 

Pri vrednotenju TDS (Woods idr., 2011) je bila potrebna doslednost. Če je 

testiranec pravilno zapisal 4., 5., 6. in 7. številko, 8. pa ne, je bila testirančeva kapaciteta 

delovnega spomina označena kot 7. Zgodi se lahko, da testiranec napačno zapiše krajše 

zaporedje številk, naslednji zapisi z več zaporednimi številkami pa so zapisani pravilno. 

V takem primeru je bilo upoštevamo pravilo, da se, če enemu napačnemu zaporedju 

sledita dve pravilni zaporedji, ta napaka spregleda. Upoštevana je bila kapaciteta zadnjega 

pravilno zapisanega zaporedja številk. 

Na TMR (Guay, 1976) so testiranci za vsak pravilen odgovor dobili eno točko. 

Največje število točk na testu mentalnih rotacij je bilo 30. 

V TPP (Ekstrom idr., 1976) so testiranci za vsak pravilen odgovor dobili eno 

točko. Največje mogoče število točk na testu prepogibanja papirja je bilo 20. Blazhenkova 

in Kozhevnikov (2009) navajata, da dosežek na TPP izračunamo tako, da pri vsakem 

testirancu od števila pravilnih odgovorov odštejemo četrtino števila napačnih odgovorov, 

ker ima udeleženec pri vsaki nalogi na voljo pet alternativnih odgovorov. Iz tega sledi, da 

lahko testiranec na testu pridobi največ 20 oziroma najmanj –5 točk. 

Po vrednotenju odgovorov TOLT (Tobin in Capie, 1981) (največje število točk je 

10) so bili študentje razvrščeni v tri skupine glede na raven formalno-logičnega mišljenja.  

Obdelava podatkov je bila izvedena na ravni opisne in inferenčne statistike.  
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Na ravni opisne statistke se je uporabljalo naslednje postopke: frekvenčna 

distribucija opisa raziskave, preizkusa predznanja, testov in vprašalnika, Chronbachov 

koeficient zanesljivosti α, izračun indeksov in koeficientov. 

Raven inferenčne statistike zajema naslednje statistične metode: Pearsonov 

korelacijski koeficient, Mann-Whitneyjev U-test in logistična regresija. 

V tabeli 10 je za vsako izmed uporabljenih statističnih metod zapisano, v katere 

namene se jo je uporabilo.  

 

Tabela 10: Statistične metode in namen njihove uporabe 

Statistična metoda Namen 

Osnovna opisna statistika Opis vzorca raziskave.  

Opis rezultatov KP, PreTNPKR, TPP, TMR, TDS, 

VnMTNKP in TOLT.  

Izračun indeksov: indeks težavnosti, (It), in indeks 

zanesljivosti – koeficient Cronbach α. 

Izračun koeficientov: koeficient asimetrije (KA), 

koeficient sploščenosti (KS) in vrednost Kolmogov-

Smirnovega testa (K-S). 

Pearsonov korelacijski koeficient Določitev indeksa diskriminativnosti, Id. 

Mann-Whitneyjev U-test Določitev statistične pomembnosti izbora ekspertne 

oziroma neekspertne poti fiksacij usmerjene 

pozornosti na interesna področja glede na doseženo 

število točk ter opredelitev težavnosti in zanimivosti 

pri reševanju treh KP.  

Multivariatna analiza (analiza glavnih 

komponent manifestnih spremenljivk) 

Redukcija devetih prediktorjev in ugotavljanje 

latentne strukture razumevanja izbranih kemijskih 

pojmov, vezanih v treh KP.  

Logistična regresija Določitev, kako so strategije reševanja KP pri 

študentih študijskega programa dvopredmetni 

učitelj, smer kemija, povezane s formalno-logičnim 

mišljenjem, z notranjo motivacijo za učenje kemije z 

uporabo trojne narave kemijskih pojmov, 

zmogljivostjo delovnega spomina, s sposobnostjo 

vizualizacije in z razumevanjem trojne narave 

kemijskih pojmov na različnih kognitivnih ravneh.  
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3.3.3.2 Analiza podatkov polstrukturiranega intervjuja in mer očesnega sledilca 

 

Vir podatkov raziskave predstavljajo tudi zvočni posnetki polstrukturiranih 

intervjujev, pridobljeni v sklopu reševanja treh KP z uporabo tehnike sledenja očesnim 

premikom. Skladno z namenom raziskave na kvalitativni ravni so bili z uporabo 

kvalitativne analize narejeni transkripti intervjujev, ki so za vsakega udeleženca trajali od 

20 do 30 minut. Kvalitativna analiza je primerna za analizo večjih količin kvalitativnih 

podatkov (Krippendorff, 2004), ki so bili v raziskavi pridobljeni s polstrukturiranimi 

intervjuji.  

Pri transkripciji sta bila opravljena pozorno poslušanje zvočnih posnetkov in 

zapisovanje slišanega. Odgovori udeležencev raziskave so bili transkribirani v Excelovo 

tabelo odgovorov treh KP. Po končani transkripciji odgovorov za določen KP so bili vsi 

transkribirani odgovori s točkami vsebinsko ovrednoteni glede na dan modelni odgovor 

testatorja. V zbirni Excelovi tabeli podatkov je bila zaradi lažje preglednosti transkripcij 

z zeleno barvo obarvana beseda oziroma besedna zveza, ki je testirancu prinesla točko za 

pravilni odgovor, z rdečo barvo pa so bile označene vse besede oziroma besedne zveze, 

ki so nakazovale na razvita napačna ali nepopolna razumevanja. Na enak način sta se 

vrednotila tudi drugi in tretji KP. Pri transkripciji zvočnih posnetkov intervjujev so se 

opuščali določeni deli zvočnega zapisa, kot so npr. mašila ali nepomembni glasovi (npr. 

mhm, mmm, amm). Če so študentje v intervjuju uporabljali narečni oziroma pogovorni 

jezik, je bil ta zaradi namena lažjega branja, transkripcije in poznejše analize zapisan v 

knjižnem jeziku. Podatki transkriptov reševanja treh KP so bili nato obdelani skladno z 

namenom raziskave.  

Pred ugotavljanjem razvoja razumevanja pojmovanj redoks reakcij so se 

oblikovala merila za kategorizacijo razumevanja pojmov, povezanih z redoks kemijo. Pri 

oblikovanju se je izhajalo iz odgovorov testiranih študentov, ki se jih je primerjalo s 

teoretičnimi pojmi in standardi znanja iz učnega načrta za kemijo v splošnih gimnazijah 

(Bačnik idr., 2008) ter se na tej podlagi postavilo kategorije in z njimi povezana merila 

razumevanja redoks reakcij.  

Rezultate uporabe ekspertne oziroma neekspertne poti fiksacij usmerjene 

pozornosti na interesna področja, vključno z vrednotenjem pravilnih odgovorov, za vsak 

kemijski problem posebej prikazujejo tabele 18, 26 in 34. Iz tabel 23, 31 in 42 je mogoče 

ugotoviti izbiro ekspertne poti fiksacij usmerjene pozornosti na interesna področja in 

pravilnost odgovora glede na predznanje študentov, medtem ko je iz tabel 24, 32 in 43 

mogoče ugotoviti izbiro ekspertne poti fiksacij usmerjene pozornosti na interesna 

področja kemijskega problema in pravilnost odgovora glede na letnik študija.  

Poleg transkripcije odgovorov se je v Excelovo tabelo vneslo tudi analizo 

videoposnetka poti reševanja kemijskega problema – natančno opazovano pot fiksacije 

usmerjene pozornosti na interesno področje, ki jo je udeleženec opravil na računalniškem 

zaslonu posamezne zaslonske slike vsakega KP. Pot fiksacije usmerjene pozornosti na 

interesno področje je bila identificirana na podlagi opravljenih gostot fiksacij očesa na 

določenem interesnem področju zaslonske slike KP.   
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Natančen zapis opazovanja vizualizacijskih elementov na interesnih področjih 

računalniške zaslonske slike daje možnost oblikovanja sosledij opazovanih ravni 

predstavitev kemijskih pojmov, ko je študent reševal kemijski problem. 

Strategijo reševanja kemijskega problema, ki predstavlja kompleksen miselni 

proces, se v doktorski raziskavi razlaga z uporabo t. i. ekspertne oziroma neekspertne poti 

fiksacij usmerjene pozornosti na interesna področja, prikazanih na računalniški zaslonski 

sliki opazovanega kemijskega problema. Ekspertna oziroma neekspertna pot fiksacij se 

je glede na predviden modelni odgovor testatorja pri vsakem udeležencu za vsak kemijski 

problem iz analize avdio-/videoposnetka določala na vsaki dve sekundi. Analiza posnetka 

je zajemala natančno opazovanje in zapisovanje poti fiksacije študentove usmerjene 

pozornosti na izbrano interesno področje, ki je bila pri reševanju kemijskega problema 

posneta z očesnim sledilcem. Na opisani način so bile pri vseh treh kemijskih problemih 

določene strategije reševanja problema po ekspertni oziroma neekspertni poti fiksacij 

usmerjene pozornosti. 

Fiksacije pozornosti in njihov čas trajanja so na zajemih izbranih zaslonskih slik 

označeni z vijolično piko (shemi 28 in 29). Velikost premera vijolične pike kaže na 

časovno intenziteto fiksacije pogleda, usmerjenega na določeno interesno področje. 

Poenostavljeno velja, da večji premer vijolične pike nakazuje, da je udeleženec izbrani 

vizualizacijski element opazoval dlje časa.  

V nadaljevanju so na primeru kemijskega problema sinteze natrijevega klorida iz 

elementov podane natančne smernice analize podatkov očesnega sledilca. Zaradi lažjega 

razumevanja interpretacije rezultatov v nadaljevanju je v smernicah analize podatkov tega 

kemijskega problema na osnovi posameznikovega opazovanja ekspertne oziroma 

neekspertne poti fiksacij predstavljena tudi kratka analiza rezultatov.  

Primer določanja ekspertne poti fiksacij na interesna področja glede na zastavljeno 

vprašanje testatorja pri študentu z dobrim kemijskim predznanjem prikazuje shema 28. 
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1. vprašanje: Kakšna vrsta kemijske reakcije je potekla v primeru, ki ga ponazarja zaslonska slika?  

2. vprašanje: Kaj se dogaja pri tej kemijski reakciji? 

3. vprašanje: Katera snov je pri tej reakciji reducent? Svoj odgovor pojasnite. 

4. vprašanje: Katera snov je pri tej reakciji oksidant? Svoj odgovor pojasnite. 

5. vprašanje: Energijsko opredelite reakcijo, ki jo ponazarja zaslonska slika. Svoj odgovor pojasnite z dvema 

razlogoma.  

6. vprašanje: Kaj (katera snov) je beli dim?  

 

 

 

 

Shema 28: Ekspertna pot fiksacij na interesna področja glede na zastavljeno vprašanje testatorja 

pri reševanju kemijskega problema sinteze natrijevega klorida iz elementov (študent 

z dobrim kemijskim predznanjem) 
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Na shemi 28 je prikazanih 24 izbranih zaslonskih slik, iz katerih je razvidno 

določanje ekspertne poti fiksacij na ustrezna interesna področja, ko kemijski problem 

rešuje študent z dobrim kemijskim predznanjem. Smer opazovanja manjših slik, 

označenih z zaporedno številko od 1 do 24, prikazujejo črne puščice. Pokončne 

odebeljene črte nakazujejo, kdaj je testator študentu zastavil določeno vprašanje. Ker je 

študent kemijski problem reševal 4 minute in 45 sekund, veliko vmesnih zaslonskih slik, 

ki ne nakazujejo na bistvene očesne premike drugih interesnih področij oziroma so očesni 

premiki na enakih in podobnih interesnih področjih, ni prikazanih.  

Iz določanja poti fiksacij usmerjene pozornosti pri študentu z dobrim kemijskim 

predznanjem lahko v splošnem trdimo, da je študent po prikazu zaslonske slike 

kemijskega problema najprej prebral navodilo oziroma vprašanje (shema 28). Sledi 

opazovanje vseh treh fotografij eksperimenta na makroskopski ravni. Ob prvem 

zastavljenem vprašanju je študent z dobrim kemijskim predznanjem pozornost iz 

makroskopske ravni predstavitve preusmeril v opazovanje simbolne ravni (ekspertna pot 

fiksacij), s katero je na zastavljeno vprašanje tudi pravilno odgovoril. Ob opisovanju 

kemijske reakcije (drugo vprašanje testatorja) je mogoče opaziti, da je študent pri 

odgovarjanju opazoval vse tri ravni predstavitve kemijskega pojma in tako po ekspertni 

poti fiksacij zajemal vsa interesna področja. Na tretje in četrto vprašanje je študent 

odgovarjal pretežno z opazovanjem simbolne ravni, pri čemer je to raven sočasno 

povezoval tudi s submikroskopsko ravnjo predstavitve, iz katere je lahko opazil, da so 

delci pri kemijski reakciji ob oddajanju oziroma sprejemanju elektronov spremenili svojo 

velikost. Študent z dobrim kemijskim predznanjem je tudi na peto vprašanje odgovarjal 

z ekspertno potjo fiksacij, saj je eksotermnost kemijske reakcije opisoval predvsem z 

opazovanjem srednje fotografije na makroskopski ravni in jo povezoval z ustrezno 

submikroskopsko ravnjo predstavitve. Pravilen odgovor študenta je tako vseboval vse 

bistvene informacije, vezane na to, da je reakcija eksotermna, saj se na fotografiji opazi 

sproščanje svetlobe (bučka zažari). Podobno je mogoče trditi tudi za odgovarjanje na 

zadnje vprašanje tega kemijskega problema, ko je pri odgovarjanju z opazovanjem 

simbolne, submikroskopske in makroskopske ravni podal pravilni odgovor, da pri 

kemijski reakciji kot produkt nastane trden natrijev klorid (drobni beli kristali), ki ga 

lahko opazimo kot »beli dim«.   

Vsa odstopanja od določene ekspertne poti fiksacij so v poglavju Rezultati z 

razpravo vključena pod neekspertno pot fiksacij usmerjene pozornosti.  

Primer določanja neekspertne poti fiksacij glede na zastavljeno vprašanje 

testatorja pri udeležencu s slabim kemijskim predznanjem prikazuje shema 29. 
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1. vprašanje: Kakšna vrsta kemijske reakcije je potekla v primeru, ki ga ponazarja zaslonska slika?  

2. vprašanje: Kaj se dogaja pri tej kemijski reakciji? 

3. vprašanje: Katera snov je pri tej reakciji reducent? Svoj odgovor pojasnite. 

4. vprašanje: Katera snov je pri tej reakciji oksidant? Svoj odgovor pojasnite. 

5. vprašanje: Energijsko opredelite reakcijo, ki jo ponazarja zaslonska slika. Svoj odgovor pojasnite z dvema 

razlogoma.  

6. vprašanje: Kaj (katera snov) je beli dim?  

 

 

  

Shema 29: Neekspertna pot fiksacij na interesna področja glede na zastavljeno vprašanje 

testatorja pri reševanju kemijskega problema sinteze natrijevega klorida iz 

elementov (študent s slabim kemijskim predznanjem) 
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Iz sheme 29 je razvidno, da študent s slabim kemijskim predznanjem navodila 

kemijskega problema ni prebral do konca oziroma se je nanj pri reševanju še velikokrat 

vrnil. 

Ko se je študent s slabim kemijskim predznanjem s pogledom vračal na interesno 

področje navodila kemijskega problema, je največje število fiksacij opravil na besedni 

zvezi »bel dim« (slika 7 in slika 9). Da je reakcija med natrijem in klorom ionska (napačen 

odgovor na prvo vprašanje testatorja), je študent ugotovil z uporabo neekspertne poti 

fiksacij, saj je pri tem večino časa opazoval le fotografije na makroskopski ravni (shema 

29). V veliki meri je mogoče podobno trditi tudi za odgovor na drugo vprašanje (opis 

dogajanja pri kemijski reakciji), ko je pri opazovanju vizualizacijskih elementov kljub 

vsemu vključeval tudi opazovanje na submikroskopski in simbolni ravni predstavitve 

kemijskega pojma. Opredelitev reducenta in oksidanta (tretje in četrto vprašanje 

testatorja) je sicer potekala na opazovanju simbolne ravni, vendar je študent pogled 

velikokrat usmeril tudi na opazovanje za ta primer nepomembne makroskopske ravni in 

navodila kemijskega problema. Študent je odgovor na peto vprašanje (energijska 

opredelitev kemijske reakcije) večino časa sicer podajal z uporabo ekspertne poti fiksacij 

(opazovanje 2. fotografije na makroskopski ravni), vendar je v razlago vključeval tudi 

pojme na delčni ravni. Na šesto vprašanje »Kaj (katera snov) je beli dim?« je študent s 

slabim kemijskim predznanjem spet odgovarjal z uporabo neekspertne poti fiksacij, saj je 

pretežen del odgovarjanja na to vprašanje opazoval makroskopsko raven predstavitve 

kemijskega pojma.  

Reševanje prvega kemijskega problema je pri izbranem študentu s slabim 

kemijskim predznanjem trajalo 3 minute in 4 sekunde. Tudi v shemo 29 so zajete le 

bistvene in izbrane zaslonske slike. Tiste zaslonske slike, ki pri določenem vprašanju 

kažejo na enako opazovano in že opisano interesno področje, so zaradi boljše preglednosti 

izpuščene.   

Predstavitev analize določanja ekspertne (shema 28) oziroma neekspertne (shema 

29) poti fiksacije usmerjene pozornosti istih dveh študentov z dobrim oziroma s slabim 

kemijskim predznanjem pri reševanju istega kemijskega problema s potjo različnih 

povezav prikazujeta sliki 6 in 7.  
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Slika 6: Ekspertna pot fiksacij pri reševanju kemijskega problema sinteze natrijevega klorida 

iz elementov (študent z dobrim kemijskim predznanjem) 

 

 
 

Slika 7: Neekspertna pot fiksacij pri reševanju kemijskega problema sinteze natrijevega klorida 

iz elementov (študent s slabim kemijskim predznanjem) 

 

Slika 6 in slika 7 prikazujeta različne povezave poti fiksacij usmerjene pozornosti na 

ustrezna interesna področja računalniške zaslonske slike pri celotnem reševanju 

kemijskega problema sinteze natrijevega klorida iz elementov. Fiksacije so na obeh slikah 

shematsko prikazane s krogi modre barve, številka v njih pa označuje število fiksacij na 

mesto, na katerem se moder krog nahaja. Manjše število v modrem krogu in večji premer 

krogov modre barve nakazujeta na manjše število fiksacij, a daljši čas opazovanja mesta 

interesnega področja.  
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Razvidno je, da je študent z dobrim kemijskim predznanjem in uporabo ekspertne 

poti fiksacij bistveno manj pozornosti namenil interesnemu področju navodila 

kemijskega problema. Navodilo je prebral enkrat in se nanj v celotnem času reševanja 

morebiti le nekajkrat vrnil, kar za študenta s slabim predznanjem ne drži. Ta je z 

navodilom kemijskega problema (predvsem z besedno zvezo »nastanek belega dima«) in 

drugimi interesnimi področji pri reševanju problema naredil bistveno večje število 

povezav. Študent s slabim kemijskim predznanjem je naredil manj povezav med tremi 

interesnimi področji submikroskopskih predstavitev, medtem ko je bilo število povezav 

med interesnim področjem navodila kemijskega problema v primerjavi s študentom z 

dobrim kemijskim predznanjem več (slika 6 in slika 7).    

 

Slika 8 in slika 9 pri študentu z dobrim in študentu s slabim kemijskim 

predznanjem fiksacije usmerjene pozornosti prikazujeta še s shemo gostot fiksacij na 

interesna področja opazovane računalniške zaslonske slike (na interesnih področjih je 

prikazano relativno trajanje pogleda).  

 

 
 

Slika 8: Gostota fiksacij na interesna področja 

pri reševanju kemijskega problema 

sinteze natrijevega klorida iz 

elementov (študent z dobrim 

kemijskim predznanjem) 

 
 

Slika 9: Gostota fiksacij na interesna 

področja pri reševanju kemijskega 

problema sinteze natrijevega klorida 

iz elementov (študent s slabim 

kemijskim predznanjem) 

 

S slike 8 je mogoče razbrati, da je študent z dobrim kemijskim predznanjem pri 

reševanju celotnega kemijskega problema fiksacije pozornosti v veliki meri usmerjal v 

opazovanje submikroskopske predstavitve, ki prikazuje sliko modela kristalne strukture 

natrijevega klorida (gostota fiksacij usmerjene pozornosti je obarvana rdeče). Pri 

reševanju problema je pozornost usmerjal tudi v opazovanje srednje submikroskopske 

predstavitve, njej pripadajoče fotografije na makroskopski ravni in enačbe kemijske 

reakcije (gostota fiksacij usmerjene pozornosti je obarvana rumeno). Na interesnih 

področjih, ki jih je opazoval le malo, je gostota fiksacij označena z zeleno barvo.   
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S slike 9, ki prikazuje gostoto fiksacij, ko je kemijski problem reševal študent s 

slabim kemijskim predznanjem, je mogoče razbrati, da je gostota fiksacij razporejena 

drugače kot pri študentu z dobrim kemijskim predznanjem. Študent s slabim kemijskim 

predznanjem je pri reševanju problema več pozornosti namenil navodilu problema, vsem 

trem fotografijam na makroskopski ravni, levi in srednji submikroskopski predstavitvi ter 

zapisu enačbe kemijske reakcije (gostota fiksacij usmerjene pozornosti je obarvana z 

rdečo in rumeno barvo).  

Rezultati analize določanja ekspertne poti fiksacij pri reševanju kemijskih 

problemov so pokazali, da imajo udeleženci z dobrim kemijskim predznanjem pri 

reševanju kemijskega problema zelo podobne, tj. ekspertne poti fiksacij.  

Podobne ugotovitve kažejo tudi rezultati analize določanja neekspertne poti 

fiksacij. Udeleženci s slabim kemijskim predznanjem imajo pri reševanju kemijskega 

problema zelo podobne, tj. neekspertne poti fiksacij.  

         Na podlagi natančnega opisa tovrstne analize je mogoče oblikovati rezultate 

prvega in drugega raziskovalnega vprašanja:  

1) »Katere strategije reševanja problemov s področja kemijskih reakcij uporabljajo 

študentje študijskega programa dvopredmetni učitelj, smer kemija«?  

2) »Kako se v strategijah reševanja problemov s področja kemijskih reakcij razlikujejo 

študentje v različnih letnikih študija študijskega programa dvopredmetni učitelj, 

smer kemija«?  

           Za pridobitev odgovorov na tretje raziskovalno vprašanje: »Kako so strategije 

reševanja kemijskih problemov s področja kemijske reakcije pri študentih študijskega 

programa dvopredmetni učitelj, smer kemija, povezane s formalno-logičnim mišljenjem, 

z notranjo motivacijo za učenje kemije z uporabo trojne narave kemijskih pojmov, 

zmogljivostjo delovnega spomina, s sposobnostjo vizualizacije in z razumevanjem trojne 

narave kemijskih pojmov na različnih kognitivnih ravneh?« pa je v nadaljevanju 

uporabljena logistična regresija.  

 Demaris (1992), Menard (2002) in Pampel (2000) navajajo, da s statistično 

metodo logistične regresije, ki spada v družino verjetnostnih modelov, s katerimi se skuša 

napovedati verjetnost določenega dogodka, merimo odvisnost dveh slučajnih 

spremenljivk (ugotavljanje odnosa ene spremenljivke na drugo). Dogodek je v tem 

primeru definiran kot določeno stanje (npr. pripadnost neki skupini) odvisne 

spremenljivke. Logistično regresijo v tretjem raziskovalnem vprašanju uporabljamo 

zaradi stanja odvisne spremenljivke, ki je opisne narave z binomsko porazdelitvijo, in 

mešanega nabora številskih, neodvisnih oziroma pojasnjevalnih spremenljivk, ki niso 

normalno porazdeljene. Opisani odnos se preučuje z uporabo logističnega regresijskega 

modela, ki na podlagi znanih vrednosti neodvisnih spremenljivk omogoča oceno 

verjetnosti, da ima odvisna spremenljivka vrednost 1 ali 0. Z modelom logistične 

regresije, ki je definiran kot verjetnost, da se bo dogodek zgodil ali ne, napovedujemo 

vrednosti odvisne spremenljivke iz ene ali več neodvisnih spremenljivk.  
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4. REZULTATI Z RAZPRAVO 
 

   V tabelah 11 do 16 so podane opisne statistike za posamezne instrumente, 

uporabljene v raziskavi. Razlike in povezave med rezultati so podane na 5-odstotni ravni 

tveganja (Pallant, 2010). 

 

4.1 KEMIJSKO PREDZNANJE 
 

Za zagotovitev notranje veljavnosti raziskave se je kontroliral skupni rezultat na 

PreTNPKR. Skupno 55 študentov, vključenih v raziskavo, je PreTNPKR kot prvi 

instrument prvega sklopa zbiranja podatkov reševalo marca letnega semestra študijskega 

leta 2017/18. V 14 nalogah preizkusa predznanja, ki so bile izbirne naloge štiridelnega 

tipa, se je preverjalo osnovno kemijsko znanje vsebinskega področja kemijskih reakcij ter 

poznavanje in razumevanje specifičnih kemijskih pojmov vsebinskega sklopa redoks 

reakcij, ki so potrebni za razumevanje reševanja treh kemijskih problemov z uporabo 

očesnega sledilca.  

Specifikacijsko tabelo PreTNPKR prikazuje priloga 1. Natančen opis instrumenta 

ter merske in vsebinske značilnosti PreTNPKR, priloga 2, so podani v poglavju 3.2 

Merski instrumenti, podpoglavje 3.2.1 Preizkus predznanja o razumevanju trojne narave 

pojmov kemijske reakcije. 

V tabeli 11 je predstavljena opisna statistika PreTNPKR po sklopih nalog glede na 

znanje in strategije reševanja, ki so jih morali udeleženci raziskave uporabiti pri reševanju 

posameznih kontekstualnih kemijskih problemov s področja redoks reakcij.  

 
Tabela 11: Opisna statistika sklopov nalog v PreTNPKR (N = 55) 

Sklop nalog Naloge M %p SD K-S 

PreTNPKRs 1.–14. 17,2 61,3 4,1 0,200 

PreTNPKRmakro 1., 2. 2,3 57,3 1,1 ≤ 0,001 

PreTNPKRsub. 4., 8. 2,3 56,4 1,4 ≤ 0,001 

PreTNPKRsim. 6., 14. 2,7 67,7 1,2 ≤ 0,001 

PreTNPKRmakro-sub. 7., 9. 3,4 83,6 1,0 ≤ 0,001 

PreTNPKRmakro-sim. 3., 10. 2,2 55,5 1,1 ≤ 0,001 

PreTNPKRsub-sim. 5., 11. 2,8 69,1 1,2 ≤ 0,001 

PreTNPKRmakro-sub.-sim. 12., 13. 1,5 38,2 1,2 ≤ 0,001 

Legenda: 

PreTNPKRs – Skupno število točk, doseženih na celotnem preizkusu predznanja.  

PreTNPKRmakro – Doseženo število točk pri nalogah na makroskopski ravni kemijskega pojma (1. in 2. naloga). 

PreTNPKRsub. – Doseženo število točk pri nalogah na submikroskopski ravni kemijskega pojma (4. in 8. naloga). 

PreTNPKRsim. – Doseženo število točk pri nalogah na simbolni ravni kemijskega pojma (6. in 14. naloga). 

PreTNPKRmakro-sub. – Doseženo število točk pri nalogah s kombinacijo makroskopske in submikroskopske ravni kemijskega pojma 

(7. in 9. naloga). 

PreTNPKRmakro-sim. – Doseženo število točk pri nalogah s kombinacijo makroskopske in simbolne ravni kemijskega pojma (3. in 

10. naloga). 

PreTNPKRsub.-sim. – Doseženo število točk pri nalogah s kombinacijo submikroskopske in simbolne ravni kemijskega pojma (5. in 

11. naloga). 

PreTNPKRmakro-sub.-sim. – Doseženo število točk pri nalogah s kombinacijo makroskopske, submikroskopske in simbolne ravni 

kemijskega pojma (12. in 13. naloga). 

p – Povprečno število doseženih odstotkov pri posameznem sklopu nalog v PreTNPKR.  

K-S – Kolmogorov-Smirnov test normalnosti porazdelitve.  
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Iz podatkov v tabeli 11 je mogoče skleniti, da so udeleženci (N = 55) na 

PreTNPKR v povprečju dosegli 61 % vseh mogočih točk. Od vseh mogočih 28 točk je 

bilo najmanjše doseženo število skupnih točk 6 (f = 1), najvišje pa 25 (f = 1). Podatki – 

skupno število točk, ki so jih študentje dosegli na celotnem preizkusu znanja – so 

nenormalno porazdeljeni (K-S = 0,200). Glede na majhen vzorec študentov (N = 55) in 

nenormalno porazdelitev podatkov, ki so vključeni v analizo, se v nadaljevanju 

uporabljajo neparametrični testi.  

Opisna statistika posameznih sklopov nalog kaže, da so bili študentje 

najuspešnejši pri reševanju 7. in 9. naloge, ki sta zahtevali rešitev problema v kombinaciji 

makroskopske in submikroskopske ravni (tabela 11). Nalogi sta poleg osnovnih pojmov 

redoks reakcij (oksidacija, redukcija, oksidant, reducent, sprejemanje oziroma oddajanje 

elektronov in zmanjšanje oziroma povečanje oksidacijskega števila), ki so jih preverjale 

vse naloge v preizkusu kemijskega predznanja, preverjale še pojma »alkoholi« in 

»stehiometrija«. Nalogi sta po uvrstitvi v Bloomovo kognitivno raven sodili med 

poznavanje (7. naloga) ter razumevanje in uporabo (9. naloga), iz česar sledi, da sta bili 

za študente lahki (tabela 12). Po uspešnosti reševanja nato sledita 5. in 11. naloga, ki sta 

razumevanje redoks reakcij preverjali v kombinaciji submikroskopske in simbolne ravni 

(tabela 11). Obe nalogi sta bili glede na Bloomovo kognitivno raven uvrščeni med naloge 

analize, sinteze in vrednotenja (tabela 12). Poleg že omenjenih osnovnih pojmov redoks 

reakcij sta nalogi preverjali tudi pojme stehiometrije. Študentje so bili najmanj uspešni 

pri reševanju 12. in 13. naloge, ki sta vsebovali kombinacijo vseh treh ravni predstavitve 

kemijskega pojma (tabela 11). Tudi ti nalogi sta bili glede na Bloomovo kognitivno raven 

uvrščeni med naloge analize, sinteze in vrednotenja. Poleg osnovnih pojmov redoks 

reakcij je 12. naloga preverjala še pojem hitrosti kemijske reakcije (vloga katalizatorja).  

Sklepati je mogoče tudi, da so bili študentje znotraj sklopa nalog z eno ravnjo 

predstavitve kemijskega pojma najuspešnejši pri reševanju nalog na simbolni ravni (6. in 

14. naloga) (tabela 11). Obe nalogi sta poleg omenjenih osnovnih pojmov redoks reakcij 

preverjali tudi razumevanje pojmov: »koproporcionacija« in »ionske reakcije« (6. naloga) 

ter pojma »kisline« in »baze« (14. naloga). Naloge na makroskopski in submikroskopski 

ravni predstavitve so imele nižje in zelo primerljive rezultate uspešnosti. V sklopu nalog, 

ki so od študentov zahtevale reševanje na dveh ravneh predstavitve hkrati, so študentje 

najslabše reševali nalogi v kombinaciji makroskopske in simbolne ravni (3. in 10. 

naloga), sledita nalogi v kombinaciji submikroskopske in simbolne ravni predstavitve 

kemijskega pojma (5. in 11. naloga s preverjanjem pojmov stehiometrije). Kljub temu je 

mogoče skleniti, da so študentje najuspešneje reševali naloge, ki so preverjale 

razumevanje pojmov redoks reakcij v sočasni kombinaciji dveh ravni predstavitev 

kemijskega pojma. 

Tabela 12 prikazuje opisno statistiko PreTNPKR po posameznih nalogah.  
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Tabela 12: Opisna statistika PreTNPKR po posameznih nalogah (N = 55) 

Kognitivna raven po Bloomu Št. naloge %u M SD 

poznavanje 

6. 74,5 1,6 0,7 

7. 87,3 1,8 0,6 

14. 41,8 1,1 0,9 

razumevanje in uporaba 

1. 82,0 1,7 0,7 

2. 16,4 0,6 0,8 

4. 45,5 1,0 1,0 

8. 51,0 1,3 0,8 

9. 72,7 1,6 0,8 

10. 60,0 1,4 0,8 

analiza, sinteza in vrednotenje 

3. 14,3 0,8 0,7 

5. 76,4 1,6 0,8 

11. 51,0 1,2 1,1 

12. 32,7 0,8 0,5 

13. 30,9 0,8 0,9 

%u – Odstotek študentov, ki so nalogo v PreTNPKR rešili pravilno v celoti (pri nalogi dosegli dve točki). 

 

Povzeti je mogoče, da so udeleženci v povprečju pričakovano slabše reševali 

naloge, ki so zahtevale višje kognitivne ravni znanja (povprečen dosežek v celoti pravilno 

rešenih nalog 3. kognitivne ravni je 41,1 %), kot pa naloge, zastavljene na drugi 

(povprečen dosežek v celoti pravilno rešenih nalog 2. kognitivne ravni je 54,6 %) oziroma 

prvi kognitivni ravni (povprečen dosežek v celoti pravilno rešenih nalog 1. kognitivne 

ravni je 67,9 %). Med nalogami, zastavljenimi na 2. kognitivni ravni, po slabi uspešnosti 

reševanja izstopa 2. naloga (makroskopska raven predstavitve), pri kateri je bila vrednost 

indeksa težavnosti It 0,15 (tabela 7). Med nalogami na 3. kognitivni ravni po uspešnosti 

reševanja izstopa 5. naloga (It = 0,71; tabela 7), zastavljena na razumevanju redoks 

reakcije v kombinaciji s submikroskopsko in simbolno ravnjo predstavitve kemijskega 

pojma.  

         Udeleženci so bili na skupno doseženo število točk pri PreTNPKR, (največje 

mogoče število doseženih točk 28; M = 17,2; SD = 4,0) glede na aritmetično sredino in 

standardni odklon razdeljeni v tri skupine:  

1) Skupina študentov s slabim predznanjem (n = 9; %n = 16,4 %). Meja je bila 

arbitrarno določena na predpostavki vrednosti M – SD (študentje, ki so na 

PreTNPKR v skupnem seštevku dosegli 13 točk ali manj).  

2) Skupina študentov s povprečnim predznanjem (n = 36; %n = 65,5 %). Meja je 

bila arbitrarno določena na predpostavki vrednosti M med vrednostma M – SD in 

M + SD (študentje, ki so na PreTNPKR v skupnem seštevku dosegli od 14 do 

vključno 20 točk).  

3) Skupina študentov z dobrim predznanjem (n = 10; %n = 18,2 %). Meja je bila 

arbitrarno določena na predpostavki vrednosti M + SD (študentje, ki so na 

PreTNPKR v skupnem seštevku dosegli 21 točk ali več).   
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4.2 SPOSOBNOSTI FORMALNO-LOGIČNEGA MIŠLJENJA, 

VIZUALIZACIJE IN KAPACITETA DELOVNEGA SPOMINA  

 

V podpoglavju je predstavljena opisna statistika testov sposobnosti: 1) test 

formalno-logičnega mišljenja (TOLT); 2) test mentalnih rotacij (TMR); 3) test 

prepogibanja papirja (TPP); 4) test delovnega spomina (TDS).  

 

4.2.1 Sposobnosti formalno-logičnega mišljenja in vizualizacije (mentalne 

rotacije in prostorska predstavljivost)  

 

Opisna statistika testov TOLT, TMR in TPP je prikazana v tabeli 13.  

 
Tabela 13: Opisna statistika testov TOLT, TMR in TPP 

Test %p M SD K-S 

TOLT 68,0 6,8 2,4 ≤ 0,001 

TMR 63,3 19,0 6,0 0,200 

TPP 66,6 13,3 4,1 0,200 

 

Iz podatkov v tabeli 13 je mogoče skleniti, da so udeleženci (N = 55) na testu 

TOLT v povprečju dosegli skoraj sedemdeset odstotkov vseh mogočih točk, kar nakazuje, 

da imajo v večini razvito formalno-logično mišljenje (tabela 14). Meja za formalno-

logično mišljenje so štiri točke oziroma 40 % vseh doseženih točk (Tobin in Capie, 1981). 

Od vseh mogočih 10 točk je bilo najmanjše doseženo število skupnih točk 0 (f =1), 

največje pa 10 (f = 7). Tabela 14 prikazuje poznejšo razdelitev udeležencev po ravneh 

kognitivnega razvoja glede na skupno število točk na testu TOLT.  

 
Tabela 14: Razdelitev študentov po ravneh kognitivnega razvoja glede na dosežek skupnega 

števila točk na testu TOLT 

Doseženo število točk  Raven kognitivnega razvoja  f f% 

0 ali 1 konkretna  1 2 

2 ali 3 prehodna  7 13 

4 ali več  formalno-logična 47 85 

 

Povzeti je mogoče da so udeleženci na TMR v povprečju dosegli dobih šestdeset 

odstotkov vseh mogočih točk (tabela 13). Od vseh mogočih 30 točk je bilo najmanjše 

doseženo število skupnih točk 7 (f = 1), največje pa 30 (f = 2).  

Iz rezultatov v tabeli 13 je mogoče skleniti tudi, da so udeleženci na TPP v 

povprečju dosegli dobrih šestinšestdeset odstotkov vseh mogočih točk. Najmanjše 

doseženo število skupnih točk od 20 mogočih je bilo 4 (f = 1), največje pa 20 (f = 2). 

Glede na majhen vzorec študentov (N = 55) in nenormalno porazdelitev podatkov, ki so 

vključeni v analizo (tabela 13), se v nadaljevanju uporabljajo neparametrični testi.   
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4.2.2 Kapaciteta delovnega spomina 
 

V prvem delu TDS so morali udeleženci zapisati narekovane številke v vrstnem 

redu, kot ga je narekoval testator (test kapacitete kratkotrajnega spomina), v drugem delu 

pa so morali narekovana števila testatorja zapisovati v nasprotnem vrstnem redu, kot so 

števila slišali (test kapacitete delovnega spomina). Frekvenčna porazdelitev obeh 

kapacitet delovnega spomina je predstavljena v tabeli 15. 

 

Tabela 15: Frekvenčna porazdelitev dosežkov na TDS (N = 55) 

1. del TDS  2. del TDS 

Doseženo število  f f %  Doseženo število  f f % 

0 1 2  0 0 0 

1 0 0  1 0 0 

2 0 0  2 2 4 

3 0 0  3 0 0 

4 4 7  4 5 9 

5 9 16  5 5 9 

6 12 22  6 20 36 

7 13 24  7 12 22 

8 13 24  8 8 15 

9 3 5  9 3 5 

 

Največji delež udeležencev (70 %) je imel v prvem delu TDS kapaciteto 

kratkotrajnega spomina 7  1 enoto. Tudi pri drugem delu TDS je večina udeležencev      

(73 %) pokazala tako kapaciteto delovnega spomina (tabela 15). Skleniti je mogoče, da 

imajo udeleženci na doseženo število točk kapaciteto delovnega spomina v primerjavi s 

kapaciteto kratkotrajnega spomina nekoliko slabšo.  

        Frekvenčna porazdelitev dosežkov na TDS kaže, da bi večina udeležencev (80 %) 

pri procesiranju vizualnih informacij ob reševanju treh KP lahko imela težave, saj so na 

računalniški zaslonski sliki problema poleg navodila naloge sočasno opazovali še: 

1. problem: kemijska reakcija sinteze natrijevega klorida: sedem vizualizacijskih 

elementov (tri fotografije eksperimenta na makroskopski ravni, tri submikroskopske 

predstavitve in zapis enačbe kemijske reakcije); 

2. problem: kemijska reakcija med bakrom in vodno raztopino srebrovega nitrata(V): 

osem vizualizacijskih elementov (tri fotografije eksperimenta na makroskopski 

ravni, tri submikroskopske predstavitve, zapis enačbe kemijske reakcije in zapis 

vrednosti standardnih elektrodnih potencialov);  

3. problem: reakcije halogenih elementov s halogenidi: osem vizualizacijskih 

elementov (tri fotografije eksperimenta na makroskopski ravni, tri submikroskopske 

predstavitve, zapis enačbe kemijske reakcije in zapis vrednosti gostote snovi) 

(priloga 3).   
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4.3 NOTRANJA MOTIVACIJA ZA UČENJE TROJNE NARAVE 

KEMIJSKIH POJMOV  

 

V tabeli 16 je predstavljena opisna statistika posameznih sklopov VnMTNKP.  

 

Tabela 16: Opisna statistika VnMTNKP 

Sklop postavk Maks. št. točk M SD K-S 

MVkem. 70 57,2 6,4 0,019 

MVmakro 70 61,0 7,1 0,011 

MVsub. 70 49,2 8,0 0,200 

MVsim. 70 53,4 8,9 0,200 

Legenda:  

MVkem. – Notranja motivacija za učenje kemije na treh ravneh predstavitev kemijskih pojmov.  

MVmakro – Notranja motivacija za učenje kemije na makroskopski ravni predstavitve kemijskega pojma. 

MVsub. – Notranja motivacija za učenje kemije na submikroskopski ravni predstavitve kemijskega pojma. 

MVsim. – Notranja motivacija za učenje kemije na simbolni ravni predstavitve kemijskega pojma. 

K-S – Kolmogorov-Smirnov test normalnosti porazdelitve. 

 

Ocena notranje motivacije za učenje kemije na treh ravneh predstavitev kemijskih 

pojmov kaže, da so bili udeleženci dobro notranje motivirani (81,7 %).  

Iz tabele 16 je mogoče povzeti tudi, da so bili udeleženci najbolj notranje 

motivirani za učenje kemije na makroskopski ravni predstavitve kemijskega pojma. 

Študentje so bili za učenje kemije na makroskopski ravni predstavitve dobro motivirani 

(87 %), saj so od 70 mogočih točk zbrali 61 točk (SD = 7,1).  

Udeleženci so ocenili, da je njihova notranja motivacija za učenje kemije na 

simbolni ravni v povprečju nekoliko višja od notranje motivacije za učenje kemije na 

submikroskopski ravni predstavitve kemijskega pojma (76,3 % pri MVsim. oziroma        

70,3 % pri MVsub.).  

Povzeti je mogoče, da so bili študentje najbolj notranje motivirani za učenje kemije 

na makroskopski ravni, medtem ko je bila njihova notranja motivacija za učenje kemije 

na simbolni in submikroskopski ravni manjša. Najmanjšo notranjo motiviranost je bilo 

pri študentih mogoče ugotoviti za učenje kemije na submikroskopski ravni predstavitev 

kemijskih pojmov (tabela 16). Glede na majhen vzorec študentov (N = 55) in nenormalno 

porazdelitev podatkov, ki so vključeni v analizo (tabela 16), se v nadaljevanju uporabljajo 

neparametrični testi.  

 

 

 

  



M. Slapničar, Razumevanje kemijske reakcije na treh ravneh predstavitev kemijskih pojmov                                    Doktorska disertacija 

125 

 

4.4 REŠEVANJE KEMIJSKIH PROBLEMOV S PODROČJA 

REDOKS REAKCIJ IN RAZLIKA V UPORABI STRATEGIJ 

REŠEVANJA MED ŠTUDENTI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

DVOPREDMETNI UČITELJ, SMER KEMIJA 

 

Rezultati prvega in drugega raziskovalnega vprašanja.  

Prvo raziskovalno vprašanje zajema identifikacijo strategij reševanja treh 

kemijskih problemov s področja redoks reakcij, ki jih uporabljajo študentje študijskega 

programa dvopredmetni učitelj, smer kemija. Rezultat preverjanja normalnosti 

porazdelitve s Kolmogorov-Smirnovim testom (K-S = 0,059) kaže, da so podatki 

porazdeljeni nenormalno. Glede na majhen vzorec študentov (N = 55) in nenormalno 

porazdelitev podatkov, ki so vključeni v analizo, se v nadaljevanju uporabljajo 

neparametrični testi.  

Namen drugega raziskovalnega vprašanja je bil ugotoviti, kako se v strategijah 

reševanja problemov razlikujejo študentje v različnih letnikih študija študijskega 

programa dvopredmetni učitelj, smer kemija.  

          Rezultati so predstavljeni po posameznih kemijskih problemih. Na začetku 

vsakega problema sta zaradi lažje preglednosti in boljše sledljivosti predstavljeni dve 

računalniški zaslonski sliki: 

1) zaslonska slika konteksta kemijskega problema;   

2) zaslonska slika kemijskega problema na treh ravneh predstavitev kemijskega 

pojma.  

          Rezultati analize z interpretacijo reševanja so predstavljeni v treh delih: 

1) Predstavitev pravilnosti odgovorov glede na izbor ekspertne oziroma neekspertne 

poti fiksacij usmerjene pozornosti na interesna področja in izpostavitev bistvenih 

napačnih ali nepopolnih razumevanj kemijskih pojmov (prvo raziskovalno 

vprašanje). 

2) Predstavitev uporabe ekspertne oziroma neekspertne poti fiksacij usmerjene 

pozornosti na interesna področja in pravilnost odgovora glede na predznanje 

udeležencev (prvo raziskovalno vprašanje). 

3) Predstavitev uporabe ekspertne oziroma neekspertne poti fiksacij usmerjene 

pozornosti na interesna področja ter pravilnost odgovora glede na vertikalo 

izobraževanja (drugo raziskovalno vprašanje). 

          Opisana predstavitev rezultatov z interpretacijo v nadaljevanju velja za prvi, drugi 

in za tretji kemijski problem.  

Analiza interpretacije rezultatov, ki vključuje odgovor na prvo in drugo 

raziskovalno vprašanje, je po predstavitvi zanimivosti in težavnosti problemov, 

zanimivosti uvodnega konteksta ter poznanosti eksperimentov vseh treh kemijskih 

problemov sklenjena s krajšim in strnjenim povzetkom. 
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4.4.1 1. problem – Kemijska reakcija sinteze natrijevega klorida iz elementov 

 

Rezultati prvega dela prvega kemijskega problema.  

Slika 10 prikazuje prvo zaslonsko sliko prvega kemijskega problema – okoljski 

kontekst, ki je predstavljal uvod v drugo zaslonsko sliko s kemijskim problemom, reakcije 

sinteze natrijevega klorida iz elementov, predstavljenim na treh ravneh predstavitve 

(Slika 11).  

 

 
 

Slika 10: Okoljski kontekst prvega kemijskega problema 

 

 
 

Slika 11: Zaslonska slika prvega kemijskega problema 

 

V Tabeli 17 so zapisana vprašanja, ki so bila med reševanjem prvega kemijskega 

problema zastavljena študentom, in predviden modelni odgovor, v katerem so podčrtano 

označene vrednotene ključne besede. V oglatem oklepaju je zapisano največje mogoče 

število točk, ki so jih študentje pri odgovarjanju na vprašanje lahko dosegli. V tabeli je 

zapisana tudi ugotovljena ekspertna pot fiksacij usmerjene pozornosti na interesna 

področja računalniške zaslonske slike, predvidena za ustrezen odgovor na vprašanje.  
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Tabela 17: Vprašanja, modelni odgovori in ekspertne poti fiksacij prvega kemijskega problema 

Št. 

vprašanja 
Vprašanje Modelni odgovor Ekspertna pot fiksacij 

1. Kakšna vrsta kemijske 

reakcije je potekla v 

primeru, ki ga ponazarja 

zaslonska slika? 

Potekla je redoks reakcija. (Kot 

pravilen odgovor se upošteva 

tudi reakcija spajanja ali 

reakcija sinteze.) [1] 

Simbolna raven ali 

kombinacija simbolne 

in submikroskopske 

ravni predstavitve. 

2. Kaj se dogaja pri tej 

kemijski reakciji? 

Plinast klor reagira s trdnim 

natrijem, pri tem nastane trden 

produkt, sol, natrijev klorid. [3] 

Makroskopska raven 

ali kombinacija več, 

lahko tudi vseh treh 

ravni predstavitve. 

3. Katera snov je pri reakciji 

reducent? Svoj odgovor 

pojasnite. 

Natrij je reducent, ki se 

oksidira, natrijev atom elektron 

odda, oksidacijsko število se mu 

zato zveča iz 0 v +1. [4] 

Simbolna raven ali 

kombinacija simbolne 

in submikroskopske 

ravni predstavitve. 

4. Katera snov je pri reakciji 

oksidant? Svoj odgovor 

pojasnite. 

Klor je oksidant, ki se reducira, 

atom klora elektron sprejme, 

oksidacijsko število se mu zato 

zmanjša iz 0 v ‒1. [4] 

Simbolna raven ali 

kombinacija simbolne 

in submikroskopske 

ravni predstavitve. 

5. Energijsko opredelite 

reakcijo, ki jo ponazarja 

zaslonska slika. Svoj 

odgovor pojasnite z dvema 

razlogoma. 

Reakcija je eksotermna, saj se 

sproščata svetloba in toplota. [3] 

 

Makroskopska raven 

ali kombinacija 

makroskopske ravni s 

simbolno oziroma/in 

submikroskopsko 

ravnjo predstavitve. 

6. Kaj (katera snov) je bel 

dim? 

Bel dim, ki nastane, je trden 

produkt, natrijev klorid. [2] 

 

Simbolna ali 

submikroskopska raven 

predstavitve. Lahko 

tudi obe kombinaciji z 

makroskopsko ravnjo 

predstavitve. 

 

Analizirani rezultati prvega dela prvega kemijskega problema so zbrani v tabeli 18.  

 
Tabela 18: Število študentov, ki je za reševanje prvega kemijskega problema uporabljalo 

ekspertno oziroma neekspertno pot fiksacij in pravilno oziroma napačno odgovorilo 

(N = 55) 

 Ekspertna pot fiksacij  Neekspertna pot fiksacij 

Št. 

vprašanja 

Pravilni 

odgovor  

f (f %) 

Napačni 

odgovor  

f (f %) 

Skupaj 

f 

 Pravilni 

odgovor  

f (f %) 

Napačni 

odgovor  

f (f %) 

Skupaj 

f 

1 15 (41) 22 (59) 37   1 (6) 17 (94) 18  

2 51 (92) 4 (8) 55   0 (0) 0 (0) 0  

3 3 (25) 9 (75) 12   0 (0) 43 (100) 43  

4 4 (15) 22 (85) 26   0 (0) 29 (100) 29  

5 50 (93) 4 (7) 54   0 (0) 1 (100) 1  

6 26 (55) 21 (45) 47   2 (25) 6 (75) 8  

 

Tabela 18 prikazuje, koliko študentov je za reševanje kemijskega problema sinteze 

natrijevega klorida uporabljalo ekspertno in koliko neekspertno pot fiksacij – stolpec: 

Skupaj f.   
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Znotraj študentov, ki so pri reševanju kemijskega problema uporabili ekspertno 

pot fiksacij, ločimo tiste, ki so na vprašanje po ekspertni poti fiksacij odgovorili pravilno 

– stolpec: Pravilni odgovor, oziroma napačno – stolpec: Napačni odgovor. V oklepajih so 

zapisane relativne frekvence, zraven njih pa so podane absolutne vrednosti. Na enak način 

so predstavljene tudi tabele z rezultati: tabela 23, tabela 24, tabela 26, tabela 31, tabela 

32, tabela 34, tabela 42 in tabela 43.  

Odgovori študentov, ki vključujejo napačna razumevanja, so v tabelah zapisana v 

pokončnem, nepopolna razumevanja pa v ležečem besedilu (1. kemijski problem: tabela 

19–tabela 22; 2. kemijski problem: tabela 27–tabela 30; 3. kemijski problem: tabela 35–

tabela 41).  

Nepopolna razumevanja kemijskih pojmov redoks reakcij so v doktorski 

disertaciji definirana kot razviti mentalni modeli kemijskih pojmov, ki sami po sebi 

strokovno niso povsem napačni, kar sicer velja za napačna razumevanja. Odgovori 

študentov, ki vključujejo razvita nepopolna razumevanja, so na vsebinski ravni podani 

površno, nenatančno, nejasno in/ali posplošeno. Z upoštevanjem doslednosti pri strogo 

pravilnem izražanju in uporabi strokovnega izrazja treh ravni predstavitev kemijskih 

pojmov jih v večini primerov lahko prestrukturiramo tudi med napačna razumevanja. 

Mejo med napačnimi in nepopolnimi razumevanji kemijskih pojmov je težko povsem 

jasno določiti, saj jih je po večini tudi težko dosledno razlikovati. Odgovore študentov je 

bilo zato treba kot napačna oziroma nepopolna razumevanja vrednotiti individualno, pa 

vendar vezano na kontekst razlage, v kateri je bil odgovor študenta podan. Največ 

nepopolnih razumevanj je bilo v vseh odgovorih vseh treh kemijskih problemov mogoče 

odkriti v kategoriji neustreznega povezovanja treh ravni predstavitev kemijskih pojmov. 

Ugotoviti je mogoče, da je več kot polovica študentov (67 %) za opredelitev vrste 

kemijske reakcije, ki je potekla med natrijem in klorom, uporabila ekspertno pot in tako 

pri odgovarjanju opazovala simbolno raven predstavitve oziroma je to raven kombinirala 

tudi s submikroskopsko ravnjo predstavitve. Kljub pravilni izbiri ravni predstavitve je kar 

59 % teh študentov na vprašanje odgovorilo napačno. Med študenti, ki so pri 

odgovarjanju uporabljali neekspertno (makroskopsko) raven predstavitve (33 %), z 

opazovanjem katere ne moremo predvideti vrste kemijske reakcije, je velika večina teh 

študentov (94 %) na vprašanje tudi napačno odgovorila.  

V Tabeli 19 so prikazana najpogostejša odkrita napačna razumevanja, 

identificirana na osnovi odgovorov prvega vprašanja.  

 
Tabela 19: Najpogostejša napačna razumevanja identificirana na osnovi odgovorov prvega 

vprašanja prvega kemijskega problema  

Kategorija napačnega 

razumevanja 
f Primer študentovega odgovora na vprašanje 

Ionska reakcija 

(povezava s produkti) 
3 

»Potekla je ionska reakcija, to je reakcija obarjanja, pri kateri se 

je oborila sol, natrijev klorid.« 

Ionska reakcija 

(povezava z reaktanti) 
5 

»Potekla je ionska reakcija, ker reagirata kovina in nekovina.« 

»Potekla je ionska reakcija, ker je natrij v prvi skupini.« 

Ionska reakcija 5 

»Potekla je ionska reakcija, saj iz natrijevih in kloridnih ionov 

nastane ionski kristal natrijevega klorida.« 

»Potekla je ionska reakcija, saj iz natrija in klora nastane sol.« 
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Povzeti je mogoče, da je imela več kot polovica študentov, tistih, ki so na 

vprašanje odgovarjali z ekspertno, in tudi tistih z neekspertno potjo fiksacij, pri 

opredelitvi vrste kemijske reakcije težave (tabela 18). Napačna in nepopolna 

razumevanja so se navezovala na površno poznavanje vsebine ionskih reakcij in reakcij 

redoks tipa (tabela 19). Do podobnih ugotovitev so prišli tudi raziskovalci (Anselme, 

1997; Hesse in Anderson, 1992; Kelly idr., 2017; Österlund idr., 2010; Schmidt in Volke, 

2003; Supasorn, 2015; Weinrich in Talanquer, 2015; Yarroch, 1985), ki trdijo, da so 

udeleženci po vertikali izobraževanja kemijske reakcije pojasnjevali samo površinsko, pri 

čemer se niso zavedali pomena enačbe kemijske reakcije. Avtorji trdijo, da so si 

udeleženci zaradi slabega predznanja osnovnih pojmov kemijske reakcije oblikovali 

napačne predstave, s katerimi so razlagali kemijske procese.  

Študentje so delcem snovi v svojih odgovorih pripisovali makroskopske lastnosti, 

kar kažejo tudi rezultati drugih raziskav (Ngai idr., 2014; Slapničar idr., 2017; 2018; 

Taber in García - Franco, 2010). Rezultati kažejo (tabela 18), da uporaba neekspertne 

poti fiksacij za opredelitev tipa kemijske reakcije največkrat vodi v napačen odgovor. 

Kadar je študent uporabljal ekspertno pot fiksacij, je imelo pri pravilnosti odgovora 

pomembno vlogo tudi ustrezno predznanje.  

Pri drugem vprašanju so morali študentje pojasniti dogajanje pri kemijski reakciji. 

Ekspertna pot fiksacij je v tem primeru temeljila na vključevanju in povezovanju vseh 

treh ravni predstavitev kemijskega pojma. Vsi študentje so opazovali vse ravni 

predstavitve in jih med seboj tudi ustrezno povezovali. Pri spremljanju poti fiksacije je 

mogoče zaznati, da je študent pri opisovanju kemijske reakcije na makroskopski ravni 

največkrat opazoval makroskopsko raven ter pri tem povezoval makroskopsko in 

simbolno ter makroskopsko in submikroskopsko raven. Ko so študentje opisovali raven 

delcev, so večinoma tudi opazovali ustrezno pripadajoče submikroskopske predstavitve, 

ki so jih kombinirali z makroskopsko in tudi s simbolno ravnjo predstavitve. Odgovori na 

drugo vprašanje – v večini primerov so bili podani na makroskopski ravni – so bili skoraj 

pri vseh študentih (92 %) tudi pravilni (tabela 18). Da dijaki in študentje pri opisovanju 

kemijske reakcije na makroskopski ravni niso imeli večjih težav, kažejo tudi rezultati 

raziskav (Chi idr., 2012; Hesse in Anderson, 1992). Uspešnost je bila pri opisovanju 

poznane kemijske reakcije v primerjavi z nepoznano boljša, saj je za pravilno razlago 

treba poznati številna dejstva in zakonitosti v povezavi z reaktanti in s produkti. Študentje, 

ki pri tem vprašanju niso pridobili vseh treh mogočih točk (8 % študentov), so na 

vprašanje odgovarjali brez imen elementov, ki pri kemijski reakciji sinteze natrijevega 

klorida sodelujejo (tabela 20).  
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Tabela 20: Najpogostejša napačna ali nepopolna razumevanja identificirana na osnovi 

odgovorov drugega vprašanja prvega kemijskega problema  

Kategorija napačnega ali 

nepopolnega razumevanja 
f Primer študentovega odgovora na vprašanje 

Neustrezno poznavanje 

reaktantov 
4 

»Potekla je reakcija med plinom in tem, kar je v trdem 

agregatnem stanju na dnu bučke.«  

 

»Klor, ki je v plinastem agregatnem stanju reagira s to 

snovjo, ki je trdna. Poteče eksotermna reakcija, pri 

kateri se sprosti toplota. Nastane tudi dim.« 

 

»V bučki na prvi fotografiji vidimo dva reagenta, med 

katerima reakcija še ne poteka. Pri drugi fotografiji 

lahko že vidimo, da med tema reagentoma reakcija začne 

potekati. Dve molekuli reagentov začneta med seboj 

reagirati, saj vidimo, da zažari in se začne valiti dim. Na 

tretji fotografiji vidimo le še bel dim; reakcija je 

končana, reagenta sta se v celoti pomešala med seboj 

oziroma sta se med seboj združila.« 

 

Iz rezultatov je mogoče sklepati, da študentje v večini (92 %) z opisovanjem 

kemijske reakcije niso imeli težav. Vsi so uporabljali ekspertno pot fiksacij, saj so med 

opisovanjem oblikovali pravilne povezave med vsemi tremi ravnmi predstavitev. Za 

študente, ki kljub izbiri ustrezne poti fiksacij niso podali pravilnega odgovora, lahko s 

posnetka poti fiksacije vidimo, da so med odgovarjanjem opazovali le makroskopsko 

raven in jo s pogledom nekajkrat povezovali s submikroskopsko ravnjo predstavitve. Iz 

opazovanja omenjenih ravni predstavitev niso ugotovili, da je snov v trdnem agregatnem 

stanju na peščenem dnu steklene bučke (makroskopska raven) oziroma shema kovinske 

kristalne strukture sive barve (submikroskopska raven) košček natrija. Predvidevati je 

mogoče, da je prepoznavanje klora kot plina rumeno-zelene barve oziroma snovi, 

predstavljene z zeleno obarvanimi dvoatomnimi molekulami, preprostejše od 

prepoznavanja natrija, predstavljenega s shemo sivo obarvane kovinske kristalne 

strukture. Če študent pozna ime simbola elementa, bi ob opazovanju simbolne ravni 

nedvomno vedel, da opisuje reakcijo med natrijem in klorom.   

Pri tretjem in četrtem vprašanju so morali študentje opredeliti, katera snov je 

reducent in katera oksidant, ter svoj odgovor utemeljiti.  

Rezultati kažejo (tabela 17), da je več kot polovica študentov za opredelitev 

reducenta (3. vprašanje: 79 %) in opredelitev oksidanta (4. vprašanje: 52 %) uporabljala 

neekspertno pot fiksacij, saj so reducent in oksidant utemeljevali z opazovanjem 

makroskopske ravni predstavitve kemijskega pojma. Ekspertno pot fiksacij simbolne 

ravni oziroma njeno kombinacijo s submikroskopsko ravnjo predstavitve je uporabljala 

manj kot polovica študentov (3. vprašanje 21 %; 4. vprašanje 48 %). Vsi študentje, ki so 

reducent in oksidant pojasnjevali z makroskopsko ravnjo, so na vprašanje odgovorili 

napačno. Skleniti je mogoče, da je za opredelitev, katera snov je pri reakciji reducent in 

katera oksidant, ter za utemeljitev te ugotovitve nujna uporaba ekspertne poti fiksacij.  
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Tudi med študenti, ki so za odgovarjanje na tretje in četrto vprašanje uporabljali 

ekspertno pot fiksacij, obstaja velik delež tistih, ki so na vprašanji odgovorili napačno (3. 

vprašanje: 75 %; 4. vprašanje: 85 %).  

V tabeli 21 so prikazana najpogostejša odkrita napačna ali nepopolna 

razumevanja, identificirana na osnovi odgovorov tretjega in četrtega vprašanja.  

 

Tabela 21: Najpogostejša napačna ali nepopolna razumevanja, identificirana na osnovi 

odgovorov tretjega in četrtega vprašanja prvega kemijskega problema  

Kategorija napačnega ali 

nepopolnega razumevanja 
f Primer študentovega odgovora na vprašanje 

Neustrezno povezovanje 

ravni predstavitev 
2 

»Klor, ki je molekula, razpade na dva iona. Potem pride do 

natrija, ki je 1+, in potem nastane natrijev klorid, ki je ionska 

spojina.« 

Neustrezno povezovanje 

makroskopske in simbolne 

ravni predstavitve 

3 »Klor gre iz Cl 0 v Cl 1‒, natrij gre iz Na 0 v Na 1+.« 

Nepoznavanje definicij 

osnovnih pojmov redoks 

reakcij  

4 »Natrij je oksidant, klor je reducent.« 

Neustrezno povezovanje 

makroskopske in 

submikroskopske ravni 

predstavitve 

8 

»Natrij odda en elektron, klor pa en elektron sprejme.«  

 

»Klor potrebuje še en elektron, da zapolni zadnjo lupino. 

Natrij pa ima v zadnji lupini samo en elektron. Zato težita k 

povezovanju. Povežeta se tako, da zunanji elektron razdelita 

do zapolnjenja zadnje lupine obeh.« 

 

»Klor ali pa kloridni anion natriju vzame en elektron in se 

povežeta s tem elektronskim parom.«  

 

»Natrij leži v prvi skupini. Da pri njem lahko velja oktetno 

pravilo, odda en elektron in se tako poveže s klorom. Pri tem 

nastane sol, ki jo v primerjavi z natrijem in s klorom lahko 

zaužijemo, saj nastane stabilno stanje.«  

 

»Ena molekula klora reagira z eno molekulo trdnega natrija. 

Na prvi SMR dve zeleni kroglici predstavljata atom klora, sive 

pa atom natrija.«  

 

»Natrij elektron sprejme, klor elektron odda. Kloru se število 

lupin zato zmanjša.« 

 

»Atomi se povežejo v urejeno strukturo. Nastane kocka v 

trdnem agregatnem stanju, kristal.« 

 

»Reakcija poteče tako, da se vežeta klor in natrij. Molekula 

klora se veže z atomom natrija. Na koncu nastane tetraedrična 

razporeditev klora okrog natrija.« 

          

Med napačnimi oziroma nepopolnimi odgovori je bilo pri študentih mogoče zaslediti 

tudi odgovore, ki niso bili skladni z zastavljenima vprašanjema. Na primer:  

1) »Natrij razpade v elementarni natrij in potem se z elementarnim klorom združi v 

kristal.«  

2) »Reakcija poteče tako, da se klor umešča v natrij.«  
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3) »Molekula klora razpade na dva kloridna iona. Kloridni ion se poveže z enim 

natrijevim ionom in nastane molekula natrijevega klorida.«  

4) »Klor je dvoatomna molekula. Reagira z dvema molekulama natrija in pri tem 

nastaneta dve molekuli natrijevega klorida.«  

5) »Natrij je trda snov, zato vidimo tiste sive krogce bolj skupaj. Kristal natrijevega 

klorida je sestavljen iz velikega in majhnega krogca, ki se periodično ponavljata. 

Sivi krogci predstavljajo atome natrija, zeleni pa atome klora.«  

         Vsi študentje, ki so za rešitev kemijskega problema tretjega in četrtega vprašanja 

uporabljali ekspertno pot fiksacij, so v odgovorih vključevali izraze na simbolni in tudi 

submikroskopski ravni predstavitve. Le trije študentje z dobrim kemijskim predznanjem 

so opredelitev oksidanta in reducenta v odgovoru povezali tudi z ustrezno spremembo 

velikosti opazovanih delcev.  

         Iz rezultatov je razvidno (tabela 17), da je večje število študentov uporabljalo 

ekspertno pot fiksacij pri opredelitvi oksidanta (48 %) kot reducenta (21 %), pri čemer je 

bilo več pravilnih odgovorov pri opredelitvi reducenta (25 %) kot oksidanta (15 %). 

Razlog za to je lahko preobremenitev delovnega spomina študenta, saj jih je 23 izjavilo, 

da vedno najprej definirajo pojem reducent in šele nato pojem oksidant. Ob opredelitvi 

reducenta definirajo tudi proces oksidacije, oddajanja elektronov in povečanja 

oksidacijskega števila, kar pa ob preskoku na definicijo oksidanta in z njim povezanih 

informacij lahko povzroči preobremenitev delovnega spomina. Da so imeli študentje 

težave pri določanju reducenta in oksidanta, sta že leta 1992 ugotovila Garnett in 

Treagust. Trdita, da težave izvirajo iz slabega razumevanja pojma »oksidacijsko število« 

ter njegove določitve na formulah reaktantov in produktov (Garnett in Treagust, 1992). 

Trditev potrjujejo tudi rezultati poznejših raziskav (Brandriet in Lowery, 2014; Schmidt 

in Volke, 2003; Supasorn, 2015).  

         Peto vprašanje je od študentov zahtevalo energijsko opredelitev reakcije. Rezultati 

kažejo (tabela 17), da so študentje na to vprašanje skoraj v celoti (98 %) odgovarjali z 

uporabo ekspertne poti fiksacij. 93 % odstotkov teh je na vprašanje odgovorilo 

popolnoma pravilno, iz česar je mogoče sklepati, da jim vprašanje ni predstavljalo težav. 

Potrditi je mogoče, da je uporaba ekspertne poti fiksacij tega vprašanja študentom 

omogočila pravilen odgovor. En študent (2 %), ki je pri reševanju vprašanja uporabljal 

samo simbolno in submikroskopsko raven predstavitve, je na vprašanje odgovoril 

napačno.  

         Pri zadnjem vprašanju so morali študentje pojasniti, kaj je bel dim, ki nastane pri 

reakciji. Rezultati kažejo (tabela 17), da so na vprašanje po ekspertni poti fiksacij 

odgovarjale več kot tri četrtine (86 %) študentov. Več kot polovica teh (55 %) je 

odgovorila pravilno, da je bel dim trden natrijev klorid. Preostali študentje, ki so na 

vprašanje sicer odgovarjali z uporabo ekspertne poti fiksacij (45 %), pa so na vprašanje 

odgovorili napačno.  

         V tabeli 22 so prikazana najpogostejša odkrita napačna razumevanja, 

identificirana na osnovi odgovorov zadnjega vprašanja.  
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Tabela 22: Najpogostejša napačna razumevanja, identificirana na osnovi odgovorov šestega 

vprašanja prvega kemijskega problema  

Kategorija napačnega 

razumevanja 
f Primer študentovega odgovora na vprašanje 

Bel dim je posledica 

eksotermne reakcije. 
3 

»Bel dim je posledica zelo močne eksotermne reakcije, saj sicer 

plin pri tej reakciji ne nastane.« 

 

»Bel dim je rezultat eksotermne reakcije, nekaj iz zraka.« 

Bel dim je stranski 

produkt reakcije. 
3 

»Bel dim je stranski produkt reakcije, ki je nastal zaradi 

segrevanja. To ni natrijev klorid, saj je natrijev klorid v trdnem 

agregatnem stanju, dim pa je plin.« 

 

»Bel dim je vodik, ki je prisoten v zraku in je tudi stranski 

produkt reakcije.« 

 

»Bel dim je stranski produkt, ki se ga ne vidi.« 

Bel dim je voda. 6 

»Bel dim je vodna para. Ne vem točno, v kakšnem agregatnem 

stanju je.« 

 

»Bel dim je vodna para, ker se vse segreje.« 

Bel dim je klor. 10 

»Bel dim je klor, ki je v presežku, in se tako ne veže ves na natrij. 

Izkoristek ni 100-odstoten in zato gre nekaj klora tudi ven.« 

 

»Bel dim, ki nastaja, je plin klor.« 

 

»Bel dim je klor, ki ni zreagiral. Gre za presežek klora.« 

 

Med študenti, ki so za odgovarjanje na vprašanje uporabljali neekspertno pot 

fiksacij (14 %), jih je kar 75 % na vprašanje tudi napačno odgovorilo. Napačna 

razumevanja so bila podobna tistim, ki so se pojavila pri napačnih odgovorih ekspertne 

poti fiksacij. 

 

Rezultati drugega dela prvega kemijskega problema.  

         Tabela 23 prikazuje rezultate uporabe ekspertne oziroma neekspertne poti fiksacij 

in uspeha pri reševanju prvega kemijskega problema glede na predznanje študentov. V 

tabeli 23 sta prikazani še dve sliki:  

1) slika poti fiksacij usmerjene pozornosti;   

2) shema gostot fiksacij usmerjene pozornosti na izbrana interesna področja 

specifičnih študentov v posamezni skupini.
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Tabela 23: Rezultati uporabe ekspertne in neekspertne poti fiksacij na vprašanja prvega kemijskega problema glede na predznanje študentov (N = 55) 

Š
t.

 

v
p

ra
ša

n
ja

 Študentje s slabim predznanjem n = 9 Študentje s povprečnim predznanjem n = 36 Študentje z dobrim predznanjem n = 10 

Ekspertna pot fiksacij  Neekspertna pot fiksacij  Ekspertna pot fiksacij  Neekspertna pot fiksacij  Ekspertna pot fiksacij  Neekspertna pot fiksacij  

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

1 2 (29) 5 (71) 7  1 (50) 1 (50) 2 9 (43) 12 (57) 21  0 (0) 15 (100) 15  4 (44) 5 (56) 9 0 (0) 1 (100) 1 

2 9 (100) 0 (0) 9  0 (0) 0 (0) 0  33 (92) 3 (8) 36  0 (0) 0 (0) 0 10 (100) 0 (0) 10 0 (0) 0 (0) 0 

3 2 (100) 0 (0) 2  0 (0) 7 (100) 7  2 (33) 4 (67) 6  0 (0) 30 (100) 30 2 (50) 2 (50) 4 0 (0) 6 (100) 6 

4 2 (40) 3 (60) 5  0 (0) 4 (100) 4  2 (14) 13 (86) 15  0 (0) 21 (100) 21 2 (34) 4 (66) 6 0 (0) 4 (100) 4 

5 8 (89) 1 (11) 9  0 (0) 0 (0) 0  33 (92) 3 (8) 36  0 (0) 0 (0) 0 9 (100) 0 (0) 9 0 (0)  1 (100) 1 

6 2 (25) 6 (75) 8  0 (0) 1 (100) 1  17 (55) 14 (45) 31  2 (40) 3 (60) 5 7 (88) 1 (12) 8 0 (0) 2 (100) 2 

       

 

      

         

 

      

 

 

 

 



M. Slapničar, Razumevanje kemijske reakcije na treh ravneh predstavitev kemijskih pojmov                                    Doktorska disertacija 

135 

 

Iz tabele 23 je mogoče razbrati, da je pri prvem vprašanju (opredelitev vrste 

kemijske reakcije) ne glede na kemijsko predznanje dobra polovica študentov uporabljala 

ekspertno pot fiksacij. Najuspešnejša skupina je bila skupina z dobrim (90 %), najslabša 

skupina pa skupina s povprečnim predznanjem (59 %). Znotraj uporabe ekspertne poti 

fiksacij je pri študentih z dobrim predznanjem 44 % študentov te skupine odgovorilo 

pravilno, kar je za to skupino sorazmerno nizek rezultat. Študentje s slabim kemijskim 

predznanjem so imeli kljub pravilni uporabi poti fiksacij največji delež napačnih 

odgovorov (71 %). Sklepati je mogoče, da uporaba ustrezne poti fiksacij ni nujno 

povezana s pravilnostjo odgovora, če ima študent slabo predznanje. Ugotoviti je mogoče, 

da pri študentih s povprečnim in z dobrim kemijskim predznanjem uporaba neekspertne 

poti fiksacij vodi v napačen odgovor. Za pravilen odgovor na vprašanje so morali 

ekspertno pot fiksacij uporabiti tudi študentje s povprečnim in celo z dobrim 

predznanjem. 

Iz rezultatov drugega vprašanja je mogoče sklepati, da predznanje ni imelo vpliva 

na to, kako uspešno študentje opišejo opazovano kemijsko reakcijo, pri čemer lahko za 

ekspertno pot fiksacij uporabljajo vse posamezne ravni predstavitve in tudi vse mogoče 

kombinacije. Vsi študentje so pri odgovoru na to vprašanje uporabljali vse ravni 

predstavitve in tudi vse mogoče kombinacije. Ne glede na kemijsko predznanje so vsi 

uporabljali makroskopsko raven, ko so opisovali pojav na makroskopski ravni, 

submikroskopsko raven, ko so opisovali raven delcev, in simbolno raven, ko so opisovali 

proces s formulami oziroma z enačbo kemijske reakcije.  

Pri opredelitvi in pojasnjevanju reducenta (tretje vprašanje) so študentje v več kot 

50 %, ne glede na kemijsko predznanje, uporabljali neekspertno pot fiksacij. Največji 

delež neekspertne poti fiksacije so uporabljali študentje s povprečnim predznanjem          

(83 %), nato študentje s slabim (76 %), medtem ko so študentje z dobrim predznanjem 

uporabljali izmed vseh najmanjši, a vseeno visok delež (60 %) neekspertne poti fiksacije. 

Vsi študentje, ne glede na kemijsko predznanje, ki so za odgovarjanje na vprašanje 

uporabili neekspertno pot fiksacije, so na vprašanje tudi napačno odgovorili. Povzeti je 

mogoče, da je pri opredelitvi reducenta pomembno, da so študentje ne glede na kemijsko 

predznanje za podajanje odgovora uporabili ekspertno pot fiksacij.  

Pri definiranju oksidanta in utemeljitvi tega odgovora (četrto vprašanje) za 

skupino študentov s slabim in z dobrim predznanjem velja, da so na vprašanje v več kot 

polovici primerov odgovarjali z uporabo ekspertne poti fiksacij, medtem ko je to pri 

študentih s povprečnim predznanjem ravno nasprotno. Pravilnost odgovora je bila ne 

glede na predznanje in uporabo ekspertne oziroma neekspertne poti fiksacije majhna. 

Tretje in četrto vprašanje sta bili za študente zahtevni ne glede na kemijsko predznanje. 

Peto vprašanje (energijska opredelitev kemijske reakcije) študentom ni predstavljalo 

težav. Študentje s slabim in tudi vsi študentje s povprečnim predznanjem so za 

odgovarjanje na to vprašanje uporabljali ekspertno pot fiksacij in bili pri tem zelo uspešni. 

Študentje s povprečnim predznanjem so bili v številu pravilnih odgovorov nekoliko boljši 

(92 %) od študentov s slabim predznanjem (89 %).  

Najboljši dosežek so dosegli študentje z dobrim kemijskim predznanjem, saj so 

bili vsi odgovori, tudi odgovor študenta, ki je na vprašanje odgovarjal z uporabo 

neekspertne poti fiksacij, pravilni.  
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            Pri razlagi energijske opredelitve kemijske reakcije imata pomembno vlogo 

predznanje in tudi uporaba ekspertne poti fiksacij.  

Večje razlike pri pomembnosti kemijskega predznanja in uporabe ekspertne poti 

fiksacij se kažejo pri rezultatih zadnjega vprašanja, ki je od študentov zahtevalo 

pojasnitev, katero snov na zaslonski sliki predstavlja beli dim. Rezultati kažejo, da so na 

to vprašanje po ekspertni poti fiksacij v največjem deležu odgovarjali študentje s slabim 

predznanjem (89 %), nato študentje s povprečnim predznanjem (85 %) in v najmanjšem 

deležu študentje z dobrim predznanjem (80 %). Kljub največjemu deležu uporabe 

ekspertne poti fiksacij so bili v uspešnosti odgovora študentje s slabim predznanjem 

najslabši, saj jih je na vprašanje pravilno odgovorilo le 25 %. Nekoliko uspešnejši so bili 

študentje s povprečnim predznanjem, ki so dosegli 55-odstotni delež pravilnih 

odgovorov. Študentje z dobrim kemijskim predznanjem so bili kljub majhnemu deležu 

ekspertne poti fiksacij z 88 % pravilnih odgovorov najboljši. Pri zadnjem vprašanju 

prvega kemijskega problema ima predznanje študenta pomembno vlogo. V doseženih 

odstotkih uspešnosti odgovora lahko trdimo, da uporaba neekspertne poti fiksacije pri 

odgovarjanju na to vprašanje vodi v napačen odgovor. Poleg predznanja je tako za 

uspešnost odgovora na to vprašanje ključna tudi uporaba ekspertne poti fiksacij. 

S slik poti in slik gostot fiksacij je pri reševanju problema v splošnem mogoče 

povzeti (tabela 23), da so si navodilo kemijskega problema največkrat ogledali študentje 

s povprečnim predznanjem, ki so kemijski problem reševali z uporabo neekspertne poti 

fiksacij. Najmanjšo gostoto fiksacij za navodilo kemijskega problema je v večini mogoče 

ugotoviti pri študentih s slabim predznanjem, ki so problem reševali z ekspertno potjo 

fiksacij. Pri opazovanju fotografij eksperimenta na makroskopski ravni je v splošnem 

mogoče povzeti, da so za opazovanje te ravni najmanjše zanimanje pokazali študentje s 

povprečnim predznanjem, ki so kemijski problem reševali z ekspertno potjo fiksacij. Med 

submikroskopskimi predstavitvami z veliko gostoto fiksacij pri študentih s povprečnim 

predznanjem in z neekspertno potjo fiksacij usmerjene pozornosti izstopa leva 

submikroskopska predstavitev, ki prikazuje končno stanje reakcije. Opaziti je mogoče 

(tabela 23), da imajo študentje z dobrim kemijskim predznanjem, ki so problem reševali 

po neekspertni poti fiksacij, izmed vseh študentov na interesnem področju enačbe 

kemijske reakcije najmanjšo gostoto fiksacij. Velja tudi, da so študentje s slabim 

predznanjem, ki so kemijski problem reševali z uporabo neekspertne poti fiksacij, več 

pozornosti namenili enačbi kemijske reakcije, kar za študente s povprečnim in z dobrim 

predznanjem ne drži.  

S slik poti fiksacij je v večini mogoče trditi, da študentje z dobrim kemijskim 

predznanjem v primerjavi s študenti s slabim oziroma povprečnim predznanjem pri 

reševanju kemijskega problema med različnimi interesnimi področji opravijo manj 

povezav. V splošnem je mogoče trditi tudi, da med študenti z različnim predznanjem, ki 

so kemijski problem reševali z uporabo ekspertne poti fiksacij, v povezavah med 

različnimi interesnimi področji ni bistvenih opaznih razlik.  
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Razvidno je, da imajo študentje z dobrim in študentje s povprečnim kemijskim 

predznanjem fiksacije pozornosti skoncentrirane in usmerjene v specifične dele znotraj 

polja izbranega interesnega področja, medtem ko to za študente s slabim kemijskim 

predznanjem v večini ne drži. Opaziti je mogoče tudi, da so v splošnem fiksacije na ista 

interesna področja pri študentih, ki so kemijski problem reševali z uporabo ekspertne poti, 

manj številčne (manjši premer modrih krogov) kot pri študentih, ki so kemijski problem 

reševali z uporabo neekspertne poti fiksacij (večji premer modrih krogov) (tabela 23).  

 

Rezultati tretjega dela prvega kemijskega problema.  

         Tabela 24 prikazuje rezultate uporabe ekspertne oziroma neekspertne poti fiksacij 

in uspeha pri reševanju prvega kemijskega problema glede na vertikalo izobraževanja. V 

tabeli 24 sta prikazani še dve sliki:  

1) slika poti fiksacij usmerjene pozornosti;   

2) shema gostot fiksacij usmerjene pozornosti na izbrana interesna področja 

specifičnih študentov v posamezni skupini. 
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Tabela 24: Rezultati uporabe ekspertne in neekspertne poti fiksacij na vprašanja prvega kemijskega problema glede na vertikalo izobraževanja (N = 55) 

Š
t.

 

v
p

ra
ša

n
ja

 Študentje 1. letnika 1. st n = 5 Študentje 2. letnika 1. st. n = 19 Študentje 3. letnika 1. st. n = 12 

Ekspertna pot fiksacij  Neekspertna pot fiksacij  Ekspertna pot fiksacij  Neekspertna pot fiksacij  Ekspertna pot fiksacij  Neekspertna pot fiksacij 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

1 3 (60) 2 (40) 5 0 (0) 0 (0) 0 3 (30) 7 (70) 10 0 (0) 9 (100) 9 1 (10) 8 (90) 9 0 (0) 3 (100) 3 

2 5 (100) 0 (0) 5 0 (0) 0 (0) 0 18 (95) 1 (5) 19 0 (0) 0 (0) 0 11 (91) 1 (9) 12 0 (0) 0 (0) 0 

3 2 (50) 2 (50) 4 0 (0) 1 (100) 1 2 (50) 2 (50) 4 0 (0) 15 (100) 15 1 (33) 2 (67) 3 0 (0) 9 (100) 9 

4 2 (40) 3 (60) 5 0 (0) 0 (0) 0 2 (16) 10 (84) 12 0 (0) 7 (100) 7 1 (50) 1 (50) 2 0 (0) 10 (100) 10 

5 5 (100) 0 (0) 5 0 (0) 0 (0) 0 18 (95) 1 (5) 19 0 (0) 0 (0) 0 11 (91) 1 (9) 12 0 (0) 0 (0) 0 

6 2 (40) 3 (60) 5 0 (0) 0 (0) 0 10 (66) 5 (34) 15 1 (25) 3 (75) 4 7 (58) 5 (42) 12 0 (0) 0 (0) 0 
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Nadaljevanje tabele 24 

Š
t.

 

v
p

ra
ša

n
ja

 Študentje 4. letnika 1. st. in 1. letnika. 2. st. n = 19 

Ekspertna pot fiksacij  Neekspertna pot fiksacij  

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

1 8 (62) 5 (38) 13 1 (16) 5 (84) 6 

2 19 (100) 0 (0) 19 0 (0) 0 (0) 0 

3 1 (100) 0 (0) 1 0 (0) 18 (100) 18 

4 2 (29) 5 (71) 7 0 (0) 12 (100) 12 

5 16 (89) 2 (11) 18 0 (0) 1 (100) 1 

6 8 (53) 7 (47) 15 1 (25) 3 (75) 4 
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Rezultati kažejo, da so vrsto kemijske reakcije (prvo vprašanje) najuspešneje 

opredelili študentje zadnjih dveh letnikov študija, saj je bil delež pravilnih odgovorov      

(78 %) največji. Sledijo jim študentje 1. letnika 1. stopnje, ki so na vprašanje odgovorili 

s 60 % pravilnih odgovorov. S 30 % pravilnih odgovorov jim sledijo študentje 2. in nato 

še študentje 3. letnika 1. stopnje (le 10 % pravilnih odgovorov) (tabela 24). Da so 

najboljši uspeh pri pravilnosti odgovora (60 %) dosegli študentje 1. letnika 1. stopnje, 

čeprav je bil vzorec študentov majhen, je mogoče povezati s tem, da ti študentje vsebino 

redoks reakcij spoznajo pri predavanjih predmeta splošna kemija v 1. letniku. Po odstotku 

uporabe ekspertne poti fiksacij pri odgovarjanju na prvo vprašanje so bili najuspešnejši 

študentje 1. letnika 1. stopnje. V uporabi ekspertne poti fiksacij so bili slabši študentje 2. 

letnika 1. stopnje, saj jih je po ekspertni poti na vprašanje odgovarjala le dobra polovica 

(53 %) (tabela 24). Iz rezultatov je mogoče povzeti, da so bili vsi študentje, ki so za 

opredelitev vrste kemijske reakcije uporabili neekspertno pot fiksacij, pri pravilnosti 

odgovora v večini tudi neuspešni. Na prvo vprašanje so z največjim deležem uporabe 

neekspertne poti fiksacij (47 %) odgovarjali študentje 2. letnika 1. stopnje. Poudariti velja, 

da so bili vsi odgovori tudi napačni (tabela 24).  

Študentje pri opisovanju kemijske reakcije (drugo vprašanje), ne glede na letnik 

študija, niso imeli težav.  

Pri odgovorih, katera snov je reducent (3. vprašanje) in katera oksidant (4. 

vprašanje), ter utemeljitvah teh trditev je iz rezultatov mogoče opaziti, da so pri 

opredelitvi reducenta (80 %) in tudi pri utemeljitvi oksidanta (100 %) največji delež 

ekspertne poti fiksacij uporabljali študentje 1. letnika 1. stopnje. Delež uporabe ekspertne 

poti fiksacij za opredelitev reducenta se je po vertikali izobraževanja zmanjševal. 

Študentje zadnjih dveh letnikov študija so tako ekspertno pot fiksacij uporabljali le v 5 % 

(tabela 24). Isti študentje so bili pri uporabi ekspertne poti fiksacij nekoliko uspešnejši 

(37 %), ko so definirali oksidanta. Uporaba neekspertne poti fiksacij je v večini primerov, 

ne glede na letnik študija, vodila tudi v napačen odgovor. Študentje, ki so pri reševanju 

uporabljali ekspertno pot fiksacij, so bili pri definiranju reducenta v primerjavi z nadaljnjo 

opredelitvijo oksidanta uspešnejši, kar je spet mogoče razložiti s preobremenitvijo 

delovnega spomina.  

Peto vprašanje (energijska opredelitev kemijske reakcije) študentom v različnih 

letnikih študija ni predstavljalo težav (tabela 24). Na vprašanje so skoraj vsi odgovarjali 

z uporabo ekspertne poti fiksacij. Pet odstotkov študentov, ki so na vprašanje odgovarjali 

z uporabo neekspertne poti fiksacij, je na vprašanje odgovorilo napačno. Odstotek 

pravilnih odgovorov se je pri študentih po vertikali izobraževanja od skupine študentov 

1. letnika 1. stopnje pa vse do skupine študentov 1. letnika 2. stopnje zmanjševal (tabela 

24).   

Kaj je bel dim (šesto vprašanje), so najuspešneje pojasnjevali študentje 2. letnika 

1. stopnje. Pri odgovarjanju na vprašanje z uporabo ekspertne poti fiksacij (80 %) so bili 

uspešnejši (66 %) kot študentje, ki so na vprašanje odgovarjali z uporabo neekspertne poti 

fiksacij (25 %). Po 100-odstotni uporabi ekspertne poti fiksacij izstopajo študentje 1. in 

3. letnika 1. stopnje. Pri odgovarjanju na to vprašanje je bila nekoliko uspešnejša skupina 

študentov 3. letnika 1. stopnje, saj je na vprašanje pravilno odgovorilo 58 % študentov.  
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Z največjim deležem uporabe neekspertne poti fiksacij (21 %) so na zadnje 

vprašanje odgovarjali študentje zadnjih dveh letnikov študija, pri čemer so bile tri četrtine 

odgovorov teh študentov tudi napačne (tabela 24).  

S slik poti in slik gostot fiksacij pri reševanju kemijskega problema v skupinah 

študentov različnih letnikov študija (tabela 24) je mogoče povzeti, da so si navodilo 

kemijskega problema največkrat ogledali študentje 1. letnika 1. stopnje. Ti so med 

navodilom in drugimi interesnimi področji naredili tudi največ povezav. Študentje, ki so 

kemijski problem reševali z uporabo ekspertne poti fiksacij, so, ne glede na letnik študija, 

navodilo opazovali manj pogosto kot študentje, ki so kemijski problem reševali z uporabo 

neekspertne poti fiksacij. Podobno je mogoče trditi tudi za število povezav med 

interesnim področjem navodila in drugimi interesnimi področji kemijskega problema. 

Uporaba navodila se pri reševanju kemijskega problema bistveno zmanjša, če študentje 

kemijski problem rešujejo z uporabo ekspertne poti fiksacij. 

Reševanje z uporabo neekspertne poti fiksacij pri študentih, ne glede na letnik 

študija, jasno nakazuje na intenzivnejše opazovanje makroskopske ter manjše opazovanje 

submikroskopske in simbolne ravni predstavitve. Ravno nasprotno je mogoče trditi za 

študente različnih letnikov študija, ki so problem reševali z uporabo ekspertne poti 

fiksacij. Ti so pri reševanju kemijskega problema fotografije na makroskopski ravni 

opazovali manj kot pa submikroskopske predstavitve oziroma enačbo kemijske reakcije. 

Izpostaviti velja, da so študentje, ne glede na letnik študija, ki so kemijski problem 

reševali z uporabo ekspertne poti fiksacij, v večjem deležu kot submikroskopsko raven 

uporabljali simbolno raven predstavitve kemijskega pojma.  

Pri študentih, ne glede na letnik študija, ki so kemijski problem reševali z uporabo 

ekspertne poti fiksacij, je mogoče ugotoviti, da so pri reševanju kemijskega problema 

interesna področja opazovali manjkrat in dlje časa (manjše število in večji premer krogov 

modre barve). 

Pri študentih, ki so kemijski problem reševali z uporabo neekspertne poti fiksacij, 

je v splošnem mogoče povzeti, da so povezave med različnimi interesnimi področji delali 

večkrat znotraj iste ravni predstavitve kot pa med različnimi ravnmi predstavitve 

kemijskega pojma.  
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4.4.2 2. problem – Kemijska reakcija med elementarnim bakrom in vodno 

raztopino srebrovega nitrata(V) 

 

Rezultati prvega dela drugega kemijskega problema.  

Slika 12 prikazuje prvo zaslonsko sliko drugega kemijskega problema – uporabni 

kontekst, ki je predstavljal uvod v drugo zaslonsko sliko kemijskega problema reakcije 

med elementarnim bakrom in vodno raztopino srebrovega nitrata(V), predstavljenim na 

treh ravneh predstavitve (slika 13).  

 

 
 

Slika 12: Uporabni kontekst drugega kemijskega problema 

 

 
 

Slika 13: Zaslonska slika drugega kemijskega problema 

 

V tabeli 25 so zapisana vprašanja, ki so bila med reševanjem drugega kemijskega 

problema zastavljena študentom, in predviden modelni odgovor, v katerem so podčrtano 

označene vrednotene ključne besede. V oglatem oklepaju je zapisano največje mogoče 

število točk, ki so jih študentje pri odgovarjanju na vprašanje lahko dosegli. V tabeli je 

zapisana tudi ugotovljena ekspertna pot fiksacij usmerjene pozornosti na interesna 

področja računalniške zaslonske slike, predvidena za ustrezen odgovor na vprašanje.  
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Tabela 25: Vprašanja, modelni odgovori in ekspertne poti fiksacij drugega kemijskega problema 

Št. 

vprašanja 
Vprašanje Modelni odgovor Ekspertna pot fiksacij 

1. Kakšna vrsta kemijske 

reakcije je potekla v 

primeru, ki ga ponazarja 

zaslonska slika? 

Potekla je redoks reakcija. [1] Simbolna raven ali 

kombinacija simbolne 

in submikroskopske 

ravni predstavitve. 

2. Kaj se dogaja pri tej 

kemijski reakciji? 

Na bakrenih žičkah se izloča 

elementarno srebro v trdnem 

agregatnem stanju sive barve. 

[3] 

Makroskopska raven 

ali kombinacija več, 

lahko tudi vseh treh 

ravni predstavitev. 

3. Zakaj kemijska reakcija, ki 

jo opazujemo na zaslonski 

sliki, sploh poteka? Svoj 

odgovor pojasnite. 

Reakcija med elementarnim 

bakrom in srebrovimi(1+) ioni 

poteka zato, ker je kovina 

(elementarni baker, E = 0,34 

V) boljši reducent od kovinskih 

ionov (srebrovi ioni, E = 0,79 

V). [2] 

Simbolna raven 

predstavitve. 

4. Katera snov je pri reakciji 

reducent? Svoj odgovor 

pojasnite. 

Elementarni baker je pri reakciji 

v vlogi reducenta, saj ima nižjo 

vrednost standardnega 

elektrodnega potenciala od 

srebrovih(1+) ionov. Atom 

bakra dva elektrona odda in se 

pri tem oksidira. Oksidacijsko 

število se mu pri tem poveča z 0 

na +2. Pri tem iz bakrovega 

atoma Cu(s) nastane bakrov(2+) 

ion, Cu2+(aq). [4] 

Simbolna raven ali 

kombinacija simbolne 

in submikroskopske 

ravni predstavitve. 

5. Katera snov je pri reakciji 

oksidant? Svoj odgovor 

pojasnite. 

Srebrovi(1+) ioni so pri reakciji 

v vlogi oksidanta, saj imajo 

višjo vrednost standardnega 

elektrodnega potenciala od 

elementarnega bakra. 

Srebrov(1+) ion sprejme 1 

elektron in se pri tem reducira. 

Oksidacijsko število se mu pri 

tem zmanjša z +1 na 0. Pri tem 

iz srebrovega(1+) iona Ag+(aq) 

nastane atom srebra, Ag. [4] 

Simbolna raven ali 

kombinacija simbolne 

in submikroskopske 

ravni predstavitve. 

6. Kakšno vlogo imajo pri 

kemijski reakciji 

nitratni(V) ioni? Svoj 

odgovor pojasnite. 

Nitratni(V) ioni v procesu 

reakcije nimajo nobene posebne 

vloge. [1] 

Simbolna raven ali 

kombinacija simbolne 

in submikroskopske 

ravni predstavitve. 
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Analizirani rezultati prvega dela drugega kemijskega problema so zbrani v tabeli 

26. 

 
Tabela 26: Število študentov, ki je za reševanje drugega kemijskega problema uporabljalo 

ekspertno oziroma neekspertno pot fiksacij in pravilno oziroma napačno odgovorilo 

(N = 55) 

 Ekspertna pot fiksacij   Neekspertna pot fiksacij 

Št. 

vprašanja 

Pravilni 

odgovor 

f (f %) 

Napačni 

odgovor 

f (f %) 

Skupaj 

f 

 Pravilni 

odgovor  

f (f %) 

Napačni 

odgovor  

f (f %) 

Skupaj 

f 

1 50 (98) 1 (2) 51  2 (50) 2 (50) 4 

2 44 (88) 6 (12) 50  0 (0) 5 (100) 5 

3 28 (74) 10 (26) 38  1 (6) 16 (94) 17 

4 21 (46) 25 (54) 46  1 (11) 8 (89) 9 

5 18 (38) 29 (62) 47  2 (25) 6 (75) 8 

6 15 (54) 13 (46) 28  1 (5) 26 (95) 27 

 

       Večina študentov (93 %) je na prvo vprašanje odgovarjala z uporabo ekspertne poti 

fiksacij (tabela 26). Trije študentje, ki so na vprašanje odgovorili napačno, so menili, da 

je med bakrom in vodno raztopino srebrovega nitrata(V) potekla:  

1) ionsko-obarjalna reakcija;  

2) kovalentna reakcija;   

3) reakcija, ki se imenuje galvanski člen.  

    Trditi je mogoče, da imajo navedeni študentje razvita napačna razumevanja glede 

prepoznavanja vrste kemijske reakcije. Težava je v poznavanju definicij osnovnih 

pojmov, kot so: ionska reakcija, redoks reakcija, kovalentna vez in galvanski člen. Da 

imajo študentje težave pri prepoznavanju vrste kemijske reakcije, sta ugotovila tudi 

Brandriet in Bretz (2014). V njuni študiji je kar 64 % študentov trdilo, da reakcija, 

ponazorjena z enačbo: 4 Al(s) + 3 O2(g)  2 Al2O3(s), ni redoks vrste, saj pri redoks 

reakcijah vedno nastaneta dva produkta, eden kot produkt oksidacije, drugi pa kot produkt 

redukcije. Da je reakcija ionska, je trdila večina, svojo trditev pa so utemeljevali z 

dejstvom, da je vez, ki nastane med delcem aluminija in kisika, ionska. Vez naj bi nastala, 

ko aluminij odda svoje elektrone kisiku.  

    Število napačnih razumevanj je v primeru reakcije med elementarnim bakrom in 

vodno raztopino srebrovega nitrata(V) bistveno manjše kot pri primeru reakcije sinteze 

natrijevega klorida iz elementov. Ugotovitev je mogoče povezati s poznanostjo tega 

eksperimenta. Kar 95 % študentov je ta eksperiment namreč poznalo, pri čemer jih je       

91 % teh ta eksperiment pri predmetu splošna in anorganska kemija (1. letnik 1. stopnje) 

in pri predmetu eksperimentalno delo I (2. letnik 1. stopnje) v laboratoriju tudi praktično 

naredilo. Večina študentov je ta eksperiment poznala že iz srednješolskega izobraževanja.  

Podobno kot v primeru prvega kemijskega problema tudi pri opisovanju reakcije v 

drugem problemu študentje niso imeli težav (tabela 26). V tabeli 27 so prikazana 

najpogostejša odkrita napačna ali nepopolna razumevanja, identificirana na osnovi 

odgovorov drugega vprašanja.   
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Tabela 27: Najpogostejša napačna ali nepopolna razumevanja, identificirana na osnovi 

odgovorov drugega vprašanja drugega kemijskega problema 

Kategorija napačnega ali 

nepopolnega razumevanja 
f Primer študentovega odgovora na vprašanje 

Nedefiniran produkt 2 

»Na začetku imamo vodno raztopino in v njej trdno snov. Na 

tej snovi na koncu opazimo spremembo. To pomeni, da se na 

to trdno snov nekaj naloži.« 

Napačen produkt 9 

»Snov, ki je na bakrovih palčkah, je bakrov oksid. To se zgodi 

tudi takrat, ko baker gori v kisiku in nastane bakrov oksid.«  

 

»Na bakru začne nastajati črna prevleka, sestavljena iz 

bakrovih(2+) ionov.« 

 

»To je primer za galvanski člen, ko imaš katodo in anodo. Na 

drugi sliki vidimo, da se je na bakreno žico začelo nalagati 

elementarno živo srebro.« 

 

Sklepati je mogoče, da imajo določeni študentje pomanjkljivo znanje, informacije 

z računalniške zaslonske slike kemijskega problema pa so povezovali z različnimi 

znanimi poskusi z bakrom. Do zelo podobnih ugotovitev, da se pri razlaganju poteka 

kemijske reakcije pojavljajo težave, sta prišla tudi Hesse in Anderson (1992). Sodelujoči 

dijaki so imeli težave pri opisovanju rjavenja železa na vlažnem zraku in nastajanju 

produktov pri tej kemijski reakciji. Težave so se pojavile tudi pri opisovanju reakcijskih 

pogojev, pod katerimi rjavenje poteka hitreje.  

Rezultati odgovorov tretjega vprašanja kažejo, da je 26 študentov na vprašanje 

odgovorilo napačno (tabela 26). Študentje, ki so na vprašanje odgovarjali z uporabo 

neekspertne poti fiksacij, so vsi, razen enega, na vprašanje odgovorili napačno. Tabela 

28 prikazuje najpogostejša odkrita napačna ali nepopolna razumevanja, identificirana na 

osnovi odgovorov tretjega vprašanja. 

 

Tabela 28: Najpogostejša napačna ali nepopolna razumevanja, identificirana na osnovi 

odgovorov tretjega vprašanja drugega kemijskega problema 

Kategorija napačnega ali 

nepopolnega razumevanja 
f Primer študentovega odgovora na vprašanje 

Reakcija je primer 

galvanskega člena. 
3 

»Iz standardnega elektronskega potenciala lahko razberemo, 

da je tisti, ki je bolj pozitiven, katoda, tisti, ki je bolj 

negativen, pa je anoda.« 

Nerazlikovanje med 

fizikalno in kemijsko 

spremembo.  

5 
»Reakcija poteče, zato ker se baker raztaplja v raztopini 

srebrovega nitrata.« 

Vzrok za potek reakcije so 

druge snovi. 
6 

»Reakcija poteka zaradi prisotnosti nitratnih ionov.« 

 

»Reakcija poteka zaradi dušikove kisline. Če damo baker v 

dušikovo kislino, se začne to obarjanje.« 

Nepoznavanje reducenta 

oziroma oksidanta. 
12 

»Reakcija poteka zaradi razlike v elektropotencialih – srebro 

je močnejši reducent in gre zato v elementarno stanje.«  

 

»Reakcija poteka zato, ker je baker močnejši oksidant od 

srebra, ker ima nižji potencial.« 

 

»Številčne vrednosti potencialov mi ne povedo veliko.«  
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Do podobnih rezultatov napačnih oziroma nepopolnih razumevanj glede poteka 

redoks reakcij so prišli tudi drugi (Banerjee, 1995; Brandriet in Lowery, 2014; Boo in 

Watson, 2001; Kelly idr., 2010; Schmidt in Volke, 2003; Yan in Talanquer, 2015).  

Četrto in peto vprašanje sta od študentov zahtevala opredelitev reducenta oziroma 

oksidanta ter pojasnitev svoje odločitve. Iz rezultatov v tabeli 26 je mogoče ugotoviti, da 

je le 22 študentov (40 %) pravilno opredelilo reducent oziroma 20 študentov (36 %) je 

pravilno opredelilo oksidant. Rezultati kažejo, da študentje, ki so na četrto in peto 

vprašanje odgovarjali z uporabo ekspertne poti fiksacij, pri pravilnosti odgovora niso bili 

temu primerno uspešni, saj jih je na vprašanji več kot polovica odgovorila napačno. Trditi 

je mogoče tudi, da je odgovarjanje na vprašanji z uporabo neekspertne poti fiksacij v 

večini primerov vodilo v napačen odgovor. V tabeli 29 so prikazana najpogostejša odkrita 

napačna ali nepopolna razumevanja, identificirana na osnovi odgovorov četrtega in 

petega vprašanja. 

 

Tabela 29: Najpogostejša napačna ali nepopolna razumevanja, identificirana na osnovi 

odgovorov četrtega in petega vprašanja drugega kemijskega problema 

Kategorija napačnega ali 

nepopolnega razumevanja 
f Primer študentovega odgovora na vprašanje 

Nepoznavanje reducenta 

oziroma oksidanta 
2 

»Baker iz trdnega stanja prehaja v 2+ stanje. Živo srebro gre 

iz + v elementarno živo srebro in se reducira, to pa pomeni, da 

je oksidant.« 

Nerazlikovanje med 

fizikalno in kemijsko 

spremembo 

7 »Baker se raztaplja.« 

Neustrezno povezovanje 

ravni predstavitev kemijskih 

pojmov 

13 

»Najprej imamo baker, ki ima oksidacijsko število 0, potem 

imamo baker, ki ima oksidacijsko število 2+. Torej je baker 

oddal dva elektrona. Srebro se reducira. Srebro je sprejelo 

elektrone in potem dobimo srebro brez oksidacijskega 

števila.« 

 

»Bakru se spremeni oksidacijsko število iz 0 v +2. Srebru se 

spremeni oksidacijsko število iz +1 v 0.« 

 

»Baker se iz trdnega stanja pretvori v bakrove ione, ki so v 

raztopini.« 

 

»Baker prehaja iz stanja 0 v 2+. Nastaja tudi raztopina 

bakrovega nitrata. Srebro prehaja iz stanja +1 v 0.« 

 

Iz tabele 29 je razvidno, da so imeli študentje največ napačnih oziroma nepopolnih 

razumevanj pri povezovanju treh ravni predstavitev kemijskega pojma. V večini primerov 

so snovi na makroskopski ravni pripisovali lastnosti delcev na submikroskopski ali 

simbolni ravni. Študentje so površno utemeljevali, da elektrone oddaja oziroma sprejema 

kovina kot snov in ne kovinski atom oziroma kovinski ion kot delec snovi. En študent je 

menil, da oksidacijsko število 0 pomeni, da je delec brez oksidacijskega števila oziroma 

da oksidacijsko število pri njem ne obstaja. O podobnih napačnih razumevanjih, odkritih 

pri študentih kemije, je že leta 1995 govoril raziskovalec Garnett s sodelavci (1995). V 

poznejšem času jih zasledimo tudi v rezultatih drugih raziskav (Chandrasegaran idr., 

2007; Kelly in Hansen, 2017; Stains in Talanquer, 2008; Tasker in Dalton, 2006).  
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Da študentje kemije velikokrat napačno povezujejo ravni predstavitev kemijskega 

pojma, ugotavljata tudi raziskovalca Rosenthal in Sanger (2012). Trdita, da so študentje 

pri reševanju kemijskega problema reakcije med elementarnim bakrom in vodno 

raztopino srebrovega nitrata(V) naredili manj napačnih povezav med ravnmi predstavitev 

v primeru, ko so problem reševali s preprosto 2D-submikroskopsko predstavitvijo kot pa 

z opazovanjem kompleksnejše 3D. Sklepala sta, da dodatne informacije v 3D-

submikropredstavitvi na razumevanje procesa kemijske reakcije nimajo velikega vpliva 

oziroma študente za ustrezno razumevanje celo preusmerjajo. 

Kar nekaj študentov naše raziskave je trdilo tudi, da se baker pri opazovanem 

procesu raztaplja, in to enačilo s procesom raztapljanja molekulskih ali ionskih kristalov 

(tabela 29).  

Rezultati šestega vprašanja kažejo, da je le 16 študentov (29 %) na to vprašanje 

odgovorilo pravilno (tabela 26). Ekspertno pot fiksacij je za odgovor na to vprašanje 

uporabila le polovica študentov. Uporaba neekspertne poti fiksacij je pri tem vprašanju 

vodila tudi v napačen odgovor (tabela 26). V tabeli 30 so prikazana najpogostejša odkrita 

napačna razumevanja, identificirana na osnovi odgovorov šestega vprašanja. 

 

Tabela 30: Najpogostejša napačna razumevanja, identificirana na osnovi odgovorov šestega 

vprašanja drugega kemijskega problema 

Kategorija napačnega 

razumevanja 
f Primer študentovega odgovora na vprašanje 

Vloga elektrolitskega 

ključa 
1 »Nitratni ioni so elektrolitski ključ za prenos elektronov.« 

Vloga iniciatorja 

kemijske reakcije 
1 »Vloga nitratnih ionov je, da sprožijo proces reakcije.« 

Vloga prevodnika 2 »Nitratni ioni imajo v tem procesu elektrolize vlogo prevodnika.« 

Vloga katalizatorja 4 

»Nitratni ioni so katalizator, ki morajo biti zraven, da reakcija sploh 

poteče.« 

 

»Nitratni ioni imajo vlogo katalizatorja.« 

Vloga kislega okolja  7 

»Medij, ki predstavlja kisle pogoje.« 

 

»Nitratni ioni so v tem primeru ostanek dušikove kisline.« 

 

»Vloga nitratnih ionov je, da povzročajo kislo okolje, zaradi 

katerega reakcija sploh lahko poteka.« 

Vloga delcev, ki v 

reakciji sodelujejo  
16 

»Nitratni ioni so tvorili spojino s srebrom oziroma po končani 

reakciji spojino z bakrom.« 

 

»Nitratni ioni imajo vlogo, da potem na koncu reakcije nase vežejo 

bakrove(2+) ione.« 

 

»Vloga nitratnih ionov je, da se vežejo na bakrove ione, in tako 

nastane kompleks CuNO3.« 

 

Rezultati številnih raziskav (Adadan in Savasci, 2012; Adbo in Taber, 2009; 

Barke idr., 2009; Çalik, 2005, 2010; Devetak idr., 2009; Kelly in Hansen, 2017; Taber, 

2008; Teichert idr., 2008; Uzuntiryaki in Geban, 2005) kažejo, da imajo učenci, dijaki in 

študentje težave z razumevanjem kemijskih reakcij v vodnih raztopinah. 
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Težave še posebej izstopajo, kadar je kemijsko reakcijo treba razlagati na 

submikroskopski ravni predstavitve (Devetak idr., 2009; Kabapinar idr., 2004). S tretjo 

kategorijo napačnih razumevanj šestega vprašanja naše raziskave (tabela 30) je mogoče 

povezati rezultate raziskave (Çalik, 2005). Dijaki v tej raziskavi so menili, da električne 

prevodnosti ne omogočajo vsi gibljivi ioni, ampak le anioni (kot na primer nitratni(V) 

ioni), ki imajo negativen naboj, podobno kot imajo negativni naboj tudi elektroni, ki jih 

ti ioni prenašajo. Trije študentje so menili, da je raztopina srebrovega nitrata(V) kisla. Po 

njihovem mnenju kislost te raztopine pa tudi raztopine bakrovega(II) nitrata(V), ki pri 

kemijski reakciji nastane, povzročajo kisli nitratni(V) ioni, ki predstavljajo kislinski 

ostanek močne dušikove(V) kisline. Sklepati je mogoče, da imajo študentje o predstavah 

kislosti oziroma bazičnosti pa tudi o vlogi katalizatorja razvite neustrezne mentalne 

modele kemijskih pojmov, ki pa so ključni za ustrezno razumevanje kemijskih reakcij v 

vodnih raztopinah. Barke s sodelavci (2009) iz rezultatov raziskave trdi, da je ustrezno 

razumevanje vsebine raztopin ključno za razvoj pravilnih mentalnih modelov 

vsebinskega področja kemijskih reakcij.  

 

Rezultati drugega dela drugega kemijskega problema.  

         Tabela 31 prikazuje rezultate uporabe ekspertne oziroma neekspertne poti fiksacij 

in uspeha pri reševanju drugega kemijskega problema glede na predznanje študentov. V 

tabeli 31 sta prikazani še dve sliki:  

1) slika poti fiksacij usmerjene pozornosti; in  

2) shema gostot fiksacij usmerjene pozornosti na izbrana interesna področja 

specifičnih študentov v posamezni skupini. 
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Tabela 31: Rezultati uporabe ekspertne in neekspertne poti fiksacij na vprašanja drugega kemijskega problema, glede na predznanje študentov (N = 55) 

Š
t.

 

v
p

ra
ša

n
ja

 Študentje s slabim predznanjem n = 9 Študentje s povprečnim predznanjem n = 36 Študentje z dobrim predznanjem n = 10 

Ekspertna pot fiksacij  Neekspertna pot fiksacij  Ekspertna pot fiksacij Neekspertna pot fiksacij  Ekspertna pot fiksacij Neekspertna pot fiksacij 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

1 8 (100) 0 (0) 8 0 (0) 1 (100) 1 32 (96) 1 (4) 33 2 (66) 1 (34) 3 10 (100) 0 (0) 10 0 (0) 0 (0) 0 

2 6 (67) 3 (33) 9 0 (0) 0 (0) 0 33 (92) 3 (8) 36 0 (0) 0 (0) 0 9 (90) 1 (10) 10 0 (0) 0 (0) 0 

3 1 (20) 4 (80) 5 1 (25) 3 (75) 4 20 (80) 5 (20) 25 0 (0) 11 (100) 11 7 (88) 1 (12) 8 0 (0) 2 (100) 2 

4 4 (50) 4 (50) 8 0 (0) 1 (100) 1 14 (47) 16 (53) 30 2 (33) 4 (67) 6 4 (50) 4 (50) 8 0 (0) 2 (100) 2 

5 3 (33) 6 (67) 9 0 (0) 0 (0) 0 11 (37) 19 (63) 30 2 (33) 4 (67) 6 5 (63) 3 (37) 8 0 (0) 2 (100) 2 

6 2 (40) 3 (60) 5 0 (0) 4 (100) 4 10 (53) 9 (47) 19 1 (6) 16 (94) 17 3 (75) 1 (25) 4 0 (0) 6 (100) 6 
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Rezultati kažejo (tabela 31), da študentje ne glede na predznanje pri prvem 

vprašanju niso imeli težav. Ugotovitev je mogoče povezati tudi z rezultatom poznanosti 

tega eksperimenta, saj so študentje eksperiment v 91 % poznali in delali že sami. Trije 

odstotki študentov so eksperiment poznali iz fotografij in videoposnetkov, vendar ga sami 

dejansko še niso izvajali. Študentje s slabim predznanjem, ki so na prvo vprašanje 

odgovarjali z uporabo neekspertne poti fiksacij, so na vprašanje tudi napačno odgovorili, 

kar za študente s povprečnim predznanjem ni držalo. Študentje z dobrim predznanjem so 

vrsto kemijske reakcije uspešno opredelili le z uporabo ekspertne poti fiksacij.  

Ugotoviti je mogoče, da je predznanje študentov vplivalo na uspešnost odgovora 

drugega vprašanja, saj so se deleži napačnih odgovorov s povečevanjem znanja 

zmanjševali (tabela 31). Pri opisovanju reakcije so vsi študentje, ne glede na njihovo 

predznanje, uporabljali ekspertno pot fiksacij.  

Velik pomen predznanja je bil opazen tudi pri uspešnosti odgovora tretjega 

vprašanja, pri katerem so morali študentje pojasniti, zakaj reakcija med elementarnim 

bakrom in vodno raztopino srebrovega nitrata(V) poteče (tabela 31). Sklepati je mogoče, 

da so pri odgovoru največji delež neekspertne poti fiksacij uporabljali prav študentje s 

slabim predznanjem. Pojasnjevanje, zakaj reakcija med snovema poteka z uporabo 

neekspertne poti fiksacij, je ne glede na raven predznanja vodilo tudi v napačen odgovor 

(tabela 31).  

Reducent (četrto vprašanje) so najuspešneje definirali študentje s slabim in 

študentje s povprečnim predznanjem. Po uspešnosti pravilnega odgovora (44 %) so bili 

med seboj celo izenačeni. Tudi odgovarjanje na četrto vprašanje je z uporabo neekspertne 

poti fiksacij največkrat vodilo v napačen odgovor. Podobno je mogoče trditi tudi za 

opredelitev oksidanta (peto vprašanje). Za četrto in tudi za peto vprašanje velja, da so 

študentje pri odgovarjanju v večini uporabljali ekspertno pot fiksacij. Ne glede na 

predznanje so bili študentje nekoliko uspešnejši pri opredeljevanju reducenta (četrto 

vprašanje) kot oksidanta (peto vprašanje) (tabela 31).  

Vlogo nitratnih(V) ionov (šesto vprašanje) so najuspešneje opredelili študentje s 

povprečnim in študentje z dobrim predznanjem (tabela 31). Trditi je mogoče, da so 

študentje z uporabo neekspertne poti fiksacij na vprašanje odgovorili napačno. 

Presenetljivo je, da so študentje s slabim in študentje s povprečnim predznanjem pri 

odgovarjanju na šesto vprašanje uporabljali večji delež ekspertne poti fiksacij kot 

študentje z dobrim predznanjem.  

S slik poti in slik gostot fiksacij, ne glede na kemijsko predznanje, je mogoče 

povzeti (tabela 31), da so študentje z uporabo ekspertne poti fiksacij navodilu kemijskega 

problema v splošnem namenjali manj pozornosti kot študentje, ki so kemijski problem 

reševali z uporabo neekspertne poti fiksacij. Najmanjše število fiksacij na navodilo 

kemijskega problema so v splošnem naredili študentje s povprečnim predznanjem, ki so 

problem reševali z uporabo ekspertne poti fiksacij. Za študente s slabim in študente z 

dobrim kemijskim predznanjem, ki so problem reševali z uporabo neekspertne poti 

fiksacij, je mogoče trditi, da so med navodilom kemijskega problema in drugimi ravnmi 

predstavitev pri reševanju problema naredili največje število povezav (tabela 31). Povzeti 

je mogoče, da so v največji meri fotografije na makroskopski ravni opazovali študentje s 

slabim predznanjem.  
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 Delež opazovanja makroskopske ravni se je s povečevanjem kemijskega 

predznanja zmanjševal. Podobno je mogoče trditi tudi za opazovanje treh 

submikroskopskih predstavitev (tabela 31).  

Velja, da so študentje z dobrim kemijskim predznanjem pri reševanju problema z 

uporabo neekspertne poti fiksacij med različnimi interesnimi področji naredili največ 

povezav (tabela 31).  

 
Rezultati tretjega dela drugega kemijskega problema.  

         Tabela 32 prikazuje rezultate uporabe ekspertne oziroma neekspertne poti fiksacij 

in uspeha pri reševanju drugega kemijskega problema glede na vertikalo izobraževanja. 

V tabeli 32 sta prikazani še dve sliki:  

1) slika poti fiksacij usmerjene pozornosti;   

2) shema gostot fiksacij usmerjene pozornosti na izbrana interesna področja 

specifičnih študentov v posamezni skupini. 
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Tabela 32: Rezultati uporabe ekspertne in neekspertne poti fiksacij na vprašanja drugega kemijskega problema glede na vertikalo izobraževanja (N = 55) 

Š
t.

 

v
p

ra
ša

n
ja

 Študentje 1. letnika 1. st n = 5 Študentje 2. letnika 1. st. n = 19 Študentje 3. letnika 1. st. n = 12 

Ekspertna pot fiksacij Neekspertna pot fiksacij Ekspertna pot fiksacij Neekspertna pot fiksacij Ekspertna pot fiksacij Neekspertna pot fiksacij 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

1 5 (100) 0 (0) 5 0 (0) 0 (0) 0 15 (94) 1 (6) 16 2 (64) 1 (33) 3 12 (100) 0 (0) 12 0 (0) 0 (0) 0 

2 5 (100) 0 (0) 5 0 (0) 0 (0) 0 18 (95) 1 (5) 19 0 (0) 0 (0) 0 10 (83) 2 (17) 12 0 (0) 0 (0) 0 

3 3 (100) 0 (0) 3 0 (0) 2 (100) 2 11 (100) 0 (0) 11 1 (13) 7 (87) 8 10 (83) 2 (17) 12 0 (0) 0 (0) 0 

4 3 (75) 1 (25) 4 0 (0) 1 (100) 1 5 (36) 9 (64) 14 1 (20) 4 (80) 5 7 (70) 3 (30) 10 0 (0) 2 (100) 2 

5 1 (25) 3 (75) 4 0 (0) 1 (100) 1 3 (20) 11 (80) 14 2 (40) 3 (60) 5 6 (60) 4 (40) 10 0 (0) 2 (100) 2 

6 2 (100) 0 (0) 2 1 (33) 2 (67) 3 7 (70) 3 (30) 10 0 (0) 9 (100) 9 2 (33) 4 (67) 6 0 (0) 6 (100) 6 
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Nadaljevanje tabele 32 

Š
t.

 

v
p

ra
ša

n
ja

 Študentje 4. letnika 1. st. in 1. letnika. 2. st. n = 19 

Ekspertna pot fiksacij Neekspertna pot fiksacij  

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

1 18 (100) 0 (0) 18 0 (0) 1 (100) 1 

2 16 (84) 3 (16) 19 0 (0) 0 (0) 0 

3 4 (33) 8 (67) 12 0 (0) 7 (100) 7 

4 7 (19) 11 (61) 18 0 (0) 1 (100) 1 

5 9 (47) 10 (53) 19 0 (0) 0 (0) 0 

6 4 (40) 6 (60) 10 0 (0) 9 (100) 9 
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Rezultati kažejo (tabela 32), da so pri odgovarjanju na prvo vprašanje študentje 1. 

in 3. letnika 1. stopnje uporabljali ekspertno pot fiksacij, kar za študente v preostalih 

letnikih študija ne velja v celoti. Odgovarjanje na vprašanje je z uporabo ekspertne poti 

fiksacij, ne glede na letnik študija, dajalo tudi pravilen odgovor. Pri odgovarjanju na to 

vprašanje so bili najuspešnejši študentje 1. in 3. letnika 1. stopnje.  

Z opisovanjem kemijske reakcije (drugo vprašanje) študentje, ne glede na letnik 

študija, niso imeli težav. Vsi študentje so na vprašanje odgovarjali z uporabo ekspertne 

poti fiksacij, kar se odraža tudi v visokem deležu pravilnih odgovorov (tabela 32).  

Pri odgovorih tretjega vprašanja je bila glede na delež študentov v skupini 

najuspešnejša skupina študentov 3. letnika 1. stopnje (83 % pravilnih odgovorov). Sledijo 

študentje 2. (63 %), nato študentje 1. letnika 1. stopnje (60 %) in nazadnje študentje 

zadnjih dveh letnikov študija z le 21 % pravilnih odgovorov (tabela 32). Povzeti je 

mogoče, da so imeli študentje 3. letnika 1. stopnje v tem primeru največ znanja o tem, 

zakaj redoks reakcija poteka. Trditev je mogoče interpretirati z izobraževalno shemo 

vertikale, saj imajo ti študentje za seboj vse temeljne kemijske predmete (splošna in 

anorganska kemija, organska kemija, analizna kemija in fizikalna kemija), pri katerih so 

spoznali področje redoks reakcij. Večina študentov, ne glede na letnik študija, je za 

odgovarjanje na to vprašanje uporabljala ekspertno pot fiksacij. Študentje, ki so pri 

odgovarjanju uporabljali neekspertno pot fiksacij, so na vprašanje največkrat tudi 

napačno odgovorili (tabela 32).  

Da je baker zaradi nižje vrednosti standardnega elektrodnega potenciala od 

srebrovih(1+) ionov pri reakciji v vlogi reducenta, so najuspešneje pojasnjevali študentje 

1. letnika (60 %), sledijo jim študentje 3. letnika 1. stopnje (58 %), študentje zadnjih dveh 

letnikov študija (37 %) ter študentje 2. letnika 1. stopnje (32 %) (tabela 32). Rezultati 

kažejo, da je večina študentov, ne glede na letnik študija, na to vprašanje odgovarjala z 

uporabo ekspertne poti fiksacij.  

Podobno je mogoče trditi tudi za odgovarjanje na peto vprašanje, pri katerem je 

večina študentov, ne glede na letnik študija, pri pojasnjevanju oksidanta na vprašanje 

odgovarjala z uporabo ekspertne poti fiksacij. Odstotek pravilnih odgovorov, da so 

srebrovi(1+) ioni v vlogi oksidanta, ki se reducirajo do elementarnega srebra, je bil pri 

vseh študentih, ne glede na letnik študija, razen pri študentih v zadnjih dveh letnikih 

študija manjši od odstotka pravilnih odgovorov pri opredelitvi reducenta v četrtem 

vprašanju. Oksidanta so najuspešneje opredelili študentje 3. letnika 1. stopnje (50 %), 

sledili so jim študentje 4. letnika 1. stopnje in študentje 1. letnika 2. stopnje (47 %), nato 

študentje 2. (26 %) in študentje 1. letnika 1. stopnje (20 %) (tabela 32). Rezultate je 

mogoče povezati z izjavami študentov 1. in 2. letnika 1. stopnje, ki so trdili, da se jim ob 

sočasnem opredeljevanju pojmov redukcija, oksidacija, reducent, oksidant ter 

sprejemanje in oddajanje elektronov njihov pomen med seboj »pomeša«.  

Vlogo nitratnih(V) ionov v kemijski reakciji (šesto vprašanje) so najuspešneje 

opredelili študentje zadnjih dveh letnikov študija (68 %) in študentje 1. letnika 1. stopnje 

(60 %). Študentje 2. (37 %) in 3. letnika 1. stopnje (17 %) so bili pri tem manj uspešni 

(tabela 32).   
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Na vprašanje je približno polovica študentov odgovarjala z uporabo ekspertne, 

polovica pa z uporabo neekspertne poti fiksacije. Študentje, ne glede na letnik študija, ki 

so na vprašanje odgovarjali z uporabo neekspertne poti fiksacij, so na vprašanje 

največkrat tudi napačno odgovorili (tabela 32).  

S slik poti in slik gostot fiksacij pri reševanju kemijskega problema študentov 

različnih letnikov študija (tabela 32) je mogoče povzeti, da je bilo navodilo kemijskega 

problema pri reševanju prebrano večinoma enkrat. Kot v primeru prvega kemijskega 

problema je mogoče tudi tu trditi, da so največ povezav med navodilom kemijskega 

problema in drugimi interesnimi področji, ne glede na letnik študija, naredili študentje, ki 

so kemijski problem reševali z uporabo neekspertne poti fiksacij.   

Študentje 1. letnika 1. stopnje so v primerjavi s študenti v višjih letnikih študija 

pri reševanju problema fotografije na makroskopski ravni opazovali v največji meri. Med 

najbolj opazovanima fotografijama eksperimenta sta bili pri študentih, ne glede na letnik 

študija, srednja in desna fotografija, ki sta prikazovali potek in končno stanje kemijske 

reakcije.  

S stopnjevanjem težavnosti kemijskega problema (drugi problem je bil študentom 

težji od prvega) se je v splošnem pri reševanju submikroskopska raven predstavitve 

uporabljala v bistveno manjši meri. Tega pa ni mogoče trditi za opazovanje simbolne 

ravni predstavitve, saj je bila ta, ne glede na letnik študija oziroma uporabo 

ekspertne/neekspertne poti fiksacij, dobro opazovana (tabela 32). 
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4.4.3 3. problem – Reakcije halogenih elementov s halogenidi 

 

Rezultati prvega dela tretjega kemijskega problema.  

Slika 14 prikazuje prvo zaslonsko sliko tretjega kemijskega problema – 

zgodovinski kontekst, ki je predstavljal uvod v drugo zaslonsko sliko s kemijskim 

problemom reakcije halogenih elementov s halogenidi, predstavljenim na treh ravneh 

predstavitve (slika 15).  

 

 
 

Slika 14: Zgodovinski kontekst tretjega kemijskega problema 

 

 
 

Slika 15: Zaslonska slika tretjega kemijskega problema 

 

V tabeli 33 so zapisana vprašanja, ki so bila med reševanjem tretjega kemijskega 

problema zastavljena študentom, in predviden modelni odgovor, v katerem so podčrtano 

označene vrednotene ključne besede. V oglatem oklepaju je zapisano največje mogoče 

število točk, ki so jih študentje pri odgovarjanju na vprašanje lahko dosegli. V tabeli je 

zapisana tudi ugotovljena ekspertna pot fiksacij usmerjene pozornosti na interesna 

področja računalniške zaslonske slike, predvidena za ustrezen odgovor na vprašanje.  
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Tabela 33: Vprašanja, modelni odgovori in ekspertne poti fiksacij tretjega kemijskega problema 

Št. 

vprašanja 
Vprašanje Modelni odgovor Ekspertna pot fiksacij 

1. Kakšna vrsta kemijske 

reakcije je potekla v 

primeru, ki ga ponazarja 

zaslonska slika? 

Potekla je redoks reakcija. [1] 

 

Simbolna raven ali 

kombinacija simbolne 

in submikroskopske 

ravni predstavitve. 

2. Kaj se dogaja pri procesu, 

ki ga ponazarja zaslonska 

slika? 

Proces predstavlja heterogeno 

zmes (dvofazni sistem) 

anorganske (polarne) in 

organske (nepolarne) snovi. 

Anorgansko plast predstavljajo 

voda, klorovica in vodna 

raztopina kalijevega bromida. 

Organska plast je plast 

diklorometana. Diklorometan 

zaradi večje gostote predstavlja 

spodnjo plast, vodna raztopina 

pa zgornjo. Med obema 

snovema obstaja velika 

površinska napetost, kar med 

raztopinama ustvarja fazno 

mejo. [8] 

Makroskopska raven 

ali kombinacija 

makroskopske s 

submikroskopsko 

ravnjo. V manjši meri 

tudi v kombinaciji s 

simbolno ravnjo 

predstavitve. 

 

3. Katera snov je pri reakciji 

reducent? Svoj odgovor 

pojasnite. 

Bromidni ion Br‒ je reducent, ki 

se oksidira v molekulo broma 

(elementarni brom, Br2). 

Bromidni ion elektron odda; 

oksidacijsko število se mu zato 

poveča iz ‒1 v 0. [5] 

Simbolna raven ali 

kombinacija simbolne 

in submikroskopske 

ravni predstavitve. 

 

4. Katera snov je pri reakciji 

oksidant? Svoj odgovor 

pojasnite. 

Klor Cl2 je oksidant, ki se 

reducira v kloridne ione, Cl‒. 

Atom klora (molekula klora) 

elektron sprejme; oksidacijsko 

število se mu zato zmanjša iz 0 

v ‒1. [5] 

Simbolna raven ali 

kombinacija simbolne 

in submikroskopske 

ravni predstavitve. 

 

5. V kateri plasti, spodnji ali 

zgornji, poteka kemijska 

reakcija? Svoj odgovor 

pojasnite. 

Reakcija poteka v zgornji 

(polarni/vodni) fazi, saj je 

kalijev bromid vodna raztopina 

soli, prav tako pa je klorovica 

vodna raztopina klora. Zgornja 

plast se obarva značilno 

oranžno-rjave barve, kakršna je 

barva nastalega elementarnega 

broma. [3] 

Submikroskopska 

raven, lahko tudi 

kombinacija 

submikroskopske in 

makroskopske ravni 

predstavitve. 

 

6. Kaj poteka v spodnji 

plasti? Svoj odgovor 

pojasnite. 

 

V spodnji plasti diklorometana 

poteka fizikalni proces 

raztapljanja nastalega 

elementarnega broma, Br2, ki 

ima podobne lastnosti kot 

nepolarno topilo. [3] 

Submikroskopska 

raven, lahko tudi 

kombinacija 

submikroskopske in 

makroskopske ravni 

predstavitve. 
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Nadaljevanje tabele 33 

 

Št. 

vprašanja 
Vprašanje Modelni odgovor Ekspertna pot fiksacij 

7. Kakšno vlogo imajo pri 

kemijski reakciji kalijevi 

ioni? Svoj odgovor 

pojasnite. 

Kalijevi ioni v procesu reakcije 

nimajo nobene posebne vloge. 

[1] 

 

Simbolna raven ali 

kombinacija simbolne 

in submikroskopske 

ravni predstavitve. 

8. Pojasnite vlogo 

diklorometana. 

 

Diklorometan je nepolarno 

topilo5, v katerem se raztaplja 

nepolarni brom, Br2, ki nastane 

pri reakciji. [2] 

 

Submikroskopska 

raven ali kombinacija 

submikroskopske in 

makroskopske ravni. V 

manjši meri lahko tudi 

v kombinaciji s 

simbolno ravnjo 

predstavitve. 

 

Analizirani rezultati prvega dela tretjega kemijskega problema so zbrani v tabeli 

34.  

 
Tabela 34: Število študentov, ki je za reševanje tretjega kemijskega problema uporabljalo 

ekspertno oziroma neekspertno pot fiksacij in pravilno oziroma napačno odgovorilo 

(N = 55) 

 Ekspertna pot fiksacij   Neekspertna pot fiksacij  

Št. 

vprašanja 

Pravilni 

odgovor 

f (f %) 

Napačni 

odgovor 

f (f %) 

Skupaj 

f 

 Pravilni 

odgovor    

f (f %) 

Napačni 

odgovor   

f (f %) 

Skupaj 

f 

1 40 (82) 9 (18) 49  2 (33) 4 (67) 6 

2 35 (64) 20 (36) 55  0 (0) 0 (0) 0 

3 14 (32) 30 (68) 44  0 (0) 11 (100) 11 

4 13 (32) 28 (68) 41  0 (0) 14 (100) 14 

5 21 (72) 8 (28) 29  15 (62) 11 (42) 26 

6 15 (75) 5 (25) 20  10 (30) 25 (70) 35 

7 15 (68) 7 (32) 22  0 (0) 33 (100) 33 

8 20 (83) 4 (17) 24  16 (52) 15 (48) 31 

 

Tudi v tretjem kemijskem problemu so morali študentje opredeliti vrsto kemijske 

reakcije (prvo vprašanje). Rezultati kažejo, da je na to vprašanje pravilno odgovorilo 42 

študentov (76 %), kar je manj kot pri kemijski reakciji med elementarnim bakrom in 

vodno raztopino srebrovega nitrata(V) (95 %). V tabeli 35 so prikazana najpogostejša 

odkrita napačna razumevanja, identificirana na osnovi odgovorov prvega vprašanja. 

 

  

                                                 

 

5 Diklorometan je sicer delno polarna snov z vrednostjo dipolnega momenta 1,6 D. Pri eksperimentu 

reakcije halogenih elementov s halogenidi, pri katerem v zmesi s polarno vodo tvori dvofazni sistem, pa 

ima vlogo »nepolarnega« organskega topila, v katerem se raztaplja nepolarni brom.   
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Tabela 35: Najpogostejša napačna razumevanja, identificirana na osnovi odgovorov prvega 

vprašanja tretjega kemijskega problema 

Kategorija napačnega 

razumevanja 
f Primer študentovega odgovora na vprašanje 

Fizikalni proces. 1 »Poteče samo reakcija raztapljanja.« 

Vrsta organske reakcije 2 

»Poteka elektrofilna substitucija. Diklorometan je namreč 

organska snov.« 

 

»Potekla je organska substitucija, ker se nekaj premesti.« 

Ionska reakcija 10 

»Potekla je ionska reakcija, saj je prišlo do obarjanja.« 

 

»Potekla je ionska reakcija, ker se snov, ki je bila prej brezbarvna, 

zdaj obarva. Pri ionskih reakcijah so produkti značilno obarvani.« 

 

»Poteče ionska reakcija, ker se premestita dva iona.« 

 

»Potekla je ionska reakcija, ker med seboj reagirata kovina in 

nekovina. Poleg tega so tu še naboji.« 

 

Med študenti, ki so na vprašanje odgovorili napačno, se pojavljajo težave z 

razumevanjem osnovnih pojmov ionskih in redoks reakcij. Trditi je mogoče, da imajo isti 

študentje, ki so ionsko reakcijo utemeljevali že pri prvem in drugem kemijskem 

problemu, razvite neustrezne mentalne modele pojmov »ionska« in »redoks reakcija«. 

Gre za slabo poznavanje pojmov vsebinskega sklopa povezovanja delcev, kar kažejo tudi 

rezultati drugih raziskav (Lin in Chiu, 2007; Ngai idr., 2014; Yan in Talanquer, 2015). 

Galloway s sodelavci (2018) trdi, da so imele poleg kemijskega predznanja pri opredelitvi 

vrste kemijske reakcije ključno vlogo tudi izkušnje, pridobljene z odgovarjanjem na 

takšna vprašanja. Študentje s slabšim kemijskim predznanjem in z manj izkušnjami so 

vrste kemijskih reakcij razpoznavali slabše, saj so kot ključne informacije za opredelitev 

vrste kemijske reakcije navajali napačne informacije. 

Da imajo učenci, dijaki in študentje težave z razlikovanjem pojmov »fizikalna« in 

»kemijska sprememba«, kažejo tudi rezultati drugih raziskav (Gabel, 1993; Hesse in 

Anderson, 1992; Jaber in Bou Jaoude, 2012). Pojma »fizikalna sprememba« in »kemijska 

reakcija« sicer ponazarjata spremembe snovi iz vsakdanjega življenja, vendar so te 

običajno težko zaznavne s čutili, saj snov navadno vidimo kot statično in zvezno (Gabel, 

1993; Hesse in Anderson, 1992; Jaber in Bou Jaoude, 2012). Pri identificiranih napačnih 

razumevanjih je mogoče zaznati tudi neustrezno povezovanje treh ravni predstavitev 

kemijskega pojma, saj študentje, ki so na vprašanje odgovorili napačno, delcem snovi 

pripisujejo makroskopske lastnosti, zraven pa na napačen način vključijo tudi simbolno 

raven. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Devetak (2012), Taskin in Bernholt (2014) 

ter Treagust s sodelavci (2003). 

Iz rezultatov drugega vprašanja je mogoče sklepati (tabela 34), da so vsi študentje 

za opisovanje procesa uporabljali ekspertno pot fiksacij. Uspešnost odgovora je bila kljub 

temu v primerjavi z uspešnostjo odgovorov enakega vprašanja pri prvem oziroma drugem 

kemijskem problemu bistveno manjša.  
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Razlog manjše uspešnosti je mogoče pripisati študentskim opredelitvam večje 

kompleksnosti in težavnosti tretjega kemijskega problema. V tabeli 36 so prikazana 

najpogostejša odkrita napačna oziroma nepopolna razumevanja, identificirana na osnovi 

odgovorov drugega vprašanja. 

 

Tabela 36: Najpogostejša napačna ali nepopolna razumevanja, identificirana na osnovi 

odgovorov drugega vprašanja tretjega kemijskega problema 

Kategorija napačnega ali 

nepopolnega razumevanja 
f Primer študentovega odgovora na vprašanje 

Opredelitev snovi v 

posamezni plasti 
5 

»Klor in brom se v zgornji vodni plasti obarvata. Ko premešamo, 

zmešamo tudi vodo in klorometan. Voda se potem razbarva, 

klorometan pa obarva.« 

 

»Ker so ogljikovodiki netopni v vodi, nastaneta dve plasti. Nato 

smo dodali še bromovico, ki je težja in se zato nahaja v zgornji 

plasti. Plasti so se pri drugi in tretji epruveti med seboj 

premešale. Zdaj je bromovica na dnu, prej pa je bila na sredini.« 

 

»Klor je težji od zraka. Pravzaprav je težji tudi od tega kisika, ki 

je v raztopini. Klor gre zato na dno posode.« 

 

»Iz halogenida nastaja halogen. Na začetku imamo samo ione, ki 

se lahko raztapljajo v vodi, v organski plasti pa ne.« 

 

»V prvi epruveti imamo namesto diklorometana klorovico.« 

Opredelitev organskega topila 6 

»Spodnja plast predstavlja raztopino klorometana.« 

 

»Klorometan je v spodnji fazi.« 

 

»V epruveti imamo klorovico, ki ji dodamo klorometan.« 

 

»Prvo topilo je voda, drugo pa klor v diklorometanu.« 

 

»Zgornja faza je voda, spodnja pa dikloroetan.« 

Gostota in polarnost snovi 9 

»Dve tekočini imata različno gostoto, zaradi česar se med seboj 

ne moreta mešati. Ločita se v dve plasti.« 

 

»Spodnja plast je težja od vode.« 

 

»Ker je gostota klorometana večja, ta potone.« 

 

»Diklorometan je gostejši in je zgoraj. Gostejše snovi so vedno 

zgoraj, kot na primer olje in voda. Ker je olje gostejše od vode, je 

zgoraj, voda pa spodaj.« 

 

»Na prvi sliki vidimo dve vrsti topil. Po gostoti lahko vemo, da je 

voda spodaj. Drugo topilo pa je zgoraj.« 

 

»Iz podatkov o gostoti vidimo, da je organsko topilo težje, ker ima 

večjo gostoto. Organsko topilo zato predstavlja spodnjo plast.«  

 

»Ko reakcija poteče, se obema raztopinama spremeni tudi 

gostota. Tekočini se zato na koncu obrneta. Tista, ki je bila prej 

zgoraj, je zdaj spodaj in nasprotno.« 
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Povzeti je mogoče, da je kompleksen sistem kemijske reakcije in fizikalne 

spremembe v opisu procesa študentom povzročal težave. Do enakih ugotovitev 

neustreznega razumevanja kemijske reakcije z različnimi fizikalnimi pojmi so prišli tudi 

Garnett s sodelavci (1995), Hesse in Anderson (1992), Kelly in Hansen (2017) Taskin in 

Bernholt (2014) ter Yarroch (1985). 

Podobno kot v prvem in drugem kemijskem problemu so morali študentje tudi v 

tretjem opredeliti in pojasniti, katera snov je reducent (tretje vprašanje) in katera oksidant 

(četrto vprašanje). Rezultati kažejo (tabela 34), da so imeli študentje pri opredelitvi 

reducenta in oksidanta tudi v tretjem problemu težave, saj je bila uspešnost reševanja 

majhna. Na tretje vprašanje je tako pravilno odgovorilo le 14 (32 %), na četrto pa 13 

študentov (32 %). Pri opredelitvi reducenta in oksidanta so najmanj tri četrtine študentov 

za reševanje uporabljale ekspertno pot fiksacij. Iz tabele 34 je mogoče opaziti, da so 

študentje, ki so reducent (20 %) in oksidant (25 %) opredelili z uporabo neekspertne poti 

fiksacij, na vprašanje odgovorili napačno. Najpogostejša napačna ali nepopolna 

razumevanja identificirana na osnovi odgovorov tretjega in četrtega vprašanja prikazuje 

tabela 37.  

 

Tabela 37: Najpogostejša napačna ali nepopolna razumevanja, identificirana na osnovi 

odgovorov tretjega in četrtega vprašanja tretjega kemijskega problema 

Kategorija napačnega ali 

nepopolnega razumevanja 
f Primer študentovega odgovora na vprašanje 

Napačna opredelitev 

reducenta in oksidanta z 

delno ustrezno pojasnitvijo 

4 

»Brom iz negativnega, ima naboj ‒1, preide v elementarno stanje 

0, je bolj pozitiven, torej je oksidant. Iz elementarnega klora 

nastane kloridni ion in se pri tem negativno nabije. Iz 

elementarnega stanja 0 preide v stanje ‒1, torej se zmanjša, je 

reducent.« 

Napačna opredelitev 

reducenta in oksidanta z 

neustrezno pojasnitvijo  

5 

»Klor je reducent, brom je oksidant. To vem zaradi 

oksidacijskih števil, ampak vedno pozabim, kateri je kateri.« 

 

»Klor odda elektrone, se oksidira in je reducent, brom sprejme 

elektrone, se reducira in je oksidant.« 

Neustrezno povezovanje 

ravni predstavitev kemijskih 

pojmov s sicer pravilno 

opredelitvijo reducenta 

oziroma oksidanta 

8 

»Brom je reducent; gre iz ionskega stanja v elementarno obliko. 

Brom elektrone oddaja.« 

 

»Bromu se oksidacijsko število poveča, je reducent.« 

 

»Kloru se oksidacijsko število zmanjša, se reducira in je sam 

oksidant. Klor se pretvori v ion.« 

 

»Brom odda ion in nastane molekula. Brom je v vlogi reducenta.« 

 

»Klor gre iz 0 v ‒1. Klor je oksidant. Brom gre iz ‒1 v 0. Brom je 

reducent.« 

 

»Spremenila sta se klor in brom. Klor je šel iz 0 v 2, se pravi je 

sprejel dva elektrona. Reducent je sprejel, klor je oksidant. Brom 

je šel iz 2 v 0, se pravi je oddal. Oksidant je oddal, brom je 

reducent«. 

Neustrezno povezovanje 

ravni predstavitev kemijskih 

pojmov z napačnim 

odgovorom 

12 

»Klor odda elektrone. Nastanejo kloridni ioni, klor je reducent. 

Brom sprejme elektrone. Nastane molekula broma, v vodni 

raztopini. Brom, ki je oksidant, se nahaja v spodnji plasti.« 
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Nadaljevanje tabele 37 

 

Kategorija napačnega ali 

nepopolnega razumevanja 
f Primer študentovega odgovora na vprašanje 

Neustrezno razumevanje 

redoks reakcije 
19 

»Pri tej reakciji imamo klor in kalijev bromid. Pri reakciji se 

ločita dve plasti. To bi razložila tako, da klor izpodrine brom 

iz kalijevega bromida. Tako nastane elementaren brom, klor 

pa se spoji s kalijem in tako nastane kalijev klorid.« 

 

»Kalij napade klor in mu odda svoj elektron v zadnji skupini 

in se tako povežeta v ionsko spojino. Kalijev klorid se v vodi 

potem raztopi.« 

 

»Klor se raztaplja. Kloridni ion je bolj elektronegativen kot 

bromidni ion, zato ima kloridni ion tudi večjo težnjo po tem, 

da se izenači z elektropozitivnejšim elementom oziroma s 

kalijem. Gre za razpad molekule klora. Kemijska reakcija je 

vseeno potekla, ker se iz bromidnih ionov formira brom. Brom 

ima večjo težo po tem, da je v obliki molekul kot pa klor.« 

 

V opazovani redoks reakciji ima kar 68 % vseh študentov razvita različna napačna 

ali nepopolna razumevanja glede opredelitve reducenta in oksidanta. Omenjeno sta v 

enačbah redoks reakcij pri dijakih in študentih odkrivala že Garnett in Treagust (1992), 

pozneje pa so podobne ugotovitve z našo raziskavo ugotovili tudi drugi (Brandriet in 

Lowery, 2014; Rosenthal in Sanger, 2012; Schmidt in Volke, 2003; Supasorn, 2015). 

Peto vprašanje je od študentov zahtevalo opredelitev, v kateri plasti, zgornji ali 

spodnji, poteka kemijska reakcija. Svoj odgovor so morali tudi pojasniti. Rezultati kažejo 

(tabela 34), da je več kot polovica študentov (53 %) pri odgovoru na to vprašanje 

uporabljala ekspertno pot fiksacij. Na vprašanje je pravilno odgovorilo 36 študentov       

(65 %). Med študenti, ki so na vprašanje odgovarjali z uporabo neekspertne poti fiksacij, 

je bilo več tistih, ki so odgovorili pravilno kot napačno (tabela 34). Najpogostejša 

napačna razumevanja identificirana na osnovi odgovorov petega vprašanja prikazuje 

tabela 38.  
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Tabela 38: Najpogostejša napačna razumevanja, identificirana na osnovi odgovorov petega 

vprašanja tretjega kemijskega problema 

Kategorija napačnega 

razumevanja 
f Primer študentovega odgovora na vprašanje 

Reakcija ne poteče.  1 

»Reakcija ne poteče. Zaradi različnih lastnosti topil nekateri delci 

prehajajo v topilo, ki jim je ustreznejše. Na primer bromidni ioni, ki 

so raztopljeni, želijo stabilnejšo strukturo in se povežejo v 

molekulo broma. Molekulam broma je bolje, da so v nepolarnem 

topilu, zato prehajajo v diklorometan. To zato, ker so tudi same 

nepolarne, pač podobno se topi v podobnem. Ko smo imeli kalijev 

bromid, polarno snov, se bo topila v vodi.« 

Reakcija poteče na 

fazni meji. 
2 

»Kemijska reakcija poteče na stičišču obeh faz.« 

 

»Reakcija poteka v obeh fazah, in sicer na stiku med obema 

fazama. To zato, ker lahko le tu snovi preidejo iz oblike iona v 

elementarno stanje.« 

Reakcija poteče v 

spodnji/organski plasti. 
16 

»V spodnji plasti, v kateri poteče kemijska reakcija, vidimo rdeče-

rjavo obarvanje, kar predstavlja nastanek elementarnega broma. 

Obarvanost nastane tako, da brom razpade na bromidne ione.« 

 

»Reakcija poteče v organski fazi. To pa zato, ker reakcija poteče 

šele po tem, ko smo dodali organsko fazo.« 

 

»Reakcija poteka v organski plasti. Klor in brom se pravzaprav 

samo zamenjata.« 

 

»Kemijska reakcija poteka v organski fazi, ker v njej pride do 

značilnega obarvanja; v spodnjo fazo je prešel nepolaren brom.« 

 

»Reakcijo se najlažje vidi zaradi obarvanosti. To je obarvanost 

broma v diklorometanu. Po dodatku diklorometana je diklorometan 

spodaj, kjer reakcija poteka.« 

 

»Reakcija poteče v organski fazi. Poteče med diklorometanom, 

vodo, vodno raztopino klora in kalijevim bromidom.« 

 

»Kemijska reakcija poteka v spodnji plasti, ki je plast vode.« 

 

Delež uspešnosti odgovorov šestega vprašanja je bil podobno kot delež uspešnosti 

odgovorov petega nizek, saj je na vprašanje pravilno odgovorila manj kot polovica vseh 

študentov (45 %) (tabela 34). Na to vprašanje je z uporabo ekspertne poti fiksacij 

odgovarjalo le 20 študentov (36 %), pri čemer so bili v večini odgovorov tudi uspešni      

(75 %). V tabeli 39 so prikazana najpogostejša odkrita napačna razumevanja, 

identificirana na osnovi odgovorov šestega vprašanja.   
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Tabela 39: Najpogostejša napačna razumevanja, identificirana na osnovi odgovorov šestega 

vprašanja tretjega kemijskega problema 

Kategorija napačnega 

razumevanja 
f Primer študentovega odgovora na vprašanje 

V spodnji plasti ne 

poteka ničesar. 
1 

»V spodnji fazi je ves čas enako stanje, razen ko zmes premešamo. 

Če se oborina usede v spodnjo plast, še ne pomeni, da poteka 

kakšen proces.« 

V spodnji plasti poteka 

usedanje snovi. 
1 

»V spodnji plasti poteka usedanje težjih delcev. Brom, ki nastaja v 

spodnji plasti, vidimo zaradi obarvanosti z rjavo barvo, ki je barva 

molekul broma.« 

V spodnji plasti poteka 

topljenje. 
4 

»V organskem topilu se topijo kloridni ioni, zato je tudi to 

obarvanje. Kloridni ioni so rumene barve. Rumena barva prikazuje 

stanje topljenja kloridnih ionov v organskem topilu.« 

Prehajanje snovi zaradi 

različne gostote.  
7 

»Ko epruveto stresemo, pride samo do prerazporeditve delcev. 

Delci z manjšo gostoto so pač na vrhu, delci z veliko gostoto pa so 

spodaj.« 

 

»Brom preide v organsko fazo diklorometana. To se zgodi zato, ker 

ima gostoto bolj podobno diklorometanu kot vodi.« 

 

»Brom prehaja v spodnjo plast, ker ima večjo gostoto. Delci se 

potem v spodnji plasti prerazporedijo po gostoti. Delci z večjo 

gostoto so na dnu epruvete, delci z manjšo gostoto pa se nahajajo 

višje v tem spodnjem delu raztopine.« 

V spodnji plasti poteka 

kemijska reakcija.  
17 

»V organski fazi poteka kemijska reakcija, ker v njej pride do 

obarvanja.« 

 

»V spodnji plasti je po končani reakciji, ki tam poteče, le vodna 

raztopina broma. V zgornji plasti pa je vodna raztopina kalijevega 

klorida.« 

 

Trditi je mogoče, da imajo študentje, ki pri odgovoru na vprašanje niso bili 

uspešni, razvita napačna ali nepopolna razumevanja v povezavi z osnovnimi koncepti 

fizikalnih pojmov, kot so: gostota snovi, teža, topnost in raztapljanje. Največji delež 

napačnih odgovorov je bil povezan s prepričanjem, da v spodnji organski plasti poteka 

kemijska reakcija. Povzeti je mogoče tudi, da so študentje delcem snovi pripisovali 

makroskopske lastnosti, kar kažejo tudi rezultati drugih raziskav (Rosenthal in Sanger, 

2012; Slapničar idr., 2017, 2018).  

Pri sedmem vprašanju so morali študentje opredeliti vlogo kalijevih ionov. Da v 

procesu kemijske reakcije nimajo nobene posebne vloge, je pravilno odgovorilo le 15 

študentov (27 %) (tabela 34). Pomembno je poudariti, da je odgovarjanje na vprašanje z 

uporabo neekspertne poti fiksacij pri vseh teh študentih (60 %) vodilo tudi v napačen 

odgovor. Napačne predstave študentov o tem, kakšno vlogo imajo pri kemijski reakciji 

kalijevi ioni, so bile različne. Najpogostejša napačna razumevanja, identificirana na 

osnovi odgovorov sedmega vprašanja, prikazuje tabela 40.  
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Tabela 40: Najpogostejša napačna razumevanja, identificirana na osnovi odgovorov sedmega 

vprašanja tretjega kemijskega problema 

Kategorija napačnega 

razumevanja 
f Primer študentovega odgovora na vprašanje 

Neustrezno 

razumevanje 

raztapljanja oziroma 

taljenja 

5 

»Kalijevi ioni so neka kovina, da sploh lahko imaš spojino. Tvori 

ionske kristale, ki se stopijo.« 

 

»Kalijevi ioni so skupaj z bromidnimi tvorili sol, potem so 

disociirali v vodni raztopini.« 

Vloga reaktanta 

oziroma katalizatorja 
14 

»Vloga kalijevih ionov je, da poteče reakcija. So bazični, saj kalijev 

ion tvori baze.« 

 

»Vloga kalijevih ionov je, da pospešijo reakcijo; delujejo kot 

katalizator.« 

Neustrezno 

povezovanje ravni 

predstavitev kemijskih 

pojmov 

21 

»Kalij nosi brom pred reakcijo in potem v nadaljevanju kalij nosi 

klor po reakciji.« 

 

»Od začetka sta kalij in brom skupaj. Na kalij so vezani bromovi 

ioni, ki jih lahko klor izpodrine. Potem imamo še kloridne ione, ki 

so vezani na kalijeve ione. Ioni med seboj niso povezani, ker je to 

vodna raztopina.« 

 

Na osnovi pridobljenih rezultatov (tabela 40) je mogoče povzeti, da je poznavanje 

osnovnih pojmov, kot so: delec snovi, snov, fizikalna sprememba in kemijska reakcija, 

ključni za razumevanje kompleksnejših kemijskih problemov. Do enakih ugotovitev so 

prišli tudi Chi s sodelavci (2012), Hesse in Anderson (1992) ter Weinrich in Talanquer 

(2015).  

Pri zadnjem vprašanju so morali študentje opredeliti vlogo diklorometana. Iz 

tabele 34 je mogoče ugotoviti, da je 36 študentov (65 %) pravilno sklepalo, da 

diklorometan v zmesi (dvofaznem sistemu) z vodo predstavlja nepolarno organsko topilo, 

v katerem se raztaplja nepolarni brom, ki nastane pri reakciji. Študentje, ki na vprašanje 

niso odgovorili pravilno, so imeli razvita različna napačna razumevanja, prikazana v 

tabeli 41.  
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Tabela 41: Najpogostejša napačna razumevanja, identificirana na osnovi odgovorov osmega 

vprašanja tretjega kemijskega problema 

Kategorija napačnega  

razumevanja 
f Primer študentovega odgovora na vprašanje 

Diklorometan je 

reaktant. 
3 

»Vloga diklorometana je, da izpodrine halogeni element, da potem 

nastane ion.« 

 

»Diklorometan uporabljamo za to, da reakcija sploh poteče.« 

Vloga organskega 

topila z napačno 

opredelitvijo 

raztopljene snovi. 

6 

»Diklorometan ima vlogo obarvanja. Dodamo ga za to, da se 

bromovi ioni obarvajo.« 

 

»Diklorometan je organsko topilo. V organskem topilu se topijo 

kloridni ioni, zato je tudi takšno obarvanje.« 

 

»Bromovi ioni so se raztopili v diklorometanu. Ker ima to organsko 

topilo večjo gostoto od vode, sta se raztopini obrnili.« 

Diklorometan je 

katalizator. 
10 

»Diklorometan je katalizator. To vem zato, ker je napisan zgoraj na 

puščici.« 

 

»Diklorometan je katalizator, saj se nahaja zapisan na puščici, na 

kateri so zapisani katalizatorji.« 

 

»Diklorometan ima vlogo katalizatorja, pod katerim poteka reakcija.« 

 

»Diklorometan ima vlogo katalizatorja, ki zniža mejo aktivacijske 

energije.« 

 

Sklepati je mogoče, da imajo študentje razvito napačno razumevanje o poteku 

kemijske reakcije, kar kažejo tudi rezultati drugih raziskav (Hesse in Anderson, 1992; 

Stavy, 1990; Yitbarek, 2011). Mnenje študentov, da je diklorometan katalizator, nakazuje 

na naučeno izkušnjo, ki opredeljuje simbolni zapis snovi v vlogi katalizatorja. Na puščico 

v enačbi kemijske reakcije oziroma reakcijske sheme običajno res zapisujemo formulo 

katalizatorja in druge reakcijske pogoje. Opisano nakazuje na neustrezno razumevanje 

redoks reakcij med molekulami halogenih elementov in halogenidnimi ioni, ki med seboj 

reagirajo le v primeru, ko je halogeni element močnejši oksidant od halogenidnega iona. 

Vloga katalizatorja je v tej reakciji torej nepomembna. Iz odgovorov študentov je mogoče 

opaziti tudi neustrezno razumevanje delčne narave snovi ter neustrezno povezovanje 

makroskopske in submikroskopske ravni predstavitve, o čemer poročajo tudi rezultati 

drugih raziskav (Devetak, 2012; Rosenthal in Sanger, 2012; Taskin in Bernholt, 2014; 

Treagust idr., 2003).  

 

Rezultati drugega dela tretjega kemijskega problema.  

         Tabela 42 prikazuje rezultate uporabe ekspertne oziroma neekspertne poti fiksacij 

in uspeha pri reševanju tretjega kemijskega problema glede na predznanje študentov. V 

tabeli 42 sta prikazani še dve sliki:  

1) slika poti fiksacij usmerjene pozornosti;   

2) shema gostot fiksacij usmerjene pozornosti na izbrana interesna področja 

specifičnih študentov v posamezni skupini. 
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Tabela 42: Rezultati uporabe ekspertne in neekspertne poti fiksacij na vprašanja tretjega kemijskega problema glede na predznanje študentov (N = 55) 

Š
t.

 

v
p

ra
ša

n
ja

 Študentje s slabim predznanjem n = 9 Študentje s povprečnim predznanjem n = 36 Študentje z dobrim predznanjem n = 10 

Ekspertna pot fiksacij  Neekspertna pot fiksacij  Ekspertna pot fiksacij Neekspertna pot fiksacij Ekspertna pot fiksacij Neekspertna pot fiksacij 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

1 4 (57) 3 (43) 7 1 (50) 1 (50) 2 28 (85) 5 (15) 33 0 (0) 3 (100) 3 8 (89) 1 (11) 9 1 (100) 0 (0) 1 

2 2 (22) 7 (78) 9 0 (0) 0 (0) 0 29 (88) 7 (12) 36 0 (0) 0 (0) 0 6 (60) 4 (40) 10 0 (0) 0 (0) 0 

3 2 (34) 4 (66) 6 0 (0) 3 (100) 3 8 (28) 21 (72) 29 0 (0) 7 (100) 7 4 (44) 5 (56) 9 0 (0) 1 (100) 1 

4 1 (20) 4 (80) 5 0 (0) 4 (100) 4 8 (31) 18 (69) 26 0 (0) 10 (100) 10 4 (44) 5 (56) 9 0 (0) 1 (100) 1 

5 1 (33) 2 (67) 3 1 (16) 5 (84) 6 15 (75) 5 (25) 20 10 (63) 6 (37) 16 5 (100) 0 (0) 5 3 (60) 2 (40) 5 

6 0 (0) 1 (100) 1 0 (0) 8 (100) 8 10 (71) 4 (29) 14 7 (32) 15 (68) 22 5 (100) 0 (0) 5 3 (60) 2 (40) 5 

7 3 (100) 0 (0) 3 0 (0) 6 (100) 6 12 (75) 4 (25) 16 0 (0) 20 (100) 20 3 (100) 0 (0) 3 0 (0) 7 (100) 7 

8 2 (40) 3 (60) 5 1 (25) 3 (75) 4 14 (93) 1 (7) 15 11 (52) 10 (48) 21 5 (100) 0 (0) 5 3 (60) 2 (40) 5 
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Iz rezultatov v tabeli 42 je mogoče povzeti, da so bili pri opredelitvi vrste kemijske 

reakcije najuspešnejši študentje z dobrim kemijskim predznanjem. Študentje s 

povprečnim predznanjem so bili uspešnejši od študentov s slabim. V splošnem velja, da 

so študentje z dobrim kemijskim predznanjem tudi z opazovanjem neekspertne poti 

fiksacij na vprašanje odgovorili pravilno, medtem ko to za študente s povprečnim oziroma 

slabim predznanjem ni mogoče trditi.  

Študentje, ki so na drugo vprašanje odgovarjali z uporabo ekspertne poti fiksacij, 

so na vprašanje, ne glede na predznanje, odgovorili pravilno (tabela 42). Rezultati kažejo, 

da so bili študentje s povprečnim predznanjem pri opisovanju procesa uspešnejši (88 %) 

od študentov z dobrim (60 %) in študentov s slabim predznanjem (22 %).  

Pri opredelitvi reducenta (tretje vprašanje) in oksidanta (četrto vprašanje) je 

mogoče trditi, da so študentje, ki so na vprašanji odgovarjali z uporabo neekspertne poti 

fiksacij, ne glede na kemijsko predznanje, odgovorili napačno (tabela 42). Pri študentih, 

ki so reducent definirali z uporabo ekspertne poti fiksacij, je mogoče trditi, da ima 

predznanje pomembno vlogo. Študentje z dobrim kemijskim predznanjem so bili namreč 

v uspešnosti reševanja najboljši (44 %). Do podobnih ugotovitev lahko pridemo tudi pri 

definiranju oksidanta. 

Da kemijska reakcija poteka v zgornji vodni plasti, so najuspešneje utemeljili 

študentje z dobrim predznanjem (80 %). Sledijo študentje s povprečnim (69 %), najslabši 

pa so bili študentje s slabim kemijskim predznanjem, pri čemer sta na vprašanje pravilno 

odgovorila le dva (22 %) (tabela 42). Na to vprašanje je z uporabo ekspertne poti fiksacij 

odgovarjalo največ študentov s povprečnim predznanjem (56 %). Pri isti skupini 

študentov in pri študentih z dobrim kemijskim predznanjem, ki so na vprašanje 

odgovarjali z uporabo neekspertne poti fiksacij, je mogoče sklepati, da so kljub 

neekspertni poti fiksacij na vprašanje večkrat odgovorili pravilno, kar za študente s slabim 

kemijskim predznanjem ne drži.  

Velik vpliv kemijskega predznanja na pravilnost odgovora je mogoče opaziti tudi 

pri odgovorih na šesto vprašanje, ki je od študentov zahtevalo pojasnitev, da v spodnji 

organski plasti poteka raztapljanje broma. Največji odstotek pravilnih odgovorov so 

dosegli študentje z dobrim predznanjem (80 %), sledijo študentje s povprečnim (47 %), 

najslabši pa so bili študentje s slabim kemijskim predznanjem, od katerih na vprašanje ni 

nihče odgovoril pravilno (tabela 42). Za študente s slabim in študente s povprečnim 

predznanjem velja, da je odgovarjanje na vprašanje z uporabo neekspertne poti fiksacij v 

večini primerov vodilo tudi v napačen odgovor, kar za študente z dobrim predznanjem ne 

drži. Sedmo vprašanje je vsem študentom, ne glede na kemijsko predznanje, predstavljalo 

težavo, saj je bil delež pravilnih odgovorov v vseh treh skupinah približno enak (tabela 

42). Razvidno je, da so vsi študentje, ne glede na predznanje, ki so na vprašanje 

odgovarjali z uporabo neekspertne poti fiksacij, odgovorili napačno. Na vprašanje so z 

največjim deležem uporabe neekspertne poti fiksacij odgovarjali študentje z dobrim 

kemijskim predznanjem (70 %).  

Pri zadnjem vprašanju, pri katerem so morali študentje opredeliti vlogo 

diklorometana, so bili po uspešnosti odgovorov najboljši študentje z dobrim kemijskim 

predznanjem (80 %). Sledijo študentje s povprečnim (69 %) in študentje s slabim 

kemijskim predznanjem (33 %).   
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Povzeti je mogoče, da ima pri odgovoru na to vprašanje predznanje pomembno 

vlogo. Rezultati kažejo (tabela 42), da je večina študentov s slabim in polovica študentov 

z dobrim predznanjem na zadnje vprašanje odgovarjala z uporabo ekspertne poti fiksacij. 

Večina študentov s povprečnim predznanjem pa je pri odgovarjanju uporabljala 

neekspertno pot fiksacij. 

S slik poti in slik gostot fiksacij pri reševanju tretjega kemijskega problema 

(tabela 42) je mogoče povzeti, da so si navodilo kemijskega problema največkrat ogledali 

študentje s slabim kemijskim predznanjem. Za študente s slabim predznanjem je v 

splošnem značilno, da so pri reševanju kemijskega problema med vsemi interesnimi 

področji naredili največ povezav, kar je vplivalo tudi na daljši čas reševanja kemijskega 

problema. Najmanjše število povezav so med interesnimi področji naredili študentje z 

dobrim kemijskim predznanjem, ki so problem reševali z uporabo ekspertne poti fiksacij 

(tabela 42). Sklepati je mogoče, da raven kemijskega predznanja pomembno vpliva na 

način (uporaba ekspertne oziroma neekspertne poti fiksacij) in čas reševanja kemijskega 

problema. Najmanjše število fiksacij na makroskopsko raven predstavitve so v splošnem 

naredili študentje s povprečnim in z dobrim kemijskim predznanjem, ki so problem 

reševali z uporabo ekspertne poti fiksacij. To v splošnem ne drži za študente, ki so 

kemijski problem reševali z uporabo neekspertne poti fiksacij (tabela 42).  

S shem povprečnih gostot fiksacij (tabela 42) je mogoče ugotoviti, da so pri 

reševanju kemijskega problema submikroskopske predstavitve v največji meri opazovali 

študentje z dobrim kemijskim predznanjem, ki so kemijski problem reševali z uporabo 

ekspertne poti fiksacij. V nekoliko manjši meri so v splošnem pri reševanju problema 

submikroskopsko raven predstavitve uporabljali študentje s povprečnim predznanjem, ki 

so kemijski problem reševali z uporabo ekspertne poti fiksacij. Povzeti je mogoče, da 

raven kemijskega predznanja vpliva na to, ali študent pri reševanju kemijskega problema 

submikroskopsko raven predstavitve uporablja ali ne. Najustreznejše razmerje uporabe 

treh ravni predstavitev se pri reševanju tretjega kemijskega problema pričakovano opazi 

pri študentih z dobrim kemijskim predznanjem, ki so problem reševali z ekspertno potjo 

fiksacij. Pričakovano najslabše razmerje pa je v splošnem mogoče opaziti v skupini 

študentov s povprečnim predznanjem, ki so kemijski problem reševali z uporabo 

neekspertne poti fiksacij. Če je bil študentom kemijski problem težek, so v splošnem pri 

reševanju problema submikroskopsko raven predstavitve opazovali le minimalno. 

Študentje, ki so kemijski problem reševali z uporabo neekspertne poti fiksacij, so 

simbolno raven predstavitve opazovali v veliko manjši meri kot študentje z dobrim 

kemijskim predznanjem in uporabo ekspertne poti fiksacij (tabela 42). 

 
Rezultati tretjega dela tretjega kemijskega problema.  

         Tabela 43 prikazuje rezultate uporabe ekspertne oziroma neekspertne poti fiksacij 

in uspeha pri reševanju tretjega kemijskega problema glede na vertikalo izobraževanja. V 

tabeli 43 sta prikazani še dve sliki:  

1) slika poti fiksacij usmerjene pozornosti;   

2) shema gostot fiksacij usmerjene pozornosti na izbrana interesna področja 

specifičnih študentov v posamezni skupini.
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Tabela 43: Rezultati uporabe ekspertne in neekspertne poti fiksacij na vprašanja tretjega kemijskega problema glede na vertikalo izobraževanja (N = 55) 

Š
t.

 

v
p

ra
ša

n
ja

 Študentje 1. letnika 1. st n = 5 Študentje 2. letnika 1. st. n = 19 Študentje 3. letnika 1. st. n = 12 

Ekspertna pot fiksacij Neekspertna pot fiksacij Ekspertna pot fiksacij Neekspertna pot fiksacij Ekspertna pot fiksacij Neekspertna pot fiksacij 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

1 5 (100) 0 (0) 5 0 (0) 0 (0) 0 10 (63) 6 (37) 16 0 (0) 3 (100) 3 11 (100) 0 (0) 11 1 (100) 0 (0) 1 

2 3 (60) 2 (40) 5 0 (0) 0 (0) 0 14 (75) 5 (25) 19 0 (0) 0 (0) 0 7 (58) 5 (42) 12 0 (0) 0 (0) 0 

3 1 (20) 4 (80) 5 0 (0) 0 (0) 0 4 (30) 10 (70) 14 0 (0) 5 (100) 5 4 (33) 8 (67) 12 0 (0) 0 (0) 0 

4 1 (25) 3 (75) 4 0 (0) 1 (100) 1 5 (42) 7 (58) 12 0 (0) 7 (100) 7 4 (33) 8 (67) 12 0 (0) 0 (0) 0 

5 3 (60) 2 (40) 5 0 (0) 0 (0) 0 9 (75) 3 (25) 12 3 (43) 4 (57) 7 7 (88) 1 (12) 8 2 (50) 2 (50) 4 

6 2 (67) 1 (33) 3 0 (0) 2 (100) 2 3 (60) 2 (40) 5 7 (50) 7 (50) 14 8 (100) 0 (0) 8 0 (0) 4 (100) 4 

7 3 (75) 1 (25) 4 0 (0) 1 (100) 1 6 (66) 3 (34) 9 0 (0) 10 (100) 10 2 (50) 2 (50) 4 0 (0) 8 (100) 8 

8 2 (100) 0 (0) 2 1 (34) 2 (66) 3 9 (100) 0 (0) 9 7 (70) 3 (30) 10 5 (71) 2 (29) 7 2 (40) 3 (60) 5 

       

 

 

 
     

 

      

 

 

  



M. Slapničar, Razumevanje kemijske reakcije na treh ravneh predstavitev kemijskih pojmov                                    Doktorska disertacija 

171 

 

Nadaljevanje tabele 43 

Š
t.

 

v
p

ra
ša

n
ja

 Študentje 4. letnika 1. st. in 1. letnika. 2. st. n = 19 

Ekspertna pot fiksacij Neekspertna pot fiksacij 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

Pravilni 

odgovor 

Napačni 

odgovor 

Skupaj 

f 

1 14 (82) 3 (18) 17 1 (50) 1 (50) 2 

2 11 (58) 8 (42) 19 0 (0) 0 (0) 0 

3 5 (38) 8 (62) 13 0 (0) 6 (100) 6 

4 4 (33) 8 (67) 12 0 (0) 7 (100) 7 

5 1 (33) 2 (67) 3 9 (56) 7 (44) 16 

6 3 (75) 1 (25) 4 4 (26) 11 (74) 15 

7 4 (80) 1 (20) 5 0 (0) 14 (100) 14 

8 4 (67) 2 (33) 6 6 (45) 7 (55) 13 
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Iz rezultatov je razvidno (tabela 43), da študentje 1. in 3. letnika 1. stopnje niso 

imeli težav pri opredelitvi vrste kemijske reakcije, saj so na vprašanje vsi odgovorili 

pravilno. Večina študentov, tudi študentje 2. in 4. letnika 1. stopnje ter študentje 1. letnika 

2. stopnje, ki so bili pri prvem vprašanju manj uspešni, so za odgovarjanje uporabljali 

ekspertno pot fiksacij. Manjši odstotek pravilnih odgovorov po skupinah študentov v 

različnih letnikih študija je kljub uporabi ekspertne poti fiksacij mogoče pripisati 

študentovi opredeljeni oceni težavnosti tega kemijskega problema.  

Kot pri prvem in drugem kemijskem problemu je tudi tu mogoče trditi, da 

študentje v različnih letnikih študija niso imeli težav z opisom redoks reakcije. Vsi 

študentje so za opisovanje kemijske reakcije uporabljali ekspertno pot fiksacij in bili pri 

pravilnosti odgovorov na vprašanje zelo uspešni.  

Tretje vprašanje, ki je od študentov zahtevalo opredelitev reducenta, predstavlja 

slabo odgovarjano vprašanje, saj je nanj le malo študentov, kljub uporabi ekspertne poti 

fiksacij, odgovorilo pravilno (tabela 43). V odgovorih so bili najuspešnejši študentje 3. 

letnika 1. stopnje (33 % pravilnih odgovorov). Študentje v preostalih skupinah po letnikih 

študija so bili glede na delež študentov v skupini po pravilnosti odgovora slabši.  

Tudi opredelitev oksidanta (četrto vprašanje) je študentom v različnih letnikih 

študija predstavljala težavo. Uspešnost odgovorov na to vprašanje je bila zelo primerljiva 

z uspešnostjo opredelitve reducenta. Študentje 1., 2. in 4. letnika 1. stopnje ter študentje 

1. letnika 2. stopnje so oksidant v večji meri definirali z uporabo neekspertne kot 

ekspertne poti fiksacij (tabela 43).  

Pri petem in šestem vprašanju so morali študentje opredeliti, v kateri plasti poteka 

kemijska reakcija in v kateri fizikalni proces. Rezultati kažejo, da so bile skupine 

študentov, ne glede na letnik študija, uspešnejše pri opredelitvi, da kemijska reakcija 

poteka v zgornji fazi, kot pri opredelitvi, da v spodnji fazi poteka fizikalna sprememba. 

Pri opredelitvi, v kateri plasti poteka kemijska reakcija, so bili najuspešnejši študentje 3. 

letnika 1. stopnje (75 %). Sledijo jim študentje 2. letnika (63 %), nato študentje 1. letnika 

1. stopnje (60 %), najmanj uspešni (53 %) pa so bili študentje 4. letnika 1. stopnje in 

študentje 1. letnika 2. stopnje (tabela 43). Pri definiranju, v kateri plasti poteka kemijska 

reakcija, so skupine študentov po vertikali izobraževanja dosegale boljši uspeh. Študentje 

zadnjih dveh letnikov pri tem vprašanju ne izstopajo le po najmanjšem deležu pravilnih 

odgovorov, ampak tudi po največji uporabi neekspertne poti fiksacij, kar za druge 

študente v nižjih letnikih študija ne drži.  

Uspešnost odgovorov šestega vprašanja je podobna uspešnosti odgovorov petega. 

Pri pojasnjevanju procesa, ki poteka v spodnji plasti, je odstotek pravilnosti odgovorov 

naraščal od študentov 1. letnika (40 %) prek študentov 2. letnika (53 %) vse do študentov 

3. letnika 1. stopnje (67 %), pri čemer so študentje zadnjih dveh letnikov študija spet 

dosegli najmanjši odstotek pravilnih odgovorov (37 %) (tabela 43). Pri študentih 1. in 2. 

letnika 1. stopnje je mogoče zaznati, da so pri odgovarjanju na šesto v primerjavi s petim 

vprašanjem uporabljali večji delež neekspertne poti fiksacij, kar je vplivalo tudi na manjši 

odstotek pravilnih odgovorov. Omenjeno za študente zadnjih treh letnikov študija ne velja 

(tabela 43). 
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Da pri kemijski reakciji kalijevi ioni nimajo nobene posebne vloge (sedmo 

vprašanje), je z največjim deležem pravilnih odgovorov opredelila skupina študentov 1. 

letnika 1. stopnje (60 %). Trditi je mogoče, da je bila uspešnost odgovorov sedmega 

vprašanja pri študentih v preostalih letnikih študija slaba. Najnižji odstotek pravilnih 

odgovorov (17 %) so dosegli študentje 3. letnika 1. stopnje, ki so na vprašanje v večji 

meri odgovarjali z uporabo neekspertne poti fiksacij. Pri odgovarjanju na to vprašanje so 

neekspertno pot fiksacij uporabljali tudi študentje 2. letnika 1. stopnje (32 %) ter študentje 

zadnjih dveh letnikov študija (21 %), pri katerih je bila uspešnost odgovorov majhna 

(tabela 43).  

Uspešnost odgovorov zadnjega vprašanja je bila pri vseh študentih, ne glede na 

letnik študija, večja od 50 %. Povzeti je mogoče, da vprašanje o vlogi diklorometana 

študentom ni predstavljalo večjih težav. Vsi študentje, razen študentje 3. letnika 1. 

stopnje, so na vprašanje odgovarjali z uporabo neekspertne poti fiksacij, ki je v več 

primerih vodila tudi v napačen odgovor. Vlogo diklorometana so najuspešneje opredelili 

študentje 2. (84 %), sledijo študentje 1. (60 %), nato študentje 3. letnika 1. stopnje. Pri 

odgovarjanju na to vprašanje so bili najmanj uspešni študentje zadnjih dveh letnikov 

študija (tabela 43). 

S slik poti in slik gostot fiksacij v skupinah študentov različnih letnikov študija 

(tabela 43) je mogoče povzeti, da je bilo navodilo kemijskega problema pri večini 

prebrano le enkrat. Velja, da so se študentje, ki so kemijski problem reševali z uporabo 

ekspertne poti fiksacij, na navodilo kemijskega problema med reševanjem večkrat vrnili. 

Med navodilom in drugimi interesnimi področji so v primerjavi s študenti, ki so kemijski 

problem reševali z uporabo neekspertne poti fiksacij, naredili več povezav.  

Podobno kot pri prvem in drugem kemijskem problemu je tudi tu mogoče trditi, 

da so študentje 1. letnika 1. stopnje pri reševanju problema fotografije na makroskopski 

ravni v primerjavi z drugimi študenti višjih letnikov uporabljali v največji meri. Izmed 

vseh treh fotografij sta bili najbolj opazovani srednja in desna fotografija, ki sta 

prikazovali potek in konec kemijske reakcije.  

Študentje, ki so kemijski problem reševali z uporabo neekspertne poti fiksacij, so 

submikroskopsko raven predstavitve uporabljali v manjši meri kot študentje, ki so 

problem reševali po ekspertni poti fiksacij. Študentje višjih letnikov so pri reševanju 

problema submikroskopsko raven predstavitve uporabljali v manjši meri kot študentje na 

začetku študija. Študentje, ki so kemijski problem reševali z ekspertno potjo fiksacij, ne 

glede na letnik študija, so pri reševanju problema simbolno raven predstavitve uporabljali 

v večji meri kot študentje, ki so za reševanje problema uporabljali neekspertno pot 

fiksacij. Izpostaviti velja, da študentov, ne glede na letnik študija, ki so kemijski problem 

reševali z uporabo neekspertne poti fiksacij, podatki o gostoti vode in diklorometana niso 

zanimali v tolikšni meri kot študente, ki so problem reševali po ekspertni poti.  

Pri povezavah različnih ravni predstavitev je mogoče opaziti, da so študentje v 

veliki meri med seboj povezovali makroskopsko in simbolno raven predstavitve, medtem 

ko so vmesno submikroskopsko večkrat izpuščali. V splošnem je mogoče trditi, da je 

število povezav med različnimi interesnimi področji pri kemijskem problemu, ki so ga 

študentje ocenili za težkega oziroma zelo težkega, večje pri študentih, ki so kemijski 

problem reševali z uporabo ekspertne poti fiksacij.  
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4.4.4 Težavnost, zanimivost in poznanost kemijskih problemov 
 

Zbrane rezultate prvega in drugega raziskovalnega vprašanja je mogoče povezati 

z rezultati analize težavnosti in zanimivosti kemijskih problemov ter s tem, kako so bili 

študentom eksperimenti v treh kemijskih problemih poznani.  

 

4.4.4.1 Težavnost kemijskih problemov  

 

Graf 1 prikazuje, kako so študentje po končanem reševanju vrednotili težavnost 

prvega, drugega in tretjega kemijskega problema na 5-stopenjski lestvici stališč 

Likertovega tipa (1 – zelo lahek, 2 – lahek, 3 – srednje težek, 4 – težek in 5 – zelo težek). 

V oklepajih so zapisane relativne frekvence, zraven njih pa so podane absolutne 

vrednosti. 

 

 
 

Graf 1: Težavnost prvega, drugega in tretjega kemijskega problema (N = 55) 

 

Rezultati kažejo, da je kot zelo lahek oziroma lahek največ študentov (15 %) 

opredelilo prvi kemijski problem. Največ študentov ocenjuje, da je ta kemijski problem 

srednje težek, in le 9 % študentov ta kemijski problem vrednoti kot težek.  

         Nasprotne ugotovitve je mogoče izpeljati iz rezultatov vrednotenja težavnosti 

tretjega kemijskega problema. Povzeti je mogoče, da je kar 70 % študentov tretji kemijski 

problem vrednotilo kot težek oziroma zelo težek, četrtina ga je vrednotila kot srednje 

težkega in le 5 % študentov kot lahkega. Kemijski problem reakcije halogenih elementov 

s halogenidi je tako za študente predstavljal najkompleksnejši problem. Razlogi za takšno 

vrednotenje težavnosti, ki so jih izpostavili študenti, so:  

1) organska plast diklorometana (ρ = 1,330 g mL‒1; T = 20 ºC) ima večjo gostoto od 

vode (ρ = 0,998 g mL‒1; T = 20 ºC);  
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2) dvofazni sistem polarne anorganske in nepolarne organske faze s fazno mejo;  

3) sočasen potek redoks reakcije med molekulami halogenega elementa in 

halogenidnimi ioni v vodni plasti ter raztapljanja nastalega halogenega elementa v 

plasti diklorometana.  

          Študentje so trdili, da je problem težko razumljiv že na makroskopski ravni 

predstavitve, ko so opazovali fotografije eksperimenta. Submikroskopska raven je 

predstavljala sheme, na katerih je prikazano dejansko stanje delcev, kar pa je večini 

študentov dajalo vtis neurejenosti in zmešnjave.  

          Drugi kemijski problem, reakcijo med elementarnim bakrom in vodno raztopino 

srebrovega nitrata(V), so študentje v večji meri vrednotili kot težkega in zelo težkega       

(45 %) oziroma srednje težkega (42 %) kot pa lahkega in zelo lahkega (13 %). 

Povzeti je mogoče, da so študentje kemijske probleme po naraščajoči težavnosti 

razvrstili po naslednjem vrstnem redu:  

prvi kemijski problem < drugi kemijski problem < tretji kemijski problem. 

 

Rezultati opredelitve težavnosti študentov se skladajo s predvidenim oziroma 

vnaprej načrtovanim povečevanjem težavnosti od prvega proti tretjemu kemijskemu 

problemu. Rezultati raziskav (Gulacar idr., 2013, 2014; Rhee, 2012; Yuriev, 2017) 

namreč kažejo, da je uspešnost reševanja problemov odvisna tudi od njihove težavnosti. 

Pri reševanju več problemov je zaželeno, da so ti razvrščeni po težavnostni stopnji od 

najlažjega (najpreprostejšega) proti najtežjemu (najkompleksnejšemu).  

V naši raziskavi tako prvi kemijski problem prikazuje primer preproste redoks 

reakcije sinteze preproste binarne spojine natrijevega klorida iz elementov. Natrijev 

klorid na vseh ravneh predstavitev kemijskih pojmov predstavlja preprost primer ionske 

spojine že v 8. razredu osnovne šole. Drugi problem, ki je težji in zahtevnejši, ponazarja 

redoks reakcijo med kovino v elementarnem stanju in vodno raztopino srebrovega 

nitrata(V). Tretji kemijski problem, ki je bil predviden kot najkompleksnejši, obravnava 

dvofazni sistem polarne in nepolarne faze, v katerem združuje kemijsko reakcijo in proces 

raztapljanja.  

S slik poti oziroma slik gostot fiksacij (tabele 23, 30 in 42) je mogoče povzeti, da 

so študentje, ki so kemijski problem vrednotili kot lahek oziroma zelo lahek, pri reševanju 

ne glede na kemijsko predznanje oziroma uporabo ekspertne/neekspertne poti fiksacij 

uporabljali submikroskopsko raven predstavitve kemijskega pojma. Če se je študentom 

problem zdel težek (drugi kemijski problem) oziroma zelo težek (tretji kemijski problem), 

je bila pri reševanju kemijskega problema uporaba submikroskopske ravni predstavitve 

ne glede na kemijsko predznanje vse manjša.  
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4.4.4.2 Zanimivost kemijskih problemov in uvodnega konteksta 

 

Graf 2 prikazuje, kako so študentje po končanem reševanju vrednotili zanimivost 

prvega, drugega in tretjega kemijskega problema na 5-stopenjski lestvici stališč 

Likertovega tipa (1 – prav nič zanimiv, 2 – nekoliko zanimiv, 3 – srednje zanimiv, 4 – zelo 

zanimiv in 5 – izjemno zanimiv). V oklepajih so zapisane relativne frekvence, zraven njih 

pa so podane absolutne vrednosti.  

 

 
 

Graf 2: Zanimivost prvega, drugega in tretjega kemijskega problema (N = 55) 

 

Trditi je mogoče, da so bili večini študentov vsi trije kemijski problemi zelo 

oziroma srednje zanimivi. Poudariti velja, da so študentje zanimivost kemijskega 

problema v večini primerov povezovali tudi z zanimivostjo uvodnega avtentičnega 

konteksta. Dvanajst študentov je v vrednotenju zanimivosti kemijskega problema kot 

pozitivno poudarilo pripravo in postavitev računalniške zaslonske slike. Zanimivo se jim 

je zdelo vključevanje različnih vizualizacijskih elementov (fotografije na makroskopski 

ravni, submikroreprezentacije in zapis enačbe kemijske reakcije ter drugih podatkov na 

simbolni ravni predstavitev kemijskega pojma).   

Vsebina okoljskega konteksta prvega kemijskega problema (slika 10) se je 

nanašala na pomen soljenja cest v zimskem času in kakšne posledice ima to za življenje 

obcestnih rastlin. Zanimivost okoljskega konteksta, prikazana v tabeli 44, je bila določena 

kot frekvenca najzanimivejšega dela konteksta (stavek), ki ga je študent po prebranem 

besedilu tudi ustno izpostavil. Izpostavljeni del je pri večini študentov predstavljal tudi 

del besedila, na katerem so se pri branju konteksta časovno najdlje zadržali oziroma nanj 

naredili največje število fiksacij (slika 16).   
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Tabela 44: Zanimivost okoljskega konteksta prvega kemijskega problema (N = 55) 

Izpostavljeni del besedila okoljskega konteksta f (f %) 

Soljenje cest pripomore k hitrejšemu taljenju snega in ledu.  3 (6) 

Vodna raztopina soli negativno vpliva na rast in razvoj rastlin.  18 (32) 

Obcestne rastline sčasoma propadejo. 21 (38) 

Tla postanejo manj prepustna za zrak in vodo.  13 (24) 

 

Iz tabele 44 je razvidno, da sta najzanimivejša dela okoljskega konteksta 

informaciji, da obcestne rastline pri soljenju sčasoma propadejo (38 %) oziroma da vodna 

raztopina soli na rast in razvoj obcestnih rastlin vpliva negativno (32 %). Pridobljeni 

podatki kažejo, da je bilo kar 70 % študentom najzanimivejši negativen vpliv soljenja na 

rast obcestnih rastlin, ki sčasoma propadejo (živi del narave). Bistveno manj študentov 

pa je kot zanimivost po soljenju cest izpostavilo spremenjene koligativne lastnosti 

raztopin oziroma spremembo prepustnosti tal (neživi del narave).  

Podobne ugotovitve (tabela 44) je mogoče opaziti tudi s slike 16, ki prikazuje 

povprečno shemo gostot fiksacij vseh študentov na besedilo okoljskega konteksta prvega 

kemijskega problema.  

 

 
 
Slika 16: Povprečna gostota fiksacij branja okoljskega konteksta prvega kemijskega problema 

(N = 55) 

 

Rezultati analize frekvenc zanimivosti uporabnega konteksta drugega kemijskega 

problema (slika 12) kažejo, da je bil več kot polovici študentov (63 %) najzanimivejši 

del, da se žlahtni kovini uporabljata za izdelavo nakita, dekorativnih izdelkov in kot 

monetarni zalogi (tabela 45). Izpostavljeni del je pri večini študentov predstavljal tudi del 

besedila, na katerem so se pri branju konteksta časovno najdlje zadržali oziroma nanj 

naredili največje število fiksacij (slika 17).   

 
Tabela 45: Zanimivost uporabnega konteksta drugega kemijskega problema (N = 55) 

Izpostavljeni del besedila uporabnega konteksta f (f %) 

Kovine 11. skupine periodnega sistema elementov.  9 (16) 

Baker se uporablja za električne vodnike, elektromagnete in kot toplotni prevodnik. 9 (16) 

Srebro in zlato se uporabljata za izdelavo nakita, dekorativnih izdelkov in kot 

monetarne zaloge.  
34 (63) 

Kovine zaradi velike korozijske odpornosti uporabljamo za izdelavo zlitin.  3 (5) 
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Podobne ugotovitve (tabela 45) je mogoče opaziti tudi s slike 17, ki prikazuje 

povprečno shemo gostot fiksacij vseh študentov na besedilo uporabnega konteksta 

drugega kemijskega problema.  

 

 
 
Slika 17: Povprečna gostota fiksacij branja uporabnega konteksta drugega kemijskega problema 

(N = 55) 

 

V sklopu uvodnega zgodovinskega konteksta tretjega kemijskega problema (slika 

14), ki se je navezoval na uporabo klora kot bojnega strupa v 1. svetovni vojni, je mogoče 

ugotoviti, da so študente specifični odseki besedila približno enako zanimali (tabela 46). 

Podobno kot pri opredelitvi zanimivosti prvega in drugega uvodnega konteksta je mogoče 

tudi v tem primeru trditi, da so se študentje na izpostavljenem stavku s pogledom dlje 

časa zadrževali oziroma nanj naredili največje število fiksacij (slika 18). 

 

Tabela 46: Zanimivost zgodovinskega konteksta tretjega kemijskega problema (N = 55) 

Izpostavljeni del besedila zgodovinskega konteksta f (f%) 

Uporaba klora v 1. sv. vojni kot kemično orožje proti francoski vojski in 

osvajanju francoskega ozemlja. 
17 (31) 

Klor je težji od zraka, zato se je kopičil v strelskih jarkih in zaradi svoje 

strupenosti poškodoval pljuča francoskih vojakov.  
20 (36) 

Halogeni elementi so zelo reaktivni in za organizme smrtno nevarni.  18 (33) 

 

Podobne ugotovitve (tabela 46) je mogoče opaziti tudi s slike 18, ki prikazuje 

povprečno shemo gostot fiksacij vseh študentov na besedilo zgodovinskega konteksta 

tretjega kemijskega problema. Opaziti je mogoče, da je povprečna gostota fiksacij pri 

branju zgodovinskega konteksta skozi celotno besedilo precej enakomerno razporejena. 
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Slika 18: Povprečna gostota fiksacij branja zgodovinskega konteksta tretjega kemijskega 

problema (N = 55) 

 

Ugotoviti je smiselno, ali je uporaba ekspertne oziroma neekspertne poti fiksacij 

pri reševanju kemijskih problemov statistično pomembno povezana z uspešnostjo 

reševanja. Študentje so po reševanju kemijskega problema na lestvici Likertovega tipa 

vrednotili težavnost in zanimivost. Smiselno je ugotoviti tudi, ali je uporaba ekspertne 

oziroma neekspertne poti fiksacij pri reševanju kemijskih problemov statistično 

pomembno povezana z vrednotenjem težavnosti in zanimivosti kemijskih problemov.  

        Za izračun primerjave reševanja kemijskih problemov z uporabo ekspertne 

oziroma neeskpertne poti fiksacij je bil zaradi nenormalne porazdelitve skupin uporabljen 

neparametričen Mann-Whitneyjev U-test. S testom je bilo ugotovljeno, ali se študentje, 

ki so kemijske probleme reševali z uporabo ekspertne poti fiksacij, razlikujejo od 

študentov, ki so pri reševanju kemijskega problema uporabljali neekspertno pot fiksacij, 

glede na: 

1) uspešnost reševanja (doseženo število točk pri vrednotenju odgovorov na vprašanja 

v kemijskih problemih; arbitrarna meja dosežka na vsaj polovico doseženih vseh 

mogočih točk);  

2) vrednotenje težavnosti;   

3) vrednotenje zanimivosti kemijskih problemov.  

        Študentje so na nekatera vprašanja v kemijskih problemih lahko odgovarjali z 

uporabo ekspertne, na druga pa z uporabo neekspertne poti fiksacij. Študentje, ki so 

kemijske probleme v splošnem reševali po ekspertni poti fiksacij, so bili določeni tako, 

da so morali na vsaj 70 % vprašanj v kemijskih problemih odgovoriti z uporabo ekspertne 

poti fiksacij. Meja 70 %, ki je študente razdelila približno na polovico, je bila določena 

arbitrarno in je dovolj visoka za določitev trditve, da je študent kemijske probleme v 

splošnem reševal po ekspertni poti fiksacij.  
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          Mann-Whitneyjev U-test glede na uspešnost reševanja kaže statistično 

pomembne razlike med študenti, ki so kemijski problem reševali z uporabo ekspertne 

(Mdn = 36,00, IQR = 10,00, n = 24) oziroma neekspertne poti fiksacij (Mdn = 25,0,      

IQR = 9,00, n = 31), U = 54,000, z = −5,402, p ≤ 0,000, η2 = 0,536. 

 Mann-Whitneyjev U-test glede na opredelitev težavnosti ne kaže statistično 

pomembnih razlik med študenti, ki so kemijski problem reševali z uporabo ekspertne 

(Mdn = 3,00, IQR = 1,00, n = 24) oziroma neekspertne poti fiksacij (Mdn = 3,00,           

IQR = 1,00, n = 31), U = 364,000, z = −0,160, p = 0,873. 

Mann-Whitneyjev U-test glede na opredelitev zanimivosti ne kaže statistično 

pomembnih razlik med študenti, ki so kemijski problem reševali z uporabo ekspertne 

(Mdn = 4,00, IQR = 1,00, n = 24) oziroma neekspertne poti fiksacij (Mdn = 4,00,           

IQR = 1,00, n = 31), U = 314,000, z = −1,166, p = 0,244. 

 

  

                                                 

 

6 Mera povezanosti (mera velikosti učinka) »Eta squared, η2«, ki prikazuje delež pojasnjene variance in na 

ta način pomaga pri interpretaciji praktične pomembnosti razlik med vzorci. Pojasnjujemo jo kot stopnjo 

povezanosti med učinkom in odvisno spremenljivko. Vrednosti η2 okoli 0,01 predstavljajo majhen učinek, 

vrednosti okoli 0,06 srednje velik učinek ter vrednosti okoli 0,14 in več velik učinek. Mero velikosti učinka 

η2 navajamo le pri rezultatih, ki kažejo statistično pomembne razlike, saj je vrednost η2 pri rezultatih 

statistično nepomembnih razlik enaka 0 (Cohen, 1988; Pallant, 2010).    
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4.4.4.3 Poznanost eksperimentov kemijskih problemov  

 

          Graf 3 prikazuje, kako so študentje opredelili poznanost eksperimenta prvega, 

drugega in tretjega kemijskega problema. Iz odgovorov študentov so bile določene tri 

kategorije odgovorov:  

1) Eksperimenta sploh ne poznam. 

2) Eksperiment poznam, vendar ga sam še nisem izvajal, videl sem ga že na posnetku.  

3) Eksperiment poznam, izvajal sem ga tudi sam.  

         V oklepajih so zapisane relativne frekvence, zraven njih pa so podane absolutne 

vrednosti. 

 

 
 

Graf 3: Poznanost prvega, drugega in tretjega kemijskega problema (N = 55) 

 

Rezultati o poznanosti eksperimentov kemijskih problemov kažejo, da so bili vsi 

trije eksperimenti študentom poznani v vsaj 65 % (graf 3). Reakcija sinteze natrijevega 

klorida iz elementov je bila študentom najmanj poznana. Večina študentov 1. in 2. letnika 

1. stopnje je trdila, da eksperimenta ne pozna. Razlog za to je bil v največ primerih 

kemijska varnost z rokovanjem z natrijem in s pridobivanjem klora. Preostali študentje 

(51 %), z izjemo 14 %, ki so ta poskus že izvajali samostojno, so eksperiment poznali iz 

videoposnetkov oziroma kot demonstracijski poskus pri predavanjih iz predmeta splošna 

in anorganska kemija v 1. letniku študija.  

Ravno nasprotno je o poznanosti eksperimentov mogoče trditi za drugi in tretji 

kemijski problem, saj sta bila oba eksperimenta med študenti zelo dobro poznana (graf 

3). Najmanj 93 % študentov oba eksperimenta dobro pozna oziroma jih je več kot 90 % 

eksperimenta že izvajalo samostojno. Eksperimenta sta vključena v laboratorijske vaje 

pri predmetu eksperimentalno delo I v 2. letniku študija, teoretično pa so se študentje z 

njima seznanili že v 1. letniku študija pri predmetu splošna in anorganska kemija. Velika 

večina študentov je oba eksperimenta pri kemiji spoznala že med srednješolskim 

izobraževanjem.  
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4.4.5 Povzetek rezultatov prvega in drugega raziskovalnega vprašanja 

 

Iz zbranih rezultatov na prvo raziskovalno vprašanje »Katere strategije reševanja 

problemov s področja kemijskih reakcij uporabljajo študentje študijskega programa 

dvopredmetni učitelj, smer kemija?« je mogoče povzeti, da so študentje pri reševanju 

kemijskih problemov redoks reakcij opazovali različne ravni predstavitev kemijskih 

pojmov. Z očesnim sledilcem je bilo ugotovljeno, da so določeni študentje pri reševanju 

kemijskih problemov pozornost pogleda usmerjali pretežno v opazovanje ene ravni, drugi 

pa so problem reševali s kombinacijo dveh ali treh ravni predstavitev. S tehniko sledenja 

očesnim premikom sta bili pri vsakem kemijskem problemu določeni ekspertna in 

neekspertna pot fiksacij, ki so jih študentje uporabljali pri odgovarjanju na posamezna 

vprašanja. Povzeti je mogoče, da je reševanje kemijskih problemov z uporabo ekspertne 

poti fiksacij reševalcu v večini primerov omogočalo tudi pravilno rešitev problema, 

medtem ko to za uporabo neekspertne poti fiksacij ne velja.  

Za ugotavljanje, ali se študentje, ki so kemijske probleme reševali z uporabo 

ekspertne oziroma neekspertne poti fiksacij, statistično pomembno razlikujejo glede na 

uspešnost reševanja, vrednotenje težavnosti in zanimivosti kemijskih problemov, je bil 

uporabljen Mann-Whitneyjev U-test. Skleniti je mogoče, da reševanje kemijskih 

problemov z uporabo ekspertne poti fiksacij glede na uspešnost reševanja kaže statistično 

pomembne razlike. Ugotovitev velja upoštevati pri učenju in tudi poučevanju vsebine 

kemijskih reakcij na treh ravneh predstavitev.  

Uporaba ekspertne oziroma neekspertne poti fiksacij pri reševanju kemijskih 

problemov glede na vrednotenje težavnosti in zanimivosti ne kaže statistično pomembnih 

razlik.  

         Ekspertne poti fiksacij za vprašanja, na katera so študentje odgovarjali pri 

reševanju kontekstualnega kemijskega problema in statistično pomembno vplivajo na 

dosežen uspeh pri reševanju, so:  

1) Opredelitev vrste kemijske reakcije: simbolna raven ali kombinacija simbolne in 

submikroskopske ravni predstavitve.  

2) Opis dogajanja pri kemijski reakciji: makroskopska raven ali kombinacija 

makroskopske s simbolno in submikroskopsko ravnjo predstavitve.  

3) Opredelitev vzroka za potek kemijske reakcije: simbolna raven predstavitve. 

4) Energijska opredelitev kemijske reakcije: makroskopska raven ali kombinacija 

makroskopske s simbolno oziroma/in submikroskopsko ravnjo predstavitve.  

5) Opredelitev reducenta in oksidanta, definiranje redukcije in oksidacije: simbolna 

raven ali kombinacija simbolne in submikroskopske ravni predstavitve.  

6) Opredelitev mesta poteka kemijske reakcije oziroma fizikalne spremembe (primer: 

dvofazni sistem polarne in nepolarne faze): submikroskopska raven ali kombinacija 

submikroskopske in makroskopske ravni predstavitve.  

7) Opredelitev vloge preostalih delcev (atomov, ionov in molekul), ki se nahajajo v 

reakcijski zmesi: simbolna raven ali kombinacija simbolne in submikroskopske 

ravni predstavitve.  
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             Iz uporabe ekspertne oziroma neekspertne poti fiksacij za reševanje kemijskih 

problemov pri študentih v različnih letnikih študija je glede na posamezna vprašanja 

kemijskih problemov mogoče povzeti naslednje ugotovitve.  

             Za opredelitev vrste kemijske reakcije so v kemijskih problemih najuspešneje 

(100 %) ekspertno pot fiksacij uporabljali študentje 1. letnika 1. stopnje (tabele 24, 32 in 

43). Delež uporabe ekspertne poti fiksacij se pri študentih 2. letnika zmanjša na 74 %, pri 

študentih 3. letnika zviša na 90 %, pri študentih zadnjih dveh letnikov študija pa se 

ponovno zmanjša na 84 %. V povprečju vsi študentje, sodelujoči v raziskavi, pri 

odgovarjanju na to vprašanje ekspertno pot fiksacij uporabljajo v 87 %. Velja, da je za 

uspešnost odgovorov pri opredelitvi vrste kemijske reakcije uporaba ekspertne poti 

fiksacij ključnega pomena, in to ne glede na letnik študija. Vrsto kemijske reakcije je torej 

mogoče pravilno opredeliti le z opazovanjem simbolne ravni, na kateri se z analizo 

oksidacijskih števil reaktantov in produktov napove oddajanje oziroma sprejemanje 

elektronov. Simbolno raven je v tem primeru mogoče povezovati tudi s submikroskopsko 

ravnjo, na kateri se oddajanje in sprejemanje elektronov opazi s primerjanjem velikosti 

delcev reaktantov in produktov, kar so študentje z dobrim kemijskim predznanjem tudi 

opazili. Za opisovanje poteka kemijske reakcije so vsi študentje, ne glede na letnik študija, 

uporabljali ekspertno pot fiksacij (tabele 24, 32 in 43). Pri opisu poteka reakcije so vsi 

opazovali vsaj dve različni ravni predstavitve in bili v večini, ne glede na letnik študija, 

uspešni tudi pri pravilnosti odgovora. Glede na to, da so bili kemijski problemi večini 

študentov dobro poznani (graf 3) in so pri tem vprašanju dosegli večino vseh točk, je 

mogoče trditi, da študentje, ne glede na letnik študija, pri odgovarjanju na to vprašanje 

niso imeli težav. Energijska opredelitev kemijske reakcije (peto vprašanje prvega 

kemijskega problema) študentom različnih letnikov študija ni predstavljala težav. Vsi 

študentje z izjemo študentov zadnjih dveh letnikov študija so na vprašanje odgovarjali z 

uporabo ekspertne poti fiksacij in nanj v večini tudi pravilno odgovorili (tabela 24). 

Sklepati je mogoče, da študentje, ne glede na letnik študija, z opazovanjem fotografije na 

makroskopski ravni brez težav navedejo vsaj dva razloga, zakaj je kemijska reakcija 

eksotermna.  

Za odgovor na vprašanje, zakaj redoks reakcija med snovema v epruveti poteka 

(tretje vprašanje drugega kemijskega problema), so morali študentje opazovati simbolno 

raven predstavitve. Rezultati kažejo, da so na vprašanje z uporabo ekspertne poti fiksacij 

v celoti odgovarjali le študentje 3. letnika, medtem ko so bili študentje nižjih letnikov v 

uporabi ekspertne poti fiksacij slabši. Najmanjši odstotek uporabe ekspertne poti 

fiksacij je bilo pri odgovarjanju na vprašanje mogoče ugotoviti pri študentih zadnjih 

dveh letnikov študija. Delež uporabe ekspertne poti fiksacij, ki je ključna za odgovor na 

vprašanje, je mogoče povezati tudi z deležem pravilnih odgovorov (tabela 32). V 

splošnem velja, da so študentje po vertikali izobraževanja pri odgovarjanju na to 

vprašanje ekspertno pot fiksacij uporabljali v vedno večji meri in bili pri pravilnosti 

odgovora tudi vedno uspešnejši. Študentje redoks reakcije v vsakem letniku študija 

spoznavajo pri različnih kemijskih predmetih. Predpostaviti je mogoče, da se jim 

zavedanje, zakaj redoks reakcija med snovmi poteka, lahko ustrezno izoblikuje po 

koncu študija teh predmetov. Pri študentih zadnjih dveh letnikov študija je mogoče 

trditi, da značilnosti poteka redoks reakcij v določeni meri pozabijo.   
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Za pravilen odgovor na vprašanje »Zakaj redoks reakcija med snovmi poteka?« je 

nujna uporaba ekspertne poti fiksacij. Ključne podatke za odgovor namreč lahko 

razberemo le iz analize simbolne ravni predstavitve kemijskega pojma.   

Opredelitev reducenta in oksidanta je v kemijskih problemih zahtevalo 

opazovanje simbolne ali kombinacije simbolne in submikroskopske ravni predstavitve. 

Največji odstotek uporabe ekspertne poti fiksacij so pri opredelitvi reducenta uporabljali 

študentje 1. (87 %), sledijo študentje 3. (69 %) in nato študentje 2. letnika 1. stopnje         

(57 %). Najmanjši delež ekspertne poti fiksacij so uporabljali študentje zadnjih dveh 

letnikov študija (56 %) (tabele 24, 32 in 43). V povprečju so študentje pri opredelitvi 

reducenta ekspertno pot fiksacij uporabljali v 67 %. Tudi pri opredelitvi oksidanta so bili 

z uporabo ekspertne poti fiksacij najuspešnejši študentje 1. letnika 1. stopnje (87 %), 

medtem ko so preostali študentje v različnih letnikih študija dosegli nižji rezultat (67 %) 

(tabele 24, 32 in 43). V povprečju so študentje pri opredelitvi oksidanta ekspertno pot 

fiksacij uporabljali v 72 %. Poudariti velja, da sta vprašanji o opredelitvi reducenta in 

oksidanta študentom, ne glede na letnik študija, povzročali več težav. Za uspešnost 

opredelitve reducenta in oksidanta, ne glede na letnik študija, je ključna uporaba 

ekspertne poti fiksacij. Podobno kot pri vprašanju opredelitve vrste kemijske reakcije je 

tudi v tem primeru pomembna analiza simbolnega zapisa ter velikosti delcev snovi na 

strani reaktantov in produktov. Iz analize odgovorov študentov s slabim kemijskim 

predznanjem velja, ne glede na letnik študija, izpostaviti, da jim je definiranje ter 

pojasnjevanje reducenta in oksidanta lahko v več primerih predstavljalo preobremenitev 

delovnega spomina.   

        Pri opredeljevanju vloge preostalih delcev, ki se nahajajo v reakcijski zmesi, so z 

uporabo ekspertne poti fiksacij na vprašanje z enakim odstotkom uporabe (50 %) 

odgovarjali študentje 1. in 2. letnika 1. stopnje. Sledijo študentje 3. letnika (48 %) in nato 

še študentje zadnjih dveh letnikov študija (41 %) (tabeli 32 in 43). Trditi je mogoče, da 

so bili študentje, ne glede na letnik študija, pri uspešnosti odgovorov na to vprašanje slabi. 

Odkritih je bilo več različnih napačnih ali nepopolnih razumevanj, ki izhajajo tudi iz 

drugih kemijskih vsebinskih sklopov. Slab dosežek je mogoče pripisati tudi naravi 

vprašanja in manjšim izkušnjam študentov, saj se takšno vprašanje pri reševanju nalog ali 

problemov običajno ne zastavlja. Kljub nepomembni informaciji, da preostali delci pri 

kemijski reakciji nimajo posebne vloge, ravno to nakazuje na ustrezno razumevanje 

kemijske reakcije. Pomembno je, da študent razlikuje med delci, ki v kemijski reakciji 

sodelujejo, in tistimi, ki te vloge nimajo. V povprečju so študentje pri pojasnjevanju vloge 

preostalih delcev ekspertno pot fiksacij uporabljali v 47 %. 

Pri tretjem kemijskem problemu so morali študentje opredeliti, v kateri plasti 

dvofaznega sistema poteka kemijska reakcija (peto vprašanje) in v kateri fizikalni proces 

raztapljanja (šesto vprašanje). Rezultati kažejo, da so plast, v kateri poteka kemijska 

reakcija, z uporabo ekspertne poti fiksacij najbolje opredelili študentje 1. (100 %), nato 

3. (67 %) in 2. letnika 1. stopnje (63 %). Najslabši odstotek uporabe ekspertne poti fiksacij 

so uporabljali študentje zadnjih dveh letnikov študija (16 %) (tabela 43). V povprečju so 

študentje pri pojasnjevanju, da kemijska reakcija poteka v zgornji, vodni plasti, ekspertno 

pot fiksacij uporabljali v 62 %.  
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Slabši povprečen odstotek (43 %) so študentje z uporabo ekspertne poti fiksacij 

dosegli pri razlagi, da v spodnji organski plasti poteka raztapljanje halogenega elementa. 

Z uporabo ekspertne poti fiksacij so bili tu najuspešnejši študentje 3. (67 %), sledijo 

študentje 1. (60 %) in nato 2. letnika 1. stopnje (26 %). Na vprašanje so z le 20 % uporabe 

ekspertne poti fiksacij odgovarjali študentje zadnjih dveh letnikov študija (tabela 43). 

Velja, da so imeli študentje, ne glede na letnik študija, težave pri opredeljevanju, v kateri 

plasti poteka kemijska reakcija in v kateri fizikalna sprememba, kar potrjujejo tudi 

ugotovljena napačna oziroma nepopolna razumevanja.  

Študentje so najmanjši povprečni delež uporabe ekspertne poti fiksacij uporabljali 

pri šestem vprašanju tretjega kemijskega problema, ki je od njih zahteval pojasnitev, 

kateri proces poteka v spodnji organski plasti diklorometana (43 %). Največji povprečni 

delež ekspertne poti fiksacij pa so uporabljali pri odgovarjanju na vprašanje opisa poteka 

kemijske reakcije (100 %).  

S slik poti in slik gostot fiksacij (tabele 24, 32 in 43) je v splošnem mogoče 

povzeti, da so navodila kemijskih problemov večkrat prebrali študentje 1. letnika 1. 

stopnje, medtem ko to za študente višjih letnikov ne velja v tolikšni meri. Navodila 

kemijskih problemov so največkrat prebrali tisti študentje, ki so kemijski problem reševali 

z uporabo neekspertne poti fiksacij, in sicer ne glede na letnik študija. Ti študentje so med 

navodilom kemijskega problema in drugimi interesnimi področji naredili večje število 

povezav kot študentje, ki so problem reševali z uporabo ekspertne poti fiksacij. 

Povzeti je mogoče, da so študentje 1. letnika 1. stopnje in tisti študentje višjih 

letnikov, ki so kemijske probleme reševali z uporabo neekspertne poti fiksacij, pri 

reševanju v večji meri uporabljali makroskopsko raven predstavitve, medtem ko so 

submikroskopsko in simbolno raven uporabljali bistveno manj. Med zanimivejšimi 

fotografijami na makroskopski ravni sta bili srednja in desna fotografija, ki sta 

predstavljali stanje, ko je kemijska reakcija potekala, in stanje, ko je bila kemijska 

reakcija končana. Nasprotno velja za študente višjih letnikov in tiste študente, ne glede 

na letnik študija, ki so kemijske probleme reševali z uporabo ekspertne poti fiksacij. Ti 

so pri reševanju kemijskih problemov makroskopsko raven uporabljali v manjšem deležu 

kot pa submikroskopsko oziroma še bolj simbolno raven predstavitve.  

S povečevanjem težavnosti kemijskega problema se je delež uporabe 

submikroskopske ravni, ne glede na letnik študija oziroma uporabo ekspertne/neekspertne 

poti fiksacij, zmanjšal, medtem ko se je delež uporabe simbolne ravni povečal. Rezultat 

nakazuje na reševanje kemijskega problema po algoritmu simbolne ravni, medtem ko so 

študentje s stopnjevanjem težavnosti kemijskega problema postopoma izključevali način 

razmišljanja na submikroskopski ravni predstavitve. Število povezav med različnimi 

interesnimi področji kemijskega problema, ki je bil ocenjen kot težek oziroma zelo težek, 

je bilo večje pri študentih, ki so kemijske probleme reševali z uporabo ekspertne poti 

fiksacij.  
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Povzeti je mogoče, da so študentje nižjih letnikov študija, študentje s slabim 

kemijskim predznanjem in študentje, ki so kemijske probleme reševali z uporabo 

neekspertne poti fiksacij, ne glede na letnik študija, med seboj v večji meri povezovali 

makroskopsko in simbolno raven predstavitve, medtem ko so vmesno submikroskopsko 

raven večkrat izpustili.  

Pri študentih, ki so kemijske probleme reševali z uporabo neekspertne poti 

fiksacij, je v splošnem mogoče povzeti tudi, da so povezave med različnimi interesnimi 

področji delali večkrat znotraj iste ravni predstavitve kot pa med različnimi. Sklepati je 

mogoče, da reševanje kemijskih problemov z uporabo neekspertne poti fiksacij otežuje 

preklapljanje med različnimi ravnmi predstavitev, zato ti študentje različne ravni 

predstavitev med seboj manj povezujejo. Velja tudi, da študentje z dobrim kemijskim 

znanjem, ne glede na letnik študija, v primerjavi z drugimi študenti pri reševanju 

kemijskega problema med različnimi interesnimi področji naredijo manj povezav. 

Pri študentih, ne glede na letnik študija, ki so kemijske probleme reševali z 

uporabo ekspertne poti fiksacij, je mogoče ugotoviti, da so pri reševanju posamezna 

interesna področja opazovali manjkrat in dlje časa (manjše število in večji premer krogov 

modre barve) kot študentje, ki so kemijski problem reševali z uporabo neekspertne poti 

fiksacij. Študentje z dobrim in s povprečnim kemijskim predznanjem imajo fiksacije 

pozornosti skoncentrirane in usmerjene v le specifične dele znotraj polja izbranega 

interesnega področja, medtem ko to za študente s slabim kemijskim predznanjem v večini 

ne drži.  

Pri reševanju vseh treh kemijskih problemov velja, da je reševanje z uporabo 

ekspertne poti fiksacij v primeru študentov s povprečnim in dobrim kemijskim 

predznanjem vodilo tudi v pravilen odgovor. Povzeti je mogoče tudi, da je reševanje 

kemijskih problemov z uporabo neekspertne poti fiksacij v veliko primerih, ne glede na 

kemijsko znanje oziroma letnik študija, vodilo v napačen odgovor.  

V splošnem velja tudi, da so študentje, ne glede na letnik študija, ki so kemijske 

probleme reševali z uporabo ekspertne poti fiksacij, simbolno raven predstavitve 

opazovali v večji meri kot študentje, ki so kemijski problem reševali po neekspertni poti 

fiksacij. Pri reševanju kemijskih problemov so interesna področja submikroskopskih 

predstavitev v največji meri opazovali študentje z dobrim kemijskim predznanjem, ki so 

problem reševali z uporabo ekspertne poti fiksacij. Če je bil študentom kemijski problem 

težek oziroma zelo težek, so pri reševanju submikroskopsko raven predstavitve opazovali 

manj.       
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4.5 POVEZAVA STRATEGIJ REŠEVANJA PROBLEMOV S 

PODROČJA REDOKS REAKCIJ S KOGNITIVNIMI IN Z 

VIZUALIZACIJSKIMI SPOSOBNOSTMI TER Z 

MOTIVACIJO UDELEŽENCEV 

 

Rezultati tretjega raziskovalnega vprašanja.  

Namen tretjega raziskovalnega vprašanja je bil ugotoviti, kako so strategije 

reševanja kemijskih problemov pri študentih študijskega programa dvopredmetni učitelj, 

smer kemija, povezane s formalno-logičnim mišljenjem, z zmogljivostjo delovnega 

spomina, s kemijskim predznanjem, sposobnostjo vizualizacije in z notranjo motivacijo 

za učenje kemije z uporabo trojne narave kemijskih pojmov. 

         Analiza podatkov je z logistično regresijo v nadaljevanju predstavljena za dva 

primera: 

1) napovedovanje dosežkov v znanju redoks reakcij pri reševanju treh kemijskih 

problemov glede na notranjo motivacijo, vizualizacijske in intelektualne 

sposobnosti ter kemijsko predznanje;   

2) napovedovanje uporabe ekspertne oziroma neekspertne poti fiksacij pri reševanju 

treh kemijskih problemov glede na notranjo motivacijo, vizualizacijske in 

intelektualne sposobnosti ter kemijsko predznanje.  

        Rezultati tretjega raziskovalnega vprašanja so prikazani v tabeli 53 in tabeli 54.  

 

Tabela 47: Opisna statistika neodvisnih spremenljivk (prediktorjev) 

Zap. št. Prediktor Maks. št. točk 
Ekspertna pot fiksacij Neekspertna pot fiksacij Skupaj 

M SD M SD M SD 

1. PreTNPKR 28 18,2 4,3 16,3 3,7 17,2 4,1 

2. TOLT 10 8,0 1,7 5,8 2,4 6,8 2,4 

3. TDS 9 6,4 1,6 6,1 1,5 6,3 1,5 

4. TPP 20 14,0 4,6 12,7 3,6 13,3 4,1 

5. TMR 30 19,8 6,5 18,3 5,6 19,0 6,0 

6. MVkem. 70 57,7 6,8 56,8 6,1 57,2 6,4 

7. MVmakro 70 62,0 7,2 60,2 7,0 61,0 7,1 

8. MVsub. 70 49,1 8,3 49,3 7,9 49,2 8,0 

9. MVsim. 70 54,1 9,3 52,8 8,6 53,4 8,9 

Legenda: 

PreTNPKR – Preizkus predznanja o razumevanju trojne narave pojmov kemijske reakcije.  

TOLT – Test formalno-logičnega mišljenja. 

TDS – Test delovnega spomina. 

TPP – Test prostorske predstavljivosti: test prepogibanja papirja. 

TMR – Test prostorske predstavljivosti: test mentalnih rotacij.  

MVkem – Notranja motivacija za učenje kemije na treh ravneh predstavitve kemijskih pojmov.  

MVmakro – Notranja motivacija za učenje kemije na makroskopski ravni predstavitve kemijskih pojmov.  

MVsub – Notranja motivacija za učenje kemije na submikroskopski ravni predstavitve kemijskih pojmov.  

MVsim – Notranja motivacija za učenje kemije na simbolni ravni predstavitve kemijskih pojmov.  

M – Aritmetična sredina.  

SD – Standardni odklon. 
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Tabela 47 prikazuje opisno statistiko neodvisnih spremenljivk (prediktorjev) 

glede na to, ali so študentje kemijske probleme reševali z uporabo ekspertne (n = 25) 

oziroma neekspertne (n = 30) poti fiksacij. Rezultati kažejo, da so imeli študentje, ki so 

kemijske probleme reševali z neekspertno potjo fiksacij, nekoliko slabše dosežke na 

preizkusu kemijskega predznanja (PreTNPKR), obeh testih vizualizacijskih sposobnosti 

(TPP in TMR) in testu formalno-logičnega mišljenja (TOLT). Manj očitne razlike je 

mogoče opaziti pri testu delovnega spomina (TDS) in dosežkih na lestvicah vseh vrst 

notranjih motivacij za učenje kemije in trojne narave predstavitev kemijskih pojmov 

(tabela 47).   

Z multivariatno analizo je mogoče ugotoviti latentno strukturo7 razumevanja 

izbranih kemijskih pojmov treh kemijskih problemov, saj ta omogoča določitev glavnih 

komponent, ki pojasnjujejo določen delež variance sistema manifestnih spremenljivk8.  

Iz tabele 48, ki kaže oceno velikosti in pomembnosti korelacij med neodvisnimi 

spremenljivkami, je mogoče ugotoviti, da določeni preučevani konstrukti med seboj 

precej korelirajo.  

Visoke korelacije je mogoče opaziti med vsemi štirimi vrstami notranje 

motivacije, kar nakazuje na to, da merski instrument med njimi ne razločuje dovolj dobro 

oziroma so te med seboj močno povezane. V napovedni model tovrstne konstrukte zaradi 

večjih korelacij ni smiselno vključevati kot med seboj neodvisne prediktorje, ampak je 

smiselno z analizo glavnih komponent manifestnih spremenljivk sistema (angl. Principal 

Component Analysis, PCA) poskušati odnose med večjim številom manifestnih 

spremenljivk pojasnjevati z delovanjem manjšega števila latentnih spremenljivk – 

glavnih komponent.  

 

  

                                                 

 

7 Latentna spremenljivka je hipotetična oziroma prikrita spremenljivka, ki v realnosti ne obstaja. Latentne 

spremenljivke, ki so med seboj čim bolj neodvisne, opisujejo odnose med merskimi spremenljivkami na 

višji ravni, kot lahko to naredimo s korelacijami. 
8 Manifestne spremenljivke so konkretne, opazljive in izmerjene. V realnosti dejansko obstajajo. V analizi 

glavnih komponent odnose med večjim številom manifestnih spremenljivk pojasnjujemo z delovanjem 

manjšega števila latentnih spremenljivk.    
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Tabela 48: Matrika korelacijskih koeficientov med manifestnimi spremenljivkami 

 PreTNPKR TOLT TDS TPP TMR MVkem. MVmakro MVsub. MVsim. 

PreTNPKR 1 0,416*** 0,316** 0,243* 0,316** 0,302* 0,219 0,189 0,256* 

TOLT  1 0,283* 0,377** 0,419*** 0,272* 0,251* 0,112 0,155 

TDS   1 0,331** 0,353** 0,333** 0,408*** 0,333** 0,196 

TPP    1 0,632*** 0,198 0,334** 0,582*** 0,366** 

TMR     1 0,122 0,204 0,405*** 0,240* 

MVkem.      1 0,774*** 0,609*** 0,707*** 

MVmakro       1 0,567*** 0,568*** 

MVsub.        1 0,678*** 

MVsim.         1 

*p < 0,05; **p ≤ 0,01; ***p ≤ 0,001  

 

Ugotoviti je mogoče, da je večina bivariatnih korelacij (več kot tri četrtine) med 

manifestnimi spremenljivkami statistično pomembna, pri čemer jih je 42,9 % mogoče 

napovedati z 0,1-odstotnim tveganjem, 32,1 % z 1-odstotim tveganjem in 25,0 % s 5-

odstotnim tveganjem.  

Kaiser-Meyer-Olkinov (KMO = 0,755) in Bartlettov test (χ2 = 223,74; p ≤ 0,001) 

kažeta, da je korelacijska matrika primerna za analizo glavnih komponent manifestnih 

spremenljivk sistema, tako da je njena izvedba smiselna in upravičena. 

          Z analizo glavnih komponent, s katero iščemo skupke več spremenljivk 

(konstrukte skrčenih manifestnih spremenljivk z majhno medsebojno korelacijo), je bila 

izdelana korelacijska matrika (tabela 48), sestavljena iz interkorelacij devetih manifestnih 

spremenljivk. Z njo je mogoč vpogled v manifestno strukturo celotnega faktorskega 

prostora devetih prediktorjev. Posledično je samostojni prispevek posameznega 

prediktorja na napovedano odvisno spremenljivko boljši. Zgoščevanje oziroma 

reduciranje devetih prediktorjev je nujno zaradi dveh razlogov: 

1) število prediktorjev (devet manifestnih spremenljivk) je preveliko za vzorec 

študentov, sodelujočih v raziskavi, saj bi bile pri velikosti vzorca 55 ocene 

regresijskih parametrov nezanesljive, če bi v regresijsko enačbo vnesli devet 

prediktorjev, ki bi med seboj dobro korelirali (Comrey in Lee, 1992; Pedhazur in 

Schmelkin, 1991);  

2) korelacija devetih spremenljivk je za potrebe regresije visoka – neodvisne 

spremenljivke z bivariatno korelacijo morajo imeti čim manjše korelacije; tiste, ki 

imajo korelacijo večjo od 0,700, v regresijsko analizo ne smejo biti vključene 

(Comrey in Lee, 1992; Tabachnick in Fidell, 1996).  
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Analiza glavnih komponent reducira prostor vseh manifestnih spremenljivk. Po 

izločanju glavnih komponent te rotiramo v geometričnem prostoru, s čimer želimo 

izboljšati njihovo interpretabilnost in doseči enakomernejšo porazdelitev variance po 

glavnih komponentah. Namen je, da prostor pojasnjujemo z manjšim številom določenih 

glavnih komponent, s katerimi je v nadaljevanju mogoče napovedovati določeno odvisno 

spremenljivko, pri čemer je vsaka izmed glavnih komponent bolj ali manj nasičena z 

določeno spremenljivko (vsaka dobljena glavna komponenta pojasnjuje določeno 

količino ene spremenljivke) (tabela 49). 

 

Tabela 49: Komunalitete manifestnih neodvisnih spremenljivk po redukciji faktorjev 

Spremenljivka Komunaliteta pred redukcijo (h2) Komunaliteta po redukciji (h2) 

PreTNPKR 1 0,646 

TOLT 1 0,663 

TDS 1 0,415 

TPP 1 0,829 

TMR 1 0,793 

MVkem. 1 0,894 

MVmakro 1 0,747 

MVsub. 1 0,838 

MVsim. 1 0,736 

 

Vrednost komunalitete (pojasnjene variance) vsake neodvisne manifestne 

spremenljivke je pred redukcijo glavnih komponent vedno enaka 1 (neodvisna 

spremenljivka pojasni vsaj eno spremenljivko). Po redukciji ekstrahiranih glavnih 

komponent se velikosti komunalitet neodvisnih manifestnih spremenljivk zmanjšajo. 

Običajno naj vrednosti komunalitet ne bi bile manjše od 0,5, kar se v našem primeru zgodi 

le pri TDS. Vrednost komunalitete se je z redukcijo najbolj zmanjšala pri neodvisni 

spremenljivki TDS (0,415), najmanj pa pri neodvisni spremenljivki MVkem (0,894) 

(tabela 49). Povprečna vrednost komunalitet znaša 0,729 in se je z redukcijo glavnih 

komponent povprečno zmanjšala za 0,271. 

Uporabljena je bila Hotellingova metoda glavnih komponent ekstrakcije iz 

korelacijske matrike. Po pregledu različnih meril – 

1) Kaiser-Guttmanovo merilo lastne vrednosti glavnih komponent (tabela 50) (lastna 

vrednost glavne dimenzije mora biti večja od 1); 

2) Catellov test drobirja (graf drobirja, angl. Scree Plot, nakazuje na lastno vrednost 

glavne dimenzije, večje od 1 (graf 4)); 

3) sistem dveh glavnih komponent hkrati pojasni bistveno manjši kumulativni 

odstotek skupne variance sistema devetih neodvisnih manifestnih spremenljivk 

(tabela 50);   

4) takšna rešitev je vsebinsko najbolj interpretabilna (tabela 51) –  

je bilo odločeno glede izločitve treh glavnih komponent, ki skupaj pojasnjujejo 72,9 % 

vseh devetih spremenljivk.   
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Tabela 50: Lastne vrednosti glavnih komponent, odstotek pojasnjene variance in kumulativni 

odstotki pojasnjene variance glavnih komponent 

Glavna komponenta Lastna vrednost Odstotek variance Kumulativni odstotek 

1 3,979 44,211 44,211 

2 1,540 17,110 61,321 

3 1,042 11,574 72,895 

4 0,756 8,396 81,291 

5 0,617 6,857 88,147 

6 0,355 3,941 92,088 

7 0,337 3,749 95,837 

8 0,239 2,651 98,488 

9 0,136 1,512 100,000 

 

Povzeti je mogoče, da se iz rezultatov izloči tri glavne komponente, ki hkrati 

pojasnjujejo 72,895 % skupne variance sistema devetih neodvisnih manifestnih 

spremenljivk. Od tega prva glavna komponenta pojasnjuje skoraj polovico skupne 

variance sistema (44,211 %), medtem ko druga in tretja glavna komponenta skupaj 

preostanek (28,684 %). Večja kot je lastna vrednost glavne komponente, večja je 

pojasnitev razpršenosti točk. S prvo glavno komponento tako pojasnimo največ 

razpršenosti, medtem ko je z drugo in s tretjo pojasnimo manj (tabela 50). Opisano 

pojasnjuje tudi graf drobirja lastnih vrednosti glavnih komponent (graf 4). 

 

 
 

Graf 4: Graf drobirja lastnih vrednosti glavnih komponent 

 

Po ekstrakciji so bile vse tri glavne komponente rotirane po metodi »Oblimin« 

(poševnokotna rotacija, ki daje višje korelacije spremenljivk s komponentami). Sestavo 

treh glavnih komponent po rotaciji prikazuje tabela 51, medtem ko tabela 52 prikazuje 

matriko korelacije treh glavnih komponent. 
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Tabela 51: Matrika nasičenosti po rotaciji »Oblimin« 

 Nasičenost 

Spremenljivka K1 K2 K3 

MVkem. 0,930 ‒0,216 0,186 

MVmakro 0,830 ‒0,052 0,147 

MVsub. 0,711 0,474 ‒0,209 

MVsim. 0,836 0,118 ‒0,084 

TPP 0,103 0,864 0,033 

TMR ‒0,113 0,822 0,243 

PreTNPKR 0,076 ‒0,061 0,797 

TOLT ‒0,079 0,162 0,773 

TDS 0,215 0,168 0,470 

Legenda: 

K1 – Prva glavna komponenta.  

K2 – Druga glavna komponenta.  

K3 – Tretja glavna komponenta.  

 

Prva glavna komponenta, K1, zajema dosežke na lestvicah motivacije in 

pojasnjuje 44 % variance sistema latentnih spremenljivk analize glavnih komponent. 

Saturirana je s štirimi manifestnimi spremenljivkami: 1) z notranjo motivacijo za učenje 

kemije (MVkem.); 2) z notranjo motivacijo za učenje makroskopske ravni kemijskega 

pojma (MVmakro); 3) z notranjo motivacijo za učenje submikroskopske ravni kemijskega 

pojma (MVsub.); 4) z notranjo motivacijo za učenje simbolne ravni kemijskega pojma 

(MVsim.). K1 smo poimenovali motivacija za učenje kemije na treh ravneh predstavitev 

kemijskih pojmov.  

Druga glavna komponenta, K2, vključuje dosežke na testih vizualizacijskih 

sposobnosti. K2 pojasnjuje 17 % variance sistema latentnih spremenljivk analize glavnih 

komponent in je saturirana z dvema manifestnima spremenljivkama: 1) z zmožnostjo 

prostorske predstavljivosti s prepogibanjem prtičkov (TPP); 2) s sposobnostjo mentalnih 

rotacij (TMR). K2 smo zato poimenovali vizualizacijske sposobnosti.  

Tretja glavna komponenta, K3, zajema dosežke na testih intelektualnih 

zmožnosti in preizkusu kemijskega predznanja. K3 pojasnjuje 12 % variance sistema 

latentnih spremenljivk analize glavnih komponent in je saturirana s tremi manifestnimi 

spremenljivkami: 1) z zmožnostjo kapacitete delovnega spomina (TDS); 2) s 

sposobnostjo logičnega mišljenja (TOLT) (t. i. intelektualne zmožnosti); 3) z dosežkom 

na predpreizkusu kemijskega znanja (PreTNPKR). K3 smo poimenovali intelektualne 

sposobnosti in kemijsko predznanje. 
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Tabela 52 prikazuje korelacije treh glavnih komponent.  

 
Tabela 52: Matrika korelacije treh glavnih komponent 

K 1 2 3 

1 1,000 0,295 0,258 

2  1,000 0,287 

3   1,000 

 

Korelacije med tremi glavnimi komponentami so šibke in statistično nepomembne 

(tabela 52).  
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4.5.1 Napovedovanje dosežkov v znanju redoks reakcij pri reševanju kemijskih 

problemov glede na notranjo motivacijo za učenje kemije na treh ravneh 

predstavitev kemijskih pojmov, vizualizacijske sposobnosti ter intelektualne 

sposobnosti in kemijsko predznanje  

 

Študentje so bili razdeljeni v dve skupini, višjo oziroma nižjo, glede na to, ali so 

pri reševanju kemijskih problemov zbrali vsaj polovico vseh mogočih točk o vsebini 

redoks reakcij. V višjo skupino sodijo študentje, ki so pri reševanju kemijskih problemov 

zbrali vsaj polovico vseh mogočih točk v znanju redoks reakcij, medtem ko nižji skupini 

pripadajo študentje, ki tega pogoja niso dosegli.  

Skupina, ki ji je pripadal posamezni študent, je bila napovedana z logistično 

regresijo, pri kateri so napovednike predstavljali standardizirani dosežki na treh glavnih 

komponentah. 

Kakovost izhodiščne napovedi modela brez prediktorjev se je s 54,5 % dvignila 

na 67,3 % po vključitvi prediktorjev v model (R2 = 0,292; χ2 = 3,493). Povzeti je mogoče, 

da lahko s 67,3-odstotno natančnostjo študente pravilno razvrstimo med tiste, ki sodijo v 

višjo oziroma nižjo skupino.  

 
Tabela 53: Rezultati logistične regresije za napovedovanje pripadnosti višji oziroma nižji skupini 

študentov glede na doseženo število točk o vsebini redoks reakcij 

      95-odstotni interval zaupanja 

za OR 

 Koeficient 

B 

Standardna 

napaka 
Wald p OR Spodnja meja Zgornja meja 

K1 0,654 0,387 2,859 0,091 1,923 0,901 4,103 

K2 0,632 0,377 2,820 0,093 0,531 0,254 1,111 

K3 0,993 0,371 7,159 0,007 2,700 1,304 5,589 

Legenda: 

OR – Razmerje obetov oziroma verjetje, lahko tudi eksponent B, eb.  

 

            Povzeti je mogoče (tabela 53), da je pri napovedovanju uvrstitve študenta v višjo 

oziroma nižjo skupino glede na doseženo število točk o vsebini redoks reakcij statistično 

značilnost dosegla le glavna komponenta intelektualnih sposobnosti in kemijskega 

predznanja (K3: TOLT, TDS in PreTNPKR; p = 0,007). Drugi dve glavni komponenti, K1 

(motivacija za učenje kemije na treh ravneh predstavitev kemijskih pojmov), in K2 

(vizualizacijske sposobnosti), ravni statistične značilnosti nista dosegli (tabela 53).  

           Velja tudi, da se z dvigom dosežka na glavni komponenti intelektualnih 

sposobnosti in kemijskega predznanja (K3) za eno točko razmerje verjetja, da bo študent 

pripadal višji oziroma nižji skupini glede na doseženo število točk o vsebini redoks 

reakcij, poveča za 2,7-krat (tabela 53). 
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             Iz določenih glavnih komponent motivacije za učenje kemije na treh ravneh 

predstavitev kemijskih pojmov (K1) ter komponente intelektualnih sposobnosti in 

kemijskega predznanja (K3) je mogoče napovedati tudi, da imajo študentje glede na 

doseženo število točk o vsebini redoks reakcij, uvrščeni v višjo skupino, tudi večjo 

notranjo motivacijo za učenje kemije na treh ravneh predstavitev kemijskih pojmov (K1: 

B = 0,654; OR = 1,923) pa tudi večje intelektualne sposobnosti in kemijsko predznanje, 

kar je izmed vseh treh določenih glavnih komponent tudi najizrazitejše (K3: B = 0,993; 

OR = 2,700) (tabela 53). 

 

4.5.2 Napovedovanje uporabe ekspertne oziroma neekspertne poti fiksacij pri 

reševanju kemijskih problemov glede na notranjo motivacijo za učenje 

kemije na treh ravneh predstavitev kemijskih pojmov, vizualizacijske 

sposobnosti ter intelektualne sposobnosti in kemijsko predznanje 

 

Študentje so bili razdeljeni v dve skupini, višjo oziroma nižjo, glede na to, ali so 

pri reševanju kemijskih problemov zbrali vsaj polovico vseh mogočih točk uporabe 

ekspertne poti fiksacij. V višjo skupino sodijo študentje, ki so pri reševanju kemijskih 

problemov zbrali vsaj polovico vseh mogočih točk uporabe ekspertne poti fiksacij, 

medtem ko v nižjo skupino sodijo študentje, ki tega pogoja niso dosegli. Skupina, ki ji je 

pripadal posamezni študent, je bila napovedana z logistično regresijo, pri kateri so 

napovednike predstavljali standardizirani dosežki na treh glavnih komponentah.  

Kakovost izhodiščne napovedi modela brez prediktorjev se je s 56,4 % dvignila 

na 69,1 % z napovednim modelom s prediktorji (R2 = 0,286; χ2 = 3,592). Povzeti je 

mogoče, da lahko z 69,1-odstotno natančnostjo študente pravilno razvrstimo med tiste, ki 

sodijo v višjo oziroma nižjo skupino.  

 
Tabela 54: Rezultati logistične regresije za napovedovanje pripadnosti višji oziroma nižji skupini 

študentov glede na uporabo ekspertne poti fiksacij 

      95-odstotni interval zaupanja 

za OR 

 Koeficient 

B 

Standardna 

napaka 
Wald p OR Spodnja meja Zgornja meja 

K1 0,336 0,370 0,829 0,363 1,400 0,678 2,889 

K2 0,165 0,342 0,231 0,630 0,848 0,434 1,659 

K3 1,124 0,384 8,579 0,003 3,076 1,450 6,523 

 

           Povzeti je mogoče (tabela 54), da je tudi pri napovedovanju uvrstitve študenta v 

višjo oziroma nižjo skupino glede na uporabo ekspertne poti fiksacij statistično značilnost 

dosegla le glavna komponenta intelektualnih sposobnosti in kemijskega predznanja (K3: 

TOLT, TDS in PreTNPKR; p = 0,003). Drugi dve glavni komponenti, K1 (motivacija za 

učenje kemije in trojne narave predstavitev kemijskega pojma) in K2 (vizualizacijske 

sposobnosti), ravni statistične značilnosti nista dosegli (tabela 54). Velja tudi, da se z 

dvigom dosežka na glavni komponenti intelektualnih sposobnosti in kemijskega 
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predznanja (K3) za eno točko razmerje verjetja, da bo študent pripadal višji oziroma nižji 

skupini, glede na uporabo ekspertne poti fiksacij zviša za več kot 3-krat (tabela 54). 

           Iz določenih glavnih komponent motivacije za učenje kemije na treh ravneh 

predstavitev kemijskih pojmov (K1) ter komponente intelektualnih sposobnosti in 

kemijskega predznanja (K3) je mogoče napovedati tudi, da imajo študentje glede na 

uporabo ekspertne poti fiksacij, uvrščeni v višjo skupino, večjo notranjo motivacijo za 

učenje kemije na treh ravneh predstavitev kemijskih pojmov (K1: B = 0,336; OR = 1,400) 

pa tudi večje intelektualne sposobnosti in kemijsko predznanje, kar je izmed vseh treh 

določenih glavnih komponent tudi najizrazitejše (K3: B = 1,124; OR = 3,076) (tabela 54). 

          Iz rezultatov logistične regresije za napovedovanje doseženega števila točk v 

znanju redoks reakcij oziroma uporabe ekspertne poti fiksacij glede na notranjo 

motivacijo za učenje kemije na treh ravneh predstavitev kemijskih pojmov, 

vizualizacijske sposobnosti ter intelektualne sposobnosti in kemijsko predznanje je 

mogoče skleniti, da raven statistične značilnosti pri napovedovanju uvrstitve študenta v 

višjo oziroma nižjo skupino glede na znanje redoks reakcij pa tudi pri uporabi ekspertne 

poti fiksacij usmerjene pozornosti dosega le zmožnost intelektualnih sposobnosti (raven 

formalno-logičnega mišljenja in kapaciteta delovnega spomina) in kemijsko predznanje. 

Glede na omenjeno, statistične značilnosti ne dosegajo notranja motivacija za učenje 

kemije na treh ravneh predstavitev kemijskih pojmov in vizualizacijske sposobnosti 

(tabela 53 in tabela 54). Do podobnih ugotovitev glede reševanja nalog treh ravni 

predstavitev sta na vzorcu 5,8 % celotne populacije dijakov drugih letnikov splošnih 

gimnazij v Sloveniji (šolsko leto 2002/03; n = 485) prišla tudi Devetak in Glažar (2010, 

2014). Ugotovila sta, da so bili dijaki z razvitejšimi sposobnostmi formalno-logičnega 

mišljenja uspešnejši pri reševanju nalog risanja in branja submikropredstavitev. 

Statistično pomembno povezavo med uspehom na testu naravoslovnega znanja je poleg 

ravni formalno-logičnega mišljenja dosegalo tudi kemijsko predznanje. Dijaki z boljšo 

zaključeno oceno pri kemiji so namreč bolje reševali naloge v testu naravoslovnega 

znanja. Avtorja sta ugotovila, da hitrost percepcije in notranja motivacija dijakov na 

različnih področjih nista statistično pomembno povezani s skupnim uspehom na testu 

naravoslovnega znanja in uspehom pri nalogah z vključenimi submikropredstavitvami 

(Devetak in Glažar, 2010, 2014). Rezultati logistične regresije naše raziskave so skladni 

tudi z rezultati drugih tujih raziskav (Gulacar idr., 2013, 2014; Gurel idr., 2015; Sevian 

idr., 2015; Yuriev idr., 2016, 2017), ki so prišle do podobnih ugotovitev kot pri nas v 

slovenskem prostoru.  

            Ker reševanje kemijskih problemov predstavlja zahtevno, kompleksno in 

večplastno učno aktivnost, imajo pri uspešnosti reševanja ustrezno kemijsko predznanje 

in tudi razvite intelektualne sposobnosti ključno vlogo. Rezultati raziskav (Gulacar idr., 

2013, 2014; Gurel idr., 2015; Sevian idr., 2015; Yuriev idr., 2016, 2017) kažejo, da tisti 

s slabšimi intelektualnimi sposobnostmi in slabšim kemijskim predznanjem pri reševanju 

kemijskih problemov na treh ravneh predstavitve dosegajo slabše rezultate.  
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Ti so lahko posledica: 

1) pomanjkanja ustreznega znanja o vsebini, iz katere je problem zastavljen;  

2) razvitih napačnih ali nepopolnih razumevanj;  

3) zmanjšane sposobnosti sočasnega povezovanja več informacij;  

4) nezmožnosti pridobivanja ključnih informacij, potrebnih za rešitev kemijskega 

problema;  

5) nezmožnosti prepoznavanja potrebe po dodatnih informacijah, ki bi bile lahko 

bistvenega pomena za ustrezno rešitev;  

6) neustreznega ali pomanjkljivega razumevanja strokovnega besedišča problema;  

7) slabih sposobnosti abstraktnega mišljenja;   

8) slabih ali nepravilnih pristopov (uporaba ekspertne oziroma neekspertne poti 

fiksacij), ki omogočajo uspešno rešitev kemijskega problema. 

 

           Johnstone (2000) trdi, da se ustrezno razumevanje kemijskega pojma in s tem 

doseganje boljšega uspeha pri reševanju kemijskega problema razvije le na temelju 

učenja in poučevanja s povezovanjem ustreznih ravni predstavitev kemijskega pojma. 

Izsledki njegove raziskave se skladajo z rezultati naše raziskave in tako pri reševanju 

kemijskih problemov na treh ravneh predstavitev nakazujejo na pomembno vlogo 

uporabe ekspertne poti fiksacij.  

           Rezultati naše raziskave nakazujejo, da se pri reševanju kemijskih problemov 

redoks reakcij z neustreznim povezovanjem ravni predstavitev kemijskega pojma pri 

študentih s slabšim kemijskim predznanjem in slabšimi sposobnostmi logičnega mišljenja 

preobremeni delovni spomin, kar vodi tudi v slabši uspeh. Do podobnih ugotovitev so 

prišli tudi Gurel s sodelavci (2015), Johnstone (2000), Lucariello s sodelavci (2017) in 

Zimmerman (2011). Ker je za reševanje kemijskega problema z ustrezno izbiro algoritma 

pomembna začetna interpretacija podanih informacij (različna interesna področja na 

opazovani računalniški zaslonski sliki), je pomembno, da reševalec problema v tej fazi 

delovnega spomina ne preobremeni (Gulacar idr., 2014; Nyachwaya idr., 2014; Overton 

in Potter, 2008).  

           Znano je, da imajo vizualizacijski elementi pri poučevanju kemijskih pojmov 

pomembno vlogo za enovito komunikacijo med eksperti (Kozma idr., 2000). Ključna je 

tudi njihova vloga posrednika pri premoščanju vrzeli med pojavom na makroskopski 

ravni, njegovo submikroskopsko predstavitvijo in simbolnim zapisom (Barke in Engida, 

2001). Velja, da imajo vizualizacijske sposobnosti pomembno vlogo pri uspešnosti 

reševanja nalog, ki za pravilno rešitev zahtevajo razumevanje predvsem submikroskopske 

ravni predstavitve (Ferk Savec in Vrtačnik, 2007; Ferk idr., 2003; Gabel, 1993; Justi in 

Gilbert, 2002; Kelly in Hansen, 2017; Thiele in Treagust, 1994; van Driel in Verloop, 

2002). Iz rezultatov logistične regresije naše raziskave pa je mogoče povzeti ravno 

nasprotno. Sicer statistično nepomembno, pa vendar so študentje s slabšimi 

vizualizacijskimi sposobnostmi pri reševanju kemijskih problemov dosegli boljši uspeh 

v doseženem številu točk kot študentje z razvitejšimi vizualizacijskimi sposobnostmi. 

Enako je sicer ponovno statistično nepomembno mogoče trditi tudi za uporabo ekspertne 

poti fiksacij.  
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           Študentje, ki so kemijske probleme reševali z uporabo ekspertne poti fiksacij in pri 

tem dosegli slabši uspeh v doseženem številu točk, so imeli boljše vizualizacijske 

sposobnosti kot študentje, ki so pri reševanju kemijskih problemov z uporabo ekspertne 

poti fiksacij v doseženem številu točk dosegli boljši rezultat (tabela 53 in tabela 54).  

           Akaygun in Jones (2013), Coleman in Gotch (1998), Ferk s sodelavci (2003), 

Graulich (2015), Kali in Orion (1996), Kelly s sodelavci (2017), Klainin s sodelavci 

(2006), Kozma s sodelavci (2000), Pribyl in Bodner (1987) ter Wu s sodelavci (2001) 

poudarjajo, da imajo učenci, dijaki in študentje z ustrezno razvitimi vizualizacijskimi 

sposobnostmi pri učenju abstraktnih kemijskih vsebin, ki vključujejo submikroskopske 

predstavitve, manj težav in manj razvitih napačnih oziroma nepopolnih razumevanj. Ti 

učenci, dijaki in študentje pri reševanju nalog posledično dosegajo tudi boljši uspeh, kar 

v naši raziskavi ni enoznačno. Ugotovitev je po eni strani mogoče razložiti s trditvijo 

nekaterih avtorjev, ki navajajo, da faktorska analiza spremenljivke vizualizacijskih 

sposobnosti uvršča med intelektualne sposobnosti, medtem ko vizualizacijske 

sposobnosti kot samostojni faktor nimajo večjega vpliva (Devetak, 2005; Miyake idr., 

2001; Wu in Shah, 2004). Po drugi strani pa je ta rezultat mogoče razložiti tudi z drugačno 

naravo kompleksno zasnovanih kemijskih problemov, pri katerih je bilo pri reševanju 

poleg submikroskopske ravni treba povezovati več ravni predstavitev kemijskega pojma. 

Kompleksno zasnovanega kemijskega problema z vključeno trojno naravo kemijskega 

pojma ni mogoče enačiti z nalogo, ki pri reševanju vključuje eno ali kombinacijo največ 

dneh ravni predstavitve kemijskega pojma. V naši raziskavi je računalniška zaslonska 

slika vsakega kemijskega problema z 2D- in s statičnim prikazom vizualizacijskih 

elementov namreč vsebovala vsaj osem različnih interesnih področij. Tri interesna 

področja so zajemala makroskopsko raven, ki je predstavljala fotografije eksperimenta v 

treh različnih časovnih stanjih kemijske reakcije. Vsakemu interesnemu področju na 

makroskopski ravni je pripadalo še interesno področje predstavitve istega stanja na 

submikroskopski ravni. Eno interesno področje je predstavljala enačba kemijske reakcije 

in eno navodilo kemijskega problema. Drugi in tretji kemijski problem sta na simbolni 

ravni prikazovala še vrednosti standardnih elektrodnih potencialov oziroma podatke o 

gostotah posameznih tekočin.  

           Sklepati je mogoče, da študentom, ki so imeli v predhodnem izobraževanju pri 

reševanju kemijskih problemov neustrezno učiteljevo podporo za uporabo ekspertne poti 

fiksacij oziroma imajo nižje razvite intelektualne sposobnosti in/ali slabo kemijsko 

predznanje, dobre vizualizacijske sposobnosti niso omogočale uspešnega reševanja 

kemijskih problemov. Rezultati tako kažejo, da imajo lahko študentje sicer dobro razvite 

vizualizacijske sposobnosti, vendar je pri reševanju tovrstnih problemov, ki zahtevajo 

povezovanje vseh treh ravni predstavitev, ključna uporaba ekspertne poti fiksacij z dobro 

razvitimi intelektualnimi sposobnostmi in s kakovostnim kemijskim predznanjem.  

           Pomembno je poudariti še, da so nekoliko boljši dosežek pri reševanju kemijskih 

problemov redoks reakcij oziroma uporabi ekspertne poti fiksacij pri reševanju tovrstnih 

problemov dosegli tudi tisti študentje, ki so bili za učenje kemije na treh ravneh kemijskih 

pojmov bolj notranje motivirani.  
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5 ZAKLJUČEK 
 

Raziskovalni problem doktorske disertacije je bil zasnovan na teoretičnih 

izhodiščih preučevanja razumevanja kemijskih reakcij (Jaber in Bou Jaoude, 2012; 

Taskin in Bernholt, 2014; van Driel idr., 1998) ter usvajanju kakovostnega in trajnega 

kemijskega znanja (Johnstone, 1982, 1993; Sevian idr., 2015; Yuriev idr., 2017) z 

vključenim kontekstom življenjskih situacij (Apotheker, 2014; Broman in Parchman, 

2014; Devetak, 2017; Parchman idr., 2015, 2017).  

V doktorski raziskavi se je pri študentih, bodočih učiteljih kemije, spremljalo in 

pojasnjevalo kognitivne procese pri reševanju kontekstualnih kemijskih problemov, ki 

vključujejo pojme redoks reakcij na treh ravneh predstavitev. Ker bodo študentje vplivali 

na razvoj pojmovnega razumevanja kemijskih reakcij pri učencih oziroma dijakih, je bilo 

pomembno ugotoviti njihove zmožnosti interpretacije vizualizacijskih elementov trojne 

narave kemijskih pojmov in njihove integracije.  

Osnovni namen raziskave je bil ugotoviti, katere strategije reševanja 

kontekstualnih problemov s področja kemijskih reakcij uporabljajo študentje študijskega 

programa dvopredmetni učitelj, smer kemija, in kako se v teh strategijah reševanja 

problemov razlikujejo študentje v različnih letnikih študija. Ker sinteza relevantnih 

teoretičnih izhodišč nakazuje, da je ustrezno razumevanje kemijskih reakcij odvisno tudi 

od kemijskega predznanja (Chen idr., 2019; Kelly in Hansen, 2017; Yan in Talanquer, 

2015), intelektualnih sposobnosti (Christian in Talanquer, 2012; Lucariello idr., 2017; 

Mayer, 2008; Sweeder idr., 2019), zmožnosti vizualizacije (Ferk Savec idr., 2003; Kozma 

idr., 2000; Sorby, 2009) in notranje motivacije za učenje kemije (Devetak idr., 2009; 

Juriševič, 2012; Schiefele, 2009), je bilo pojasnjeno tudi, kako te različno razvite 

zmožnosti vplivajo na dosežke pri reševanju kemijskih problemov o redoks reakcijah in 

katere strategije reševanja študentje uporabljajo.  

Strategija reševanja kemijskih problemov, ki je bila definirana kot uporaba 

ekspertne oziroma neekspertne poti fiksacij usmerjene pozornosti na interesna področja, 

je bila identificirana s tehniko sledenja očesnim premikom (Havanki in Vanden Plass, 

2014; Herrington idr., 2017; Kendhammer idr., 2016).  

Iz povzetka rezultatov, ki odgovarjajo na prvo in drugo raziskovalno vprašanje »Katere 

strategije reševanja problemov s področja kemijskih reakcij uporabljajo študentje 

študijskega programa dvopredmetni učitelj, smer kemija?« in »Kako se v strategijah 

reševanja problemov s področja kemijskih reakcij razlikujejo študentje v različnih 

letnikih študija študijskega programa dvopredmetni učitelj, smer kemija?« je bilo 

ugotovljeno, da študentje kemije po vertikali izobraževanja pri reševanju določenih 

vprašanj treh kemijskih problemov redoks reakcij opazujejo različne ravni predstavitev 

kemijskih pojmov. K uporabi različnih ravni predstavitev so jih med reševanjem posredno 

vodila vprašanja testatorja in navodilo kemijskega problema. Tak način reševanja 

kemijskih problemov, ki je bil s pomočjo testatorja voden po natančnem protokolu, je 

študentom omogočal: vokaliziranje zavestne besedne informacije, razkrivanje 

kognitivnih procesov, ki ne vsebujejo nujno besedne komponente, in razlaganje svojega 

razmišljanja.  
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Poudariti velja, da tehnika glasnega razmišljanja testirancu med reševanjem 

kemijskih problemov ni povzročala dodatne kognitivne obremenitve (Ericsson in 

Lehmann, 1996; Greene idr., 2011; Nowell in Simon, 1992; Zimmerman, 2011).  

Odločitev o izboru treh kontekstualnih kemijskih problemov redoks reakcij je 

temeljila na ugotavljanju, kako različno število vizualizacijskih elementov vpliva na 

uspešnost reševanja kemijskih problemov. Prvi kemijski problem je poleg navodila tako 

vključeval sedem vizualizacijskih elementov (tri fotografije eksperimenta na 

makroskopski ravni, tri submikroskopske predstavitve in zapis enačbe kemijske reakcije), 

drugi kemijski problem osem (tri fotografije eksperimenta na makroskopski ravni, tri 

submikroskopske predstavitve, zapis enačbe kemijske reakcije in zapis vrednosti 

standardnih elektrodnih potencialov) in tretji kemijski problem osem vizualizacijskih 

elementov (tri fotografije eksperimenta na makroskopski ravni, tri submikroskopske 

predstavitve, zapis enačbe kemijske reakcije in zapis vrednosti gostote snovi). 

Povečevanje števila vizualizacijskih elementov je hkrati vplivalo na povečevanje števila 

preverjanih kemijskih pojmov, kar je posledično vplivalo tudi na povečevanje 

kompleksnosti kemijskih problemov in s tem na njihovo težavnost.  

Težavnost problemov se je tako povečevala od prvega proti tretjemu kemijskemu 

problemu. Študentje (N = 55) so namreč prvi kemijski problem ovrednotili kot lahek 

oziroma srednje težek, drugega kot srednje težkega oziroma težkega in tretjega kot 

težkega oziroma zelo težkega. Ovrednotena težavnost kemijskih problemov študentov se 

je skladala z načrtovano težavnostjo, saj so bili problemi po vrstnem redu od prvega proti 

tretjemu namenoma zastavljeni po naraščajoči zahtevnostni stopnji. Večini študentov, ne 

glede na letnik študija, so bili vsi trije kemijski problemi zelo zanimivi in dobro poznani.  

Za posameznega študenta je bila za vsako vprašanje posameznega kemijskega 

problema z opazovanja posnetka poti fiksacij med reševanjem problema določena 

ekspertna (za reševanje vprašanja najbolj smiselna in logična ter daje pravilen odgovor) 

in neekspertna (za reševanje vprašanja nesmiselna in nelogična ter daje napačen 

odgovor) pot fiksacij usmerjene pozornosti. Skleniti je mogoče, da je pri napovedovanju 

skupnega doseženega števila točk pri reševanju kemijskih problemov statistično 

značilnost dosegla le uporaba ekspertne oziroma neekspertne poti fiksacij, študentova 

opredelitev težavnosti oziroma zanimivosti pa ne. Reševanje kemijskih problemov, ki so 

predstavljeni z več med seboj različnimi vizualizacijskimi elementi na vseh treh ravneh 

predstavitve, je z uporabo ekspertne poti fiksacij za uspešno rešitev ključnega pomena. 

To med drugim kaže primer, ko opredelitev in pojasnjevanje reducenta in oksidanta 

reševalci razlagajo z opazovanjem makroskopske ravni predstavitve, medtem ko jim ta o 

spremembi snovi na ravni delcev ne pove ničesar, prav tako v primeru, ko študent samo 

z opazovanjem submikroskopske ravni predstavitve težko pojasni energijsko opredelitev 

kemijske reakcije. Uspešnost reševanja je bila z uporabo ekspertne poti fiksacij, ki je 

predvidevala kombinacijo vsaj dveh različnih ravni predstavitev kemijskega pojma, še 

posebej razvidna pri:  

1) vprašanjih o opredelitvi vloge delcev v reakcijski zmesi (submikroskopska in 

simbolna raven);  

2) opredelitvi mesta, na katerem je potekala kemijska reakcija, in mesta, na katerem 

se je zgodila fizikalna sprememba (makroskopska in submikroskopska raven);  
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3) opredelitvi vrste kemijske reakcije (simbolna in submikroskopska raven). 

 

Podobno je bilo mogoče zaznati tudi v primeru, ko so bile pri razlagi pomembne 

povezave med vsemi tremi različnimi ravnmi predstavitve kemijskega pojma: opis 

dogajanja pri opazovani kemijski reakciji.  

Definiranje ekspertne poti fiksacij kot ključen element za doseganje večje 

uspešnosti reševanja kemijskih problemov je mogoče povezovati s podobnimi 

ugotovitvami in z rezultati drugih raziskav (Bodner, 2003; Ge in Land, 2003; Shahat idr., 

2013; Woods, 2000; Yu idr., 2015), ki za uspešno reševanje problemov predlagajo iskanje 

ključnih informacij, ki bi vodile do pravilne rešitve kemijskega problema. Pomembno je, 

da se pri reševanju problema razišče vse mogoče strategije, ki omogočajo oblikovanje 

ustreznih odgovorov na zastavljena vprašanja v problemu.  

 Graulich (2015), Gulacar s sodelavci (2013, 2014) in Yuriev s sodelavci (2016) 

dodajajo še, da lahko pri reševanju kemijskih problemov težave nastopijo tudi zaradi 

zmanjšane sposobnosti sočasnega in zato kompleksnega povezovanja več informacij. Do 

podobnih zaključkov lahko pridemo tudi pri raziskavi doktorske naloge. Pri reševanju 

preprostega kemijskega problema (1. kemijski problem), ki vključuje manj 

vizualizacijskih elementov, študentje te prepoznavajo pravilneje. Na ustrezno 

prepoznanih vizualizacijskih elementih lažje in hitreje sklepajo pravilne rešitve in 

postavljajo ustrezne zaključke. Ravno nasprotno pa je mogoče trditi za kompleksnejše in 

s tem težje kemijske probleme, ki vključujejo tudi večje število vizualizacijskih 

elementov (2. in 3. kemijski problem). Odgovori študentov, še posebno tistih s slabim 

oziroma povprečnim kemijskim predznanjem, so v teh primerih največkrat manj jasni in 

večinoma neustrezni; vsebujejo tudi številna napačna ali nepopolna razumevanja. Skleniti 

je mogoče, da je preveliko število vizualizacijskih elementov pri reševanju 

kontekstualnega kemijskega problema njegova pomanjkljivost. Za uspešnejše reševanje 

kemijskih problemov velja kot prednost poudariti ustrezno število vizualizacijskih 

elementov ter uporabo statičnih in preprostih 2D oziroma 3D SMR, ki v nasprotju z 

dinamičnimi in s kompleksnejšimi delovnega spomina ne preobremenijo tako hitro. 

Težave lahko pri procesiranju informacij, podanih v problemu, nastanejo tudi zaradi 

nepravilnih pristopov (v naši raziskavi uporaba neekspertne poti fiksacij), ki reševalcu 

onemogočajo ustrezno reševanje (Yuriev idr., 2016). 

Da študentovo vrednotenje težavnosti in zanimivosti kemijskega problema glede 

na dosežen uspeh pri reševanju ne dosega statistične značilnosti, ni presenetljivo, saj so 

do podobnih ugotovitev prišli tudi drugi (Kozma, 2003; Nyachwaya idr., 2014). 

Opredelitev težavnosti, zanimivosti in poznanosti vsebine kemijskega problema so 

pomembni dejavniki v začetni fazi analize pred njegovim reševanjem po algoritmu, ki ga 

najbolje poznajo (Gulacar idr., 2014; Harper, 2005; Kozma, 2003; Nyachwaya idr., 2014; 

Overton in Potter, 2008). Podobne rezultate kot naša raziskava, da so študentje 

zahtevnejši in kompleksnejši kemijski problem reševali na bolj predstavljivi 

makroskopski in manj na simbolni ravni, submikroskopske ravni pa pri reševanju sploh 

niso uporabljali, so dale tudi druge raziskave (Bhattacharyya in Bodner, 2014; Ferguson 

in Bodner, 2008; Grove idr., 2012).  
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Skleniti je mogoče, da pri reševanju zahtevnejših kemijskih problemov na treh 

ravneh predstavitev, predvsem pri študentih s slabimi intelektualnimi sposobnostmi in 

pomanjkljivim kemijskim predznanjem, prihaja do velike kognitivne obremenitve, ki 

reševanje kemijskega problema usmerja v znano in manj abstraktno makroskopsko raven 

predstavitve kemijskega pojma.  

K opredelitvi težavnosti, še posebej pa zanimivosti kemijskega problema, 

bistveno prispeva tudi vključen kontekst življenjskih situacij (Bennett in Holman, 2002; 

Bulte idr., 2006; Bybee idr., 2009; de Jong, 2006; Devetak, 2017). Davenport s sodelavci 

(2018), King (2012), Gilbert (2006) in Parchmannova s sodelavci (2015) dodajajo še, da 

je učenje z reševanjem kontekstualnih nalog v primerjavi z nalogami, ki konteksta niso 

vključevale, zvišalo motivacijo in interes za obravnavano kemijsko učno vsebino. Enake 

ugotovitve je mogoče povzeti tudi iz polstrukturiranih intervjujev naše raziskave. Vsi 

študenti so pred reševanjem problema, med njim ali po njem poudarili, da jim je reševanje 

kontekstualnih kemijskih problemov v primerjavi z reševanjem nalog brez konteksta 

zanimivejše. Več kot polovica jih je izpostavila tudi, da bi bilo med študijem kemije 

smiselno reševati več podobnih kontekstualnih problemov na različnih težavnostnih 

stopnjah.  

Iz interpretacij rezultatov in uporabe ekspertne oziroma neekspertne poti fiksacij 

pri reševanju kemijskih problemov je mogoče skleniti, da imajo študentje kemije razvita 

številna napačna ali nepopolna razumevanja, ki jih je mogoče strniti v naslednje večje 

vsebinske sklope:  

1) Neustrezno razumevanje definicij ionskih in redoks reakcij.  

2) Pripisovanje makroskopskih lastnosti delcem snovi in neustrezno povezovanje 

ravni predstavitev kemijskih pojmov. 

3) Določitev reducenta in oksidanta ter opredelitev spremembe oksidacijskega števila.  

4) Nerazumevanje stehiometrije kemijske reakcije.  

5) Slabo poznavanje osnovnih kemijskih pojmov ter razlikovanje med fizikalno 

spremembo in kemijsko reakcijo. 

Napačna in tudi nepopolna razumevanja kemijskih pojmov so v večini primerov 

posledica študentovega površnega, nenatančnega, nejasnega in/ali posplošenega 

izražanja. Napačna razumevanja, ki so v nasprotju z nepopolnim razumevanjem 

strokovno povsem neustrezna, so med drugim predvsem posledica slabega in 

neustreznega kemijskega znanja. Nepopolna razumevanja kemijskih pojmov je bilo pri 

odgovorih študentov mogoče identificirati predvsem pri neustreznem povezovanju dveh 

ali treh ravni predstavitev kemijskih pojmov hkrati. Neustrezne povezave med ravnmi pa 

so izhajale iz slabega poznavanja posamezne, predvsem submikroskopske in simbolne 

ravni predstavitve kemijskega pojma. Velja tudi, da so se napačna in nepopolna 

razumevanja kemijskih pojmov pojavljala predvsem pri študentih s slabim in povprečnim 

kemijskim predznanjem. 

Pri uporabi ekspertne oziroma neekspertne poti fiksacij, ne glede na letnik študija, 

je mogoče skleniti, da je reševanje kemijskih problemov z uporabo neekspertne poti 

fiksacij v večini primerov vodilo tudi v napačno rešitev. Zaključkov, kako se reševanje 

kemijskih problemov z uporabo ekspertne oziroma neekspertne poti fiksacij spreminja 

glede na letnik študija, zaradi majhnega vzorca študentov ni mogoče natančno podati.   
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Na posameznikovo uporabo poti fiksacij glede na letnik študija vpliva tudi vrsta 

drugih faktorjev (notranja motivacija, kemijsko predznanje, intelektualne zmožnosti, 

težavnost, zanimivost in poznanost kemijskih problemov, izkušnje z reševanjem tovrstnih 

kemijskih problemov itn.). Kljub temu je mogoče trditi, da so ekspertno pot fiksacij za 

reševanje v kemijskih problemih najbolje uporabljali študentje 1. letnika 1. stopnje. Po 

deležu uporabe ekspertne poti fiksacij in s tem povezane pravilnosti odgovorov jim 

sledijo študentje 3. in nato študentje 2. letnika 1. stopnje. Najmanjši delež uporabe 

ekspertne poti fiksacij so pri reševanju kemijskih problemov uporabljali študentje zadnjih 

dveh letnikov študija. Študentje so, ne glede na letnik študija, najmanjši povprečni delež 

uporabe ekspertne poti fiksacij uporabljali pri šestem vprašanju tretjega kemijskega 

problema, ki je zahteval pojasnitev, kateri proces poteka v spodnji plasti diklorometana 

(43 %), največji delež pa za odgovarjanje na vprašanja, ki so od njih zahtevala opis poteka 

kemijske reakcije (100 %). Skleniti je mogoče, da je opisovanje dogajanja pri opazovani 

kemijski reakciji za študente v različnih letnikih študija preprosto, medtem ko to za 

sočasno opisovanje dveh procesov pri kompleksnejše zastavljenem problemu ne velja. S 

slik poti in slik gostot fiksacij usmerjene pozornosti v skupinah študentov različnih 

letnikov študija je v splošnem mogoče skleniti, da so navodila kemijskih problemov 

večkrat prebrali študentje 1. letnika 1. stopnje in tisti študentje, ki so kemijski problem 

reševali z uporabo neekspertne poti fiksacij, in to ne glede na letnik študija. Zdi se, da 

reševanje kemijskih problemov z uporabo neekspertne poti fiksacij, ki v večini primerov 

daje tudi napačno rešitev, od študentov zahteva, da se morajo pri reševanju problema na 

navodilo večkrat vrniti. Študentom višjih letnikov in tistim študentom, ki so kemijske 

probleme reševali z uporabo ekspertne poti fiksacij, navodila niso predstavljala 

zanimivejšega interesnega področja. Kemijski problemi so bili študentom višjih letnikov 

v primerjavi s študenti 1. letnika 1. stopnje bolj poznani, saj so vse tri eksperimente med 

visokošolskim izobraževanjem že spoznali oziroma so jih pri laboratorijskih vajah 

izvajali tudi sami. Skleniti je mogoče, da so študentje 1. letnika 1. stopnje in tisti študentje 

višjih letnikov, ki so kemijske probleme reševali z uporabo neekspertne poti fiksacij, pri 

reševanju problema v večji meri uporabljali makroskopsko raven predstavitve, medtem 

ko so submikroskopsko in simbolno raven uporabljali bistveno manj. Rezultat je mogoče 

razložiti na način, da je makroskopska raven študentom lažje predstavljiva. Ker 

submikroskopska in simbolna raven zahtevata abstraktnejše mišljenje, ju študentje z manj 

izkušnjami reševanja tovrstnih kemijskih problemov in manj razvitimi sposobnostmi 

abstraktnega mišljenja pri reševanju vključujejo manj (Kraft idr., 2010; Newcombe in 

Stieff, 2012). Velja, da so pri reševanju kemijskih problemov interesna področje 

submikroskopskih predstavitev v največji meri opazovali študentje z dobrim kemijskim 

predznanjem, ki so kemijske probleme reševale z uporabo ekspertne poti fiksacij. Število 

povezav med različnimi interesnimi področji kemijskega problema, ki je bil vrednoten 

kot težek oziroma zelo težek, je bilo večje pri študentih z dobrim kemijskim predznanjem, 

ki so kemijski problem reševali z uporabo ekspertne poti fiksacij.  
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Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Ferguson in Bodner (2008) ter Grove s 

sodelavci (2012). Študentje nižjih letnikov, študentje s slabim kemijskim predznanjem in 

študentje, ki so kemijske probleme reševali z uporabo neekspertne poti fiksacij, ne glede 

na letnik študija, so med seboj v večji meri povezovali makroskopsko in simbolno raven 

predstavitve, medtem ko so submikroskopsko raven večkrat izpustili.  

Kot razlog za to so navedli, da z opazovanjem submikroskopske ravni ne pridobijo 

ključnih informacij, potrebnih za ustrezno rešitev problema, ampak jim opazovanje snovi 

na ravni delcev povzroči le dodatno preobremenitev spomina. Skleniti je mogoče, da so 

študentje, ne glede na letnik študija, ki so kemijske probleme reševali z uporabo ekspertne 

poti fiksacij, simbolno raven opazovali v večji meri kot študentje, ki so kemijski problem 

reševali po neekspertni poti. Poleg uporabe ekspertne poti fiksacij so na opazovanje 

simbolne ravni v splošnem pomembno vplivali tudi: ustrezno kemijsko predznanje, 

visoka raven formalno-logičnega mišljenja in ustrezna kapaciteta delovnega spomina, kar 

so ugotovili tudi Bhattacharyya in Bodner (2005, 2014) ter Overton s sodelavci (2013). 

Skleniti je mogoče, da imajo študentje z dobrim in s povprečnim kemijskim predznanjem 

fiksacije pozornosti skoncentrirane in usmerjene v le specifične dele znotraj polja 

izbranega interesnega področja, medtem ko to za študente s slabim kemijskim 

predznanjem v večini ne drži. Študentje s slabim kemijskim predznanjem imajo kljub 

uporabi ekspertne poti fiksacij največji delež napačnih odgovorov. Velja, da je uporaba 

ekspertne poti fiksacij pri študentih s povprečnim in z dobrim kemijskim predznanjem 

vodila tudi v pravilen odgovor. Velja tudi, da je reševanje kemijskih problemov z uporabo 

neekspertne poti fiksacij v veliko primerih, ne glede na kemijsko predznanje, vodilo v 

napačen odgovor. Študentje s slabim kemijskim predznanjem so v primerjavi s študenti s 

povprečnim in z dobrim kemijskim predznanjem kemijske probleme reševali dlje časa.  

Iz zaključkov, ki omogočajo odgovor na tretje raziskovalno vprašanje, je mogoče 

ugotoviti, da za napovedovanje dosežkov v znanju redoks reakcij oziroma uporabe 

ekspertne poti fiksacij glede na notranjo motivacijo, vizualizacijske in intelektualne 

sposobnosti ter kemijsko predznanje raven statistične značilnosti pri napovedovanju 

uvrstitve študenta v višjo oziroma nižjo skupino glede na znanje redoks reakcij pa tudi 

pri uporabi ekspertne poti fiksacij dosega le zmožnost intelektualnih sposobnosti (raven 

formalno-logičnega mišljenja in kapaciteta delovnega spomina) in kemijsko predznanje. 

Poudariti velja, da sta do enakih ugotovitev na slovenskem vzorcu dijakov prišla tudi 

Devetak (2005) ter Devetak in Glažar (2010, 2014). Reševanje kemijskih problemov je 

tako mogoče opisati kot način, s katerim reševalec uporablja predhodno usvojeno 

kemijsko znanje, raven formalno-logičnega mišljenja in kapaciteto delovnega spomina, 

da uspešno reši zahteve neznane situacije. Hayes (2009) trdi, da je za uspešno reševanje 

problemov ključna uporaba kemijskega predznanja in pridobljenih izkušenj z reševanjem 

tovrstnih problemov v povezavi z novo in drugačno situacijo kompleksnega kemijskega 

problema. Pomembnost kapacitete delovnega spomina, visoke ravni formalno-logičnega 

mišljenja in ustreznega kemijskega predznanja z uspešnostjo reševanja kemijskih 

problemov povezujejo tudi rezultati drugih raziskav (Graulich, 2015, Hegarty idr., 2013; 

Kozma in Rusel, 2005; Kraft idr., 2010; Newcombe in Stieff, 2012).  
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Rezultate naše raziskave, da so študentje s slabšim kemijskim predznanjem 

probleme reševali drugače kot študentje z dobrim predznanjem, potrjujejo tudi rezultati 

raziskave Yua s sodelavci (2015). Bistvena razlika med študenti z različnim predznanjem 

je bila v tem, da so študentje s slabim kemijskim predznanjem pri reševanju kemijskega 

problema uporabljali večinoma enak algoritem reševanja (reševanje z uporabo 

neekspertne poti fiksacij), ki jim je bil preprost in naj bi ga dobro razumeli. Bodner in 

McMillen (1986) sta nakazala, da stalni algoritmi reševanja problemov, ki so naučeni pri 

reševanju problema, ne obremenjujejo delovnega spomina.  

Z metodo glasnega razmišljanja je bilo ugotovljeno, da so študentje z dobrim 

kemijskim predznanjem zastavljena vprašanja v kemijskih problemih skušali 

preoblikovati v preprostejšo nalogo, ki jim je omogočala lažjo pot do rešitve.  

 Ti študentje, ki so kemijske probleme reševali z uporabo ekspertne poti fiksacij, 

so hitreje poiskali ustrezno strategijo reševanja problema, ki jih je v večini primerov 

vodila tudi do pravilne rešitve. Do enakih rezultatov so pri spremljanju reševanja 

problemov prišli tudi Herron in Greenbowe (1986), Larkin in Mcdermott (1980), Sevian 

s sodelavci (2015) in Yuriev s sodelavci (2017). Avtorji navajajo še, da je bila za učence, 

dijake in za študente z dobrim kemijskim predznanjem in s pravilno strategijo reševanja 

značilna tudi evalvacija rezultatov, kar je bilo iz podatkov, pridobljenih z metodo 

glasnega razmišljanja, mogoče zaznati tudi v naši raziskavi.  

Pri reševanju nalog, še posebej tistih, ki vključujejo submikroskopsko raven, 

imajo pomembno vlogo pri premoščanju vrzeli med pojavom na makroskopski ravni in 

njegovim zapisom na simbolni ravni ravno vizualizacijske sposobnosti (Ferk Savec in 

Vrtačnik, 2007; Ferk idr., 2003; Gabel, 1993; Justi in Gilbert, 2002; Kelly in Hansen, 

2017; Thiele in Treagust, 1994; van Driel in Verloop, 2002), česar rezultati naše raziskave 

ne izkažejo. Dejstvo je mogoče razložiti z drugačno naravo kemijskih problemov v 

primerjavi z nalogami, ki so zastavljene na manj kompleksen način. Kemijski problemi 

so od študentov namreč zahtevali povezovanje 2D-statičnih prikazov najmanj osmih 

različnih vizualizacijskih elementov (interesnih področij), predstavljenih na vseh treh 

ravneh. Rezultat je mogoče razložiti tudi s trditvijo nekaterih avtorjev, ki navajajo, da 

faktorska analiza spremenljivke vizualizacijskih sposobnosti uvršča le pod del splošnih 

kognitivnih sposobnosti, medtem ko vizualizacijske sposobnosti kot samostojni faktor 

nimajo večjega vpliva (Devetak, 2005; Miyake idr. 2001; Wu in Shah, 2004). Študentom, 

ki so imeli pri predhodnem izobraževanju zaradi učitelja kemije neustrezen poudarek pri 

uporabi ekspertne poti fiksacij oziroma imajo v splošnem slabe intelektualne sposobnosti 

in/ali slabo kemijsko predznanje, dobre vizualizacijske sposobnosti do boljšega rezultata 

niso pomagale v znanju redoks reakcij in tudi pri večji uporabi ekspertne poti fiksacij. Da 

težave za neuspešno reševanje kemijskih problemov, vključujoč vizualizacijske 

sposobnosti, niso povezane le z reševalci, ampak tudi z učitelji, kažejo tudi rezultati 

drugih raziskav (Cohen idr., 2000; Drummond in Selvaratnam, 2008; Nyachwaya idr., 

2014; Yu idr., 2015). Pri poučevanju abstraktnih kemijskih vsebin je ključnega pomena, 

da učitelj za boljše razumevanje reševanja kontekstualnih kemijskih problemov, 

predstavljenih na treh ravneh, reševalcu nudi podporo. Usmerjati ga mora v ustrezen 

način iskanja rešitve problema (razlaga in prikaz ekspertne poti fiksacij), mu pomagati 

razvijati spretnosti reševanja in spodbujati učenje z razumevanjem.   
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Učitelj naj bi spretnost reševanja problemov spodbujal tudi s postavljanjem 

dodatnih podvprašanj, ki učinkovito spodbujajo logično mišljenje in kritično vrednotenje 

rešitve problema (Belland, 2011; Ge in Land, 2003; Puntambekar in Hubscher, 2005; 

Rhee, 2012).  

Iz rezultatov te raziskave sledi, da boljši dosežek v znanju redoks reakcij oziroma 

uporabi ekspertne poti fiksacij pri reševanju tovrstnih kemijskih problemov dosežejo tudi 

tisti študentje, ki so za reševanje ustrezno notranje motivirani. Da na reševanje kemijskih 

problemov pozitivno vplivata ustrezna notranja motivacija in interes posameznika, trdi 

tudi T. Overtonova s sodelavci (2013).  

Kemijski problemi naj bodo za zvišanje notranje motivacije in interesa 

kontekstualni ter za reševalca zastavljeni po vrstnem redu od lažjih k težjim (Parchmann 

idr., 2015, 2017; Pilot in Bulte, 2006).  

Uspešnost reševanja kemijskih problemov na treh ravneh predstavitev in tudi 

raven situacijskega interesa za njihovo reševanje bosta boljša, če bo kontekst problema 

reševalcem poznan (Cooper idr., 2010).        

Rezultati doktorske disertacije dajejo pomemben prispevek k razvoju 

izobraževanja učiteljev kemije. Analizirani so bili temeljni dejavniki, ki imajo pomembno 

vlogo pri reševanju kemijskih problemov. Ugotovljeno je bilo, katere poti fiksacij 

usmerjene pozornosti pri reševanju kemijskih problemov redoks reakcij uporabljajo 

prihodnji učitelji kemije. Rezultati dajejo poseben prispevek k razvoju specialne 

didaktike kemije. Na osnovi analize rezultatov pojasnjevanja kognitivnih procesov pri 

reševanju kontekstualnih kemijskih problemov so predlagane smernice za pripravo 

učnega gradiva za poučevanje vsebin o kemijskih reakcijah na različnih stopnjah 

izobraževanja. Zaradi preučevanja strategij reševanja kemijskih problemov na specifični 

učni vsebini in vključevanja drugih značilnosti reševalcev na uspešnost implementacije 

strategij reševanja je bil na osnovi ugotovitev oblikovan model učenja in poučevanja 

vsebine o kemijskih reakcijah. Ta je predstavljen v nadaljevanju.  

Rezultati doktorske raziskave bodo koristili vsem učiteljem, ki vsakodnevno 

načrtujejo in izvajajo pouk kemije, pa tudi vsem, ki so odgovorni za slovenski šolski 

sistem, saj bo na njihovi osnovi mogoče kakovostnejše načrtovanje vzgojno-

izobraževalnega procesa. Rezultati lahko dolgoročno vplivajo tudi na družbeno-

ekonomski razvoj, saj le kakovostno kemijsko znanje lahko vodi v inovativno oblikovanje 

sodobnih postopkov v kemijski, farmacevtski, živilski, tekstilni, usnjarski in metalurški 

industriji ter v zdravstvu.  
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5.1 OMEJITVE RAZISKAVE  
 

V okviru omejitev raziskave so izpostavljeni težave in pomisleki pri izvajanju 

raziskave, analizi podatkov in pri interpretaciji rezultatov.  

V vzorcu raziskave bi bilo smiselno povečati število študentov 1. letnika 1. stopnje 

in število študentov 1. letnika 2. stopnje, saj bi tako zagotovili večji in s tem ustreznejši 

vzorec. Zaradi nizkega števila študentov v vzorcu je bila moč statističnih testov nizka. Ob  

dovolj velikem vzorcu bi bila moč testov večja, torej bi se morebitne povezave prej 

izkazale za statistično značilne. Z večjim vzorcem raziskave bi bili pridobljeni rezultati 

tudi lažje posplošljivi.  

Pri merjenju očesnih premikov so se pri treh študentih s korekcijskimi očali 

pojavljale težave pri kalibraciji očesnega sledilca, zato je bilo treba kalibracijo večkrat 

ponavljati.  

Med reševanjem kemijskih problemov so se zgodile tudi situacije, na katere 

testator kljub predhodni razlagi protokola izvedbe tega dela raziskave ni imel vpliva. Oko 

študenta se je na primer pri reševanju kemijskih problemov v več primerih premaknilo 

zunaj zaznavnega polja očesnega sledilca. Nekateri študentje so glavo premikali bolj, kot 

bi jo smeli, si polagali roke na čelo, pri razlaganju krilili z rokami itn.  

Omejitve pri analizi podatkov so se kazale v arbitrarnem določanju mej med 

skupinami študentov, saj so bile te postavljene na meji, ko so bili rezultati ustrezno 

interpretabilni. Na primer: postavitev meje, ki je določala, ali je študent kemijski problem 

rešil z uporabo ekspertne ali neekspertne poti fiksacij. Študent, ki je kemijski problem 

rešil z uporabo ekspertne poti fiksacij, je moral na vsaj 70 % vseh vprašanj problema 

odgovoriti z uporabo določene ekspertne poti fiksacij.  

Kljub tem omejitvam je mogoče trditi, da izvedena raziskava nudi poglobljen 

vpogled v način reševanja kemijskih problemov redoks reakcij študentov, bodočih 

učiteljev kemije v osnovnih in srednjih šolah. Z aplikacijo vprašalnika notranje motivacije 

za učenje trojne narave kemijskih pojmov, testov formalno-logičnega mišljenja, 

prostorskih predstavljivosti, mentalnih rotacij in testa delovnega spomina je bilo mogoče 

izmeriti tiste kontrolne spremenljivke, ki so lahko vplivale na dosežek v znanju redoks 

reakcij oziroma na uporabo ekspertne/neekspertne poti fiksacij. S takšnim pristopom je 

bilo mogoče natančneje opisati kognitivne procese med reševanjem kemijskih 

problemov. Ugotoviti in pojasniti je bilo mogoče morebitne razlike v strategijah reševanja 

kemijskih problemov med študenti z dobrim in s slabim kemijskim predznanjem oziroma 

pojasniti razlike v strategijah reševanja kemijskih problemov po vertikali univerzitetnega 

izobraževanja.  

Dejavniki, ki krepijo to raziskavo v primerjavi z do zdaj znanimi študijami, so 

naslednji:  

1) kemijski problemi so zasnovani po stopnjevani težavnosti;  

2) problemi vključujejo različne vrste kontekstov življenjskih situacij;   

3) zasnovani so na treh ravneh predstavitev.  
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Poseben poudarek na zasnovi kemijskih problemov je v tem, da se pri vsaki redoks 

reakciji prikaže začetno stanje, ko reakcija še ne poteka (sklop leve fotografije in njej 

pripadajoče submikroskopske predstavitve), stanje med potekom reakcije (sklop srednje 

fotografije in njej pripadajoče submikroskopske predstavitve) in stanje, ko je reakcija 

končana (sklop desne fotografije in njej pripadajoče submikroskopske predstavitve).   

Pridobljeni rezultati odkrivajo številna napačna razumevanja o redoks reakcijah, 

razvita pri študentih dvopredmetnega študija kemije z različnim predznanjem. 

Dodana vrednost te raziskave je tudi spremljanje in študij vidne pozornosti z v 

kemijskem izobraževanju precej novo in inovativno tehniko sledenja očesnim premikom. 

Z očesnim sledilcem se je tako sledilo očesnim premikom udeležencev, ki so povezani s 

procesiranjem multimedijskih in besedilnih informacij.  
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5.2 APLIKACIJA ZAKLJUČKOV V IZOBRAŽEVALNI PROCES 
 

S pregledom relevantnih teoretičnih izhodišč in rezultatov raziskave je mogoče 

oblikovati inovativen didaktični model učenja in poučevanja učnih vsebin o razumevanju 

kemijskih reakcij z integracijo trojne narave kemijskega pojma, RkrTNKP, ki ga prikazuje 

shema 30.  

Šesterokotni model prikazuje vpogled v širok nabor spremenljivk, ki imajo 

pomemben vpliv na učenčevo, dijakovo ali na študentovo razumevanje zahtevnega pojma 

kemijska reakcija. Model kaže, na kak način čim bolje razumeti trojno naravo kemijskega 

pojma, na kateri temelji predstavitev abstraktnega in težko razumljivega procesa kemijske 

reakcije.  

Za učitelje kemije je pomembno, da za dosego ustreznega razumevanja vsebin o 

kemijskih reakcijah pred poučevanjem te učne vsebine preverijo predznanje. S 

kontekstualnimi problemi lahko na ugotovljenem kemijskem predznanju pri učencih ali 

dijakih spodbudijo interes in zvišajo notranjo motivacijo za učenje obravnavane vsebine. 

Ob poznavanju intelektualnih zmožnosti in ustreznega kemijskega predznanja, notranje 

motivacije in vizualizacijskih sposobnosti učencev ali dijakov lahko učitelj zasnuje način 

poučevanja z reševanjem kontekstualnih kemijskih problemov na takšni zahtevnostni 

ravni, ki bo učencem oziroma dijakom omogočila razumevanje procesa kemijske reakcije 

brez razvijanja napačnih ali nepopolnih razumevanj.  

 

 
 

Shema 30: Šesterokotni model učenja in poučevanja vsebine kemijskih reakcij z integracijo trojne 

narave kemijskega pojma, RkrTNKP 
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Šesterokotni model, zasnovan na osnovi izsledkov raziskave, na shematski način 

predstavlja razvoj ustreznega mentalnega modela pojma kemijske reakcije. Sestavljen je 

iz treh različno obarvanih šesterokotnikov, ki se v notranjost zmanjšujejo. V zunanjem 

šesterokotniku so poleg konteksta zapisane tudi vse splošne sposobnosti, ki jih mora imeti 

razvite posameznik, če želi usvojiti kompetence srednjega šesterokotnika. Sposobnosti 

ustreznega kemijskega predznanja, raven formalno-logičnega mišljenja in kapaciteta 

delovnega spomina so v zunanjem šesterokotniku zapisane odebeljeno. Iz rezultatov 

raziskave namreč statistično pomembno vplivajo na doseganje boljšega dosežka v znanju 

vsebine kemijskih reakcij in tudi uporabe ekspertne poti fiksacij pri reševanju kemijskega 

problema. Posreden vpliv na pravilen razvoj kompetenc srednjega šesterokotnika imajo 

še vizualizacijske zmožnosti in notranja motivacija za učenje kemije na treh ravneh 

predstavitev kemijskih pojmov. Poleg navedenih sposobnosti ima v srednjem 

šesterokotniku pomembno vlogo tudi kontekst življenjskih situacij, ki pri reševalcu 

pomembno vpliva na priklic ustreznega predznanja in poveča interes za reševanje 

kemijskih problemov. Kontekst, ki na videz nezanimiv, zahteven ter abstrakten kemijski 

problem spremeni v problem, ki je reševalcu smiseln in uporaben, saj v njem skozi 

praktično uporabo znanja vidi povezavo kemije z vsakdanjim življenjem, tako posredno 

vpliva tudi na boljšo uspešnost reševanja. 

Razvoj oblikovanja mentalnega modela pojma kemijske reakcije, predstavljene na 

treh ravneh, prek prve prekinjene črte vodi v ustrezno razumevanje abstraktnejšega polja 

vizualizacije treh ravni predstavitev kemijskega pojma. Sredinski šesterokotnik 

vizualizacije tako predstavlja tri pomembne kompetence, nujne za ustrezno razumevanje 

predstavitve kemijske reakcije v notranjem šesterokotniku. Izpostavljeno je poznavanje 

zakonitosti posamezne ravni predstavitve kemijskega pojma, na podlagi katerih lahko 

posameznik med seboj povezuje različne vizualizacijske elemente (interesna področja), 

predstavljene na isti ravni. Pravilna rešitev kemijskega problema, zastavljenega na treh 

ravneh predstavitev, od posameznika zahteva tudi usvojeno kompetenco smiselnega 

povezovanja vizualizacijskih elementov (interesnih področij) med različnimi ravnmi 

predstavitve kemijskega pojma. Notranji šesterokotnik modela – kemijski problem, 

predstavljen na treh ravneh – predstavlja konkretno vsebinsko polje kemijske reakcije, za 

ustrezno razumevanje katere sta pomembna razvitost kompetenc srednjega 

šesterokotnika in razvitost sposobnosti z vključenim kontekstom življenjskih situacij, ki 

so predstavljene v zunanjem šesterokotniku.  

Šesterokotni model učenja in poučevanja kemijskih reakcij z integracijo trojne 

narave kemijskega pojma na temelju izsledkov raziskave kaže, da posameznik ob 

ustreznem kemijskem predznanju, ravni formalno-logičnega mišljenja in ustrezni 

kapaciteti delovnega spomina, z vizualizacijskimi zmožnostmi za razumevanje 

submikroskopske ravni in ustrezno notranjo motivacijo, ki jo neposredno povečuje 

kontekst, razume zakonitosti posamezne ravni predstavitve kemijskega pojma in jih med 

seboj ustrezno povezuje (uporaba ekspertne poti fiksacij), da uspešno reši kompleksen 

kemijski problem. 
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Poleg modela so za učitelje pomembne tudi vse smernice, ki izhajajo iz spoznanj 

te raziskave in ki so predstavljene v nadaljevanju. Na podlagi predloga smernic za 

poučevanje in učenje kemijskih reakcij lahko učitelji kemije na vseh stopnjah šolanja 

pripravljajo ustrezno učno gradivo, ki temelji na učenju kemijskih reakcij z reševanjem 

kontekstualnih kemijskih problemov. 

 

Smernice za pripravo učnega gradiva za poučevanje učnih vsebin o kemijskih 

reakcijah: 

1. Za usvajanje kakovostnega in trajnega znanja vsebinskega področja kemijskih 

reakcij je smiselno, da učna gradiva vsebujejo več različnih kemijskih problemov, ki 

si po težavnostni stopnji sledijo od lažjega proti težjemu.  

2. Kemijski problemi naj bodo kontekstualni, saj bodo tako povečali interes za njihovo 

reševanje. Kontekst mora biti v kemijskem problemu predstavljen na začetku. 

Zapisan naj bo na način vpeljave v specifičen primer kemijske reakcije, saj bo le s 

tem reševalcu nakazal na pomembnost razumevanja in uporabno vrednost znanja, 

usvojenega z reševanjem problema.  

3. Za usvajanje trajnega in kakovostnega znanja brez napačnih ali nepopolnih 

razumevanj morajo biti kemijski problemi zasnovani na trojni naravi predstavitev 

kemijskega pojma.  

4. Za celostno razumevanje kemijskega problema je pomembno, da problem prikazuje 

tri dele poteka kemijske reakcije: 1) začetno stanje, ko reakcija še ne poteka; 2) stanje 

poteka kemijske reakcije; 3) stanje, ko je kemijska reakcija končana oziroma v 

dinamičnem ravnotežju.  

5. Kemijski problem mora biti zastavljen tako, da za rešitev problema predvideva 

uporabo več različnih strategij reševanja. Reševalec naj bi pri razlagi problema 

načrtno uporabljal različne kombinacije več ravni predstavitev kemijskih pojmov 

hkrati.  

6. Kemijski problem naj ne vsebuje več kot osem različnih vizualizacijskih elementov, 

ki so pri reševanju kemijskega problema uporabni. Preveliko število različnih 

vizualizacijskih elementov namreč preobremeni delovni spomin reševalca.  

7. Če do rešitve kemijskega problema vodi več zahtevnejših korakov, je pomembno, da 

ta vsebuje zadostno število ustreznih podvprašanj, ki jih lahko učitelj po potrebi 

reševalcu tudi zastavi.  
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5.3 PREDLOGI NADALJNJIH RAZISKAV 
 

           Predlogi nadaljnjih raziskav so:  

1. Izvesti raziskavo, pri kateri bi med reševanjem kemijskih problemov analizirali tudi 

druge mere očesnega sledilca (npr. kvantitativna študija z vključenim številom in s 

trajanjem fiksacij, številom sakadnih gibov, mežikov, velikosti zenice itn.).  

2. Za kakovostnejše spremljanje napredka v znanju in uporabi ekspertne poti fiksacij 

med reševanjem problemov bi bilo s študenti glede na kontrolne spremenljivke 

smiselno izvesti longitudinalno zajemanje podatkov.  

3. Smiselno bi bilo ugotoviti, katere poti fiksacij imajo o kemijskih reakcijah razvite 

učenci 8. in 9. razreda osnovne šole ter dijaki po vertikali srednješolskega 

izobraževanja. Ugotovitve bi bilo zanimivo primerjati tudi s potmi fiksacij njihovih 

učiteljev in raziskati, ali učitelji vsebine kemijskih reakcij poučujejo na ustrezen 

način. 

4. Pri slovenskih učiteljih kemije v osnovnih in srednjih šolah bi bilo dobro ugotoviti 

morebitna napačna oziroma nepopolna razumevanja vsebine kemijskih reakcij. Na 

podlagi pridobljenih rezultatov bi jim bilo treba omogočiti kakovostna in stalna 

strokovna izpopolnjevanja za odpravo ugotovljenih napačnih oziroma nepopolnih 

razumevanj.  

5. Za pridobitev širšega vpogleda v uporabo ekspertne oziroma neekspertne poti fiksacij 

drugih vrst kemijskih reakcij bi bilo smiselno pripraviti podobne kontekstualne 

kemijske probleme še s področja ionskih reakcij in reakcij v organski kemiji. 

Kemijski problemi bi lahko v nadaljevanju preverjali tudi razumevanje drugih 

vsebinskih področij (npr. zgradba atoma, povezovanje delcev, raztopine, kemijsko 

ravnotežje, hitrost kemijskih reakcij itn.). 

6. Za oblikovanje bolj poglobljenega vpogleda v posameznika bi bilo smiselno izvesti 

raziskavo, v kateri bi pri udeležencih med reševanjem kemijskega problema merili 

še fiziološke parametre, kot so na primer: prevodnost kože, hitrost in globina dihanja 

ter način bitja srca. S tovrstnimi merami bi bilo mogoče zaznavati nezavedne odzive, 

ki so dober pokazatelj čustvenega dogajanja v telesu.  

7. Glede na pridobljene rezultate raziskave v povezavi s smernicami za oblikovanje 

ustreznega učnega gradiva, osnovanih na modelu RkrTNKP (shema 30), bi bilo 

smiselno izvesti analizo trenutno potrjenih učnih gradiv (učbeniki, i-učbeniki, delovni 

zvezki, samostojni delovni zvezki itn.). Ugotovili bi, v kolikšnem deležu gradiva 

sledijo predlogu smernic, ter avtorjem učbenikov in delovnih zvezkov podali 

argumentirane predloge za morebitno dopolnitev učnih gradiv.   
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