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IZVLEČEK
Z namenom, da bi bilo eksperimentalno delo pri pouku kemije izvedeno čim učinkoviteje in da bi
bili učenci vključeni v eksperimentalno delo tako, da bi dosegli smiselno znanje in razumevanje
kemije ter naravoslovja, smo raziskovali in ovrednotili dejavnike, ki vplivajo na učinkovitost
eksperimentalnega dela pri poučevanju in učenju kemije z eksperimentalnim delom v slovenskih
osnovnih šolah.
V prvem delu raziskave je bila spremljana uporaba eksperimentalnega dela učencev s snemanjem
devetnajstih učnih enot rednega pouka kemije v dvanajstih slovenskih osnovnih šolah. Da bi
zagotovili čim večjo pokritost izvedbe med eksperimentalnim delom, so bile vse učne ure hkrati
snemane s štirimi kamerami. Učitelji so bili intervjuvani pred izvedbo učne enote z
eksperimentalnim delom in po njej, učenci pa so bili intervjuvani po končanem eksperimentalnem
delu. Ključne ugotovitve prvega dela raziskave smo prepoznali v učiteljevemu celostnem zavedanju
ciljev eksperimentalnega dela, njegovi pripravi na eksperimentalno delo (pripravi pripomočkov in
kemikalij), ustrezni zasnovi učnega gradiva (nalogah višjih taksonomskih stopenj, povezovanju
makroravni ter delčne in simbolne ravni), učiteljevem vodenju eksperimentalnega dela, ki naj se
zaključi s povratno informacijo o pridobljenih eksperimentalnih rezultatih in pravilnosti izpeljanih
pravil, analiz, sklepanj, ter v oblikovanju skupin in razdelitvi vlog učencem pri skupinskem
eksperimentalnem delu.
Na osnovi pregleda literature in ključnih dejavnikov, ki smo jih prepoznali v prvem delu raziskave
med opazovanjem posnetkov eksperimentalnega dela med rednim poukom kemije, smo za
optimalno izvedbo eksperimentalnega dela predpostavili model za skupinsko eksperimentalno delo
za izbrano učno enoto. V njem smo opredelili bistvene segmente, ki naj jih vsebuje učiteljeva
priprava:

(1)

jasno

opredelitev

ciljev

eksperimentalnega

dela,

(2)

primerno

izbiro

eksperimentalnega dela, (3) pripravo učnega gradiva za učence, (4) učiteljevo pripravo za
eksperimentalno delo, (5) razpravo pred eksperimentalnim delom, (6) sestavo skupin in razdelitev
vlog učencem, (7) izvedbo eksperimentalnega dela in (8) razpravo po eksperimentalnem delu.
V drugem delu raziskave smo preverili ustreznost predpostavljenega modela za skupinsko
eksperimentalno delo. Izkazalo se je, da so učenci v eksperimentalni skupini, ki so izvedli
eksperimentalno delo, pripravljeno po modelu za skupinsko eksperimentalno delo, pri preizkusu
znanja in poznem preizkusu znanja dosegali statistično boljše rezultate od učencev v kontrolni
skupini, ki so eksperimentalno nalogo izvajali na za eksperimentalno delo običajni način. S tem smo
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dokazali, da uporaba predpostavljenega modela za skupinsko eksperimentalno delo za izbrano učno
enoto vodi do večje kakovosti in trajnosti usvojenega znanja kemije s skupinskim eksperimentalnim
delom.
Preverili smo tudi povezave med pozornostjo učencev in rezultati pri preizkusih znanja v
eksperimentalni in kontrolni skupini. Statistično pomembne korelacije smo ugotovili znotraj obeh
skupin, kar pomeni, da če učitelj želi zagotoviti dobre rezultate, mora poskrbeti za usmerjanje in
vzdrževanje pozornosti med skupinskim eksperimentalnim delom.
Povezava kapacitete delovnega spomina učencev in uspešnosti učencev pri preizkusu in poznem
preizkusu znanja je pokazala pozitivno povezavo med kapaciteto delovnega spomina učencev in
rezultati pri preizkusu znanja in poznem preizkusu znanja v kontrolni skupini, ne pa tudi v
eksperimentalni. Učenci v kontrolni skupini z boljšo kapaciteto delovnega spomina dosegajo boljše
rezultate pri preizkusu znanja in poznem preizkusu znanja. Iz rezultatov lahko izpeljemo, da
izvedba eksperimentalnega dela po modelu za skupinsko eksperimentalno delo verjetno zmanjša
obremenitev delovnega spomina, zato lahko glede na učenčev primanjkljaj (nižjo kapaciteto
delovnega spomina) ob taki izvedbi pri učencih dosegamo boljše rezultate pri preizkusu in poznem
preizkusu znanja kemije. Pri običajnem skupinskem eksperimentalnem delu pa je obremenitev
delovnega spomina večja, kar se kaže v slabših rezultatih pri preizkusu in poznem preizkusu znanja.
Ključne besede: kemija, učni cilji, eksperimentalno delo, učno gradivo za eksperimentalno delo,
model za skupinsko eksperimentalno delo, pozornost učencev, delovni spomin učencev
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ABSTRACT
With the intention of carrying out experimental work in chemistry classes as effectively as possible
and including students in experimental work in a way that they would acquire meaningful
knowledge and an understanding of chemistry and science, we have studied and evaluated the
factors affecting the effectiveness of experimental work in teaching and learning chemistry with
experimental work in Slovenian primary schools.
In the first part of the study, the use of experimental work of students was being monitored by
filming nineteen study units in regular chemistry classes in Slovenian primary schools. In order to
capture the most experimental work on tape, all lessons were being filmed with four cameras at all
times. The teachers were interviewed both before and after carrying out the study unit with
experimental work. The students were interviewed after they have finished the experimental work.
We have identified the key findings of the first part of the study in the teacher's comprehensive
awareness of the objectives of experimental work, their preparation for experimental work (the
preparation of tools and chemicals), the appropriate creating of teaching materials (tasks of a higher
taxonomic level, connecting the macro level, particle level and symbolic level), the teacher's
guidance during experimental work that should trigger feedback about the acquired results of the
experiment and the correctness of derived rules, analyses, conclusions, and the formation of groups
and the assigning of roles to students by group experimental work.
Based on a review of literature and the key factors that we have identified in the first part of the
study while observing footage of experimental work filmed during regular chemistry classes, we
have presupposed a model for experimental work in a group to optimize the execution of
experimental work for a selected study unit. In it, we have identified the essential segments that
should be present in the teacher’s preparation: (1) a clear definition of the objectives of
experimental work, (2) an appropriate choice of experimental work, (3) a preparation of teaching
materials for students, (4) the teacher’s preparation for experimental work, (5) a discussion before
experimental work, (6) the composition of groups and the assignment of roles to students, (7) the
conduction of experimental work and (8) a discussion after experimental work.
In the second part of the study, we have examined the presupposed model for experimental work in
a group. It turned out that the students in the experimental group that carried out the experimental
work prepared according to the model for experimental work in a group have achieved statistically
better results in the test and post-test of knowledge compared to students in the control group who
iv

have carried out the experimental task the usual way. With this, we have proven that the use of the
assumed model for experimental work in a group for a selected study unit leads to the higher quality
and durability of the knowledge of chemistry acquired with experimental work in a group.
We have also examined the connections between the students' attention and results in tests of
knowledge in the experimental and control group. We have found statistically significant
correlations within both groups, which means that if a teacher wants to ensure good results, they
must take care of the guidance and maintenance of the students' attention during experimental work
in a group.
The connection between the students' working memory capacity and their performance in the test
and post-test of knowledge has shown a positive correlation between the capacity of the students'
working memory and their performance in the test and post-test of knowledge in the control group,
but not in the experimental one. Students in the control group with a better working memory
capacity tend to achieve better results in the test and post-test of knowledge. From these results, we
can conclude that experimental work by the model for experimental work in a group is likely to
reduce the working memory load, which is why we can achieve better results by students in the test
and post-test of chemistry knowledge depending on their deficit (lower working memory capacity).
The working memory load is bigger by regular experimental work in a group, which results in
lower results in the test and post-test of knowledge.
Key words: chemistry, learning objectives, experimental work, teaching material for experimental
work, model for experimental work in a group, students' attention, students' working memory

v

KAZALO VSEBINE
1 UVOD .............................................................................................................................. 1
2 TEORETIČNA IZHODIŠČA ............................................................................................ 2
2.1 OPREDELITEV VLOGE EKSPERIMENTALNEGA DELA PRI UČENJU NARAVOSLOVJA .................................................. 2
2.2 ZANIMANJE UČENCEV ZA EKSPERIMENTALNO DELO ........................................................................................... 6
2.3 OBLIKE EKSPERIMENTALNEGA DELA ............................................................................................................... 8
2.4 SKUPINSKO SODELOVALNO DELO ................................................................................................................. 17
2.5 VREDNOTENJE UČINKOVITOSTI EKSPERIMENTALNEGA DELA ........................................................................... 19
2.6 UMESTITEV EKSPERIMENTALNEGA DELA V POUK KEMIJE ................................................................................ 24
2.7 POZORNOST IN DELOVNI SPOMIN .................................................................................................................. 27
2.8 SINTEZA BISTVENIH TEORETIČNIH SPOZNANJ................................................................................................. 35

3 EMPIRIČNI DEL ............................................................................................................ 39
3.1 NAMEN RAZISKAVE IN RAZISKOVALNE HIPOTEZE ............................................................................................ 39
3.2 VZOREC...................................................................................................................................................... 41
3.2.1 Vzorec za prvi del raziskave ................................................................................................................ 41
3.2.2 Vzorec za drugi del raziskave .............................................................................................................. 41
3.3 MERSKI INSTRUMENTI IN GRADIVO ................................................................................................................ 42
3.3.1 Merski instrumenti in gradivo za prvi del raziskave ............................................................................. 42
3.3.2 Merski instrumenti in gradivo za drugi del raziskave ........................................................................... 47
3.4 IZVEDBA RAZISKAVE .................................................................................................................................... 53
3.4.1 Izvedba prvega dela raziskave ............................................................................................................ 53
3.4.2 Izpeljava modela za optimalno izvedbo skupinskega eksperimentalnega dela pri učencih ................ 58
3.4.3 Izvedba drugega dela raziskave .......................................................................................................... 59
3.5 ANALIZA PODATKOV ..................................................................................................................................... 64
3.5.1 Analiza podatkov iz prvega dela raziskave .......................................................................................... 64
3.5.2 Analiza podatkov iz drugega dela raziskave ....................................................................................... 71

4 REZULTATI .................................................................................................................. 73
4.1 REZULTATI PRVEGA DELA RAZISKAVE ........................................................................................................... 73
4.1.1 Rezultati prvega dela raziskave – demonstracija ................................................................................ 73
4.1.2 Rezultati prvega dela raziskave – skupinsko delo ............................................................................... 77
4.1.3 Sinteza rezultatov prvega dela raziskave – model za skupinsko eksperimentalno delo učencev ...... 82
4.1.4 Veljavnost hipotez – prvi del raziskave ................................................................................................ 85
4.2 REZULTATI DRUGEGA DELA RAZISKAVE ......................................................................................................... 90
4.2.1 Rezultati predpreizkusa znanja ........................................................................................................... 90
4.2.2 Rezultati preizkusa znanja in poznega preizkusa znanja .................................................................... 91
4.2.3 Rezultati soodvisnosti med pozornostjo učencev in njihovo uspešnostjo pri samostojnem
eksperimentalnem delu ............................................................................................................................ 94
4.2.4 Rezultati soodvisnosti med kapaciteto delovnega spomina in uspešnostjo pri preizkusu znanja in
poznem preizkusu znanja ......................................................................................................................... 96
4.2.5 Veljavnost hipotez v drugem delu raziskave ....................................................................................... 99

5 ZAKLJUČEK ............................................................................................................... 102
6 LITERATURA ............................................................................................................. 108

vi

KAZALO GRAFOV
GRAF 1: PRIMERJAVA REZULTATOV EKSPERIMENTALNE IN KONTROLNE SKUPINE PRI
PREDPREIZKUSU ZNANJA.............................................................................................................90
GRAF 2: GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV EKSPERIMENTALNE IN KONTROLNE SKUPINE PRI
POSAMEZNIH PREIZKUSIH ZNANJA .............................................................................................92

KAZALO SHEM
SHEMA 1: MODEL NAČRTOVANJA IN EVALVACIJE EKSPERIMENTALNIH NALOG ................................22
SHEMA 2: EKSPERIMENTALNO DELO: POVEZOVANJE DVEH RAVNI ZNANJA .....................................23
SHEMA 3: JOHNSTONOV MODEL: TRIKOTNIK TROJNE NARAVE KEMIJSKEGA POJMA.......................25
SHEMA 4: MAHAFFYJEV MODEL TETRAEDRIČNEGA PRISTOPA K UČENJU IN POUČEVANJU KEMIJE
.................................................................................................................................................................25
SHEMA 5: NADGRAJEN JOHNSTONOV MODEL ..........................................................................................25
SHEMA 6: MODEL SOODVISNOSTI TREH RAVNI NARAVOSLOVNIH POJMOV (STRP-MODEL) .............26
SHEMA 7: MODEL OBDELAVE PODATKOV .................................................................................................28
SHEMA 8: STANJE PREOBREMENJENOSTI PRI EKSPERIMENTALNEM DELU .......................................32
SHEMA 9: SHEMATSKI PREGLED POTEKA PRVEGA DELA RAZISKAVE .................................................57
SHEMA 10: SHEMATSKI PREGLED POTEKA DRUGEGA DELA RAZISKAVE ............................................63

KAZALO TABEL
TABELA 1: ANALITIČNI OKVIR ZA OBRAVNAVO UČINKOVITOSTI EKSPERIMENTALNIH NALOG .........23
TABELA 2: SPECIFIKACIJA NALOG PRI PREDPREIZKUSU ZNANJA ........................................................52
TABELA 3: SPECIFIKACIJA NALOG PRI PREIZKUSU IN POZNEM PREIZKUSU ZNANJA ........................53
TABELA 4: ŠTEVILO UČENCEV V PRVEM DELU RAZISKAVE....................................................................56
TABELA 5: PRIMERJAVA CILJEV UČNE ENOTE ZA EKSPERIMENTALNO IN KONTROLNO SKUPINO .60
TABELA 6: LEGENDA ZA ANALIZO PODATKOV PRVEGA DELA RAZISKAVE PO SHEMI MILLARJA ET
AL. (1999) IN NA PODLAGI ANALITIČNEGA OKVIRA ZA OBRAVNAVO UČINKOVITOSTI
EKSPERIMENTALNIH NALOG (ABRAHAMS IN MILLAR, 2008) ..........................................................66
TABELA 7: PRIMER ANALIZE PODATKOV PRVEGA DELA RAZISKAVE OB UPORABI LEGENDE ..........68
TABELA 8: REZULTATI USPEŠNOSTI EKSPERIMENTALNE IN KONTROLNE SKUPINE PRI
PREDPREIZKUSU ZNANJA ...................................................................................................................90
TABELA 9: REZULTATI ANALIZE VARIANCE S PONOVLJENIMI MERITVAMI ZA EKSPERIMENTALNO IN
KONTROLNO SKUPINO PRI PREIZKUSU ZNANJA IN POZNEM PREIZKUSU ZNANJA (N = 163
UČENCEV, NES = 83, NKS = 80). .............................................................................................................91
TABELA 10: REZULTATI ENOSMERNE ANALIZE VARIANCE (VREDNOSTI M, SD, DF, F IN P) PRI
POSAMEZNIH MERJENJIH V EKSPERIMENTALNI IN KONTROLNI SKUPINI (NES = 83, NKS = 80). .92
TABELA 11: REZULTATI T-TESTA ZA ODVISNE VZORCE (RAZLIKE V POVPREČNIH VREDNOSTIH, T,
DF) V EKSPERIMENTALNI SKUPINI (N = 83) MED PREIZKUSOM ZNANJA IN POZNIM
PREIZKUSOM ZNANJA ..........................................................................................................................93
TABELA 12: REZULTATI T-TESTA ZA ODVISNE VZORCE (RAZLIKE V POVPREČNIH VREDNOSTIH, T,
DF) V KONTROLNI SKUPINI (N = 80) MED PREIZKUSOM ZNANJA IN POZNIM PREIZKUSOM
ZNANJA ...................................................................................................................................................93
TABELA 13: KORELACIJSKA MATRIKA (PEARSONOV KOEFICIENT KORELACIJE) ZA CELOTEN
VZOREC (PREIZKUS ZNANJA, POZNI PREIZKUS ZNANJA, POZORNOST), N = 163 ......................94
TABELA 14: KORELACIJSKA MATRIKA (PEARSONOV KOEFICIENT KORELACIJE) GLEDE NA
SKUPINO – EKSPERIMENTALNO (PREIZKUS ZNANJA, POZNI PREIZKUS ZNANJA,
POZORNOST), N = 83 ............................................................................................................................95

vii

TABELA 15: KORELACIJSKA MATRIKA (PEARSONOV KOEFICIENT KORELACIJE) GLEDE NA
SKUPINO – KONTROLNO (PREIZKUS ZNANJA, POZNI PREIZKUS ZNANJA, POZORNOST), N = 80
.................................................................................................................................................................95
TABELA 16: KORELACIJSKA MATRIKA (PEARSONOV KOEFICIENT KORELACIJE) ZA CELOTEN
VZOREC (PREIZKUS ZNANJA, POZNI PREIZKUS ZNANJA, DELOVNI SPOMIN), N = 163 ..............96
TABELA 17: KORELACIJSKA MATRIKA (PEARSONOV KOEFICIENT KORELACIJE) GLEDE NA NAČIN
DELA – EKSPERIMENTALNA SKUPINA (PREIZKUS ZNANJA, POZNI PREIZKUS ZNANJA,
DELOVNI SPOMIN), N = 83 ....................................................................................................................96
TABELA 18: KORELACIJSKA MATRIKA (PEARSONOV KOEFICIENT KORELACIJE) GLEDE NA NAČIN
DELA – KONTROLNA SKUPINA (PREIZKUS ZNANJA, POZNI PREIZKUS ZNANJA, DELOVNI
SPOMIN), N = 80 .....................................................................................................................................98

viii

Definicije pogosto rabljenih izrazov
1

V doktorski disertaciji je izraz demonstracijsko eksperimentalno delo rabljen takrat, kadar
eksperimentalna dejavnost temelji na demonstracijski predstavitvi eksperimenta na strani učitelja ali
posameznega učenca, medtem ko preostali učenci opazujejo njegovo izvedbo.
2

V doktorski disertaciji je izraz samostojno eksperimentalno delo rabljen takrat, kadar
eksperimentalna dejavnost temelji na eksperimentalnem delu učencev. Izraz je rabljen, kadar
učenec eksperimentira sam, v dvojici ali manjši skupini.
V doktorski disertaciji izraz deduktivno eksperimentalno delo pomeni, da so učenci med izvedbo
eksperimentalnega dela vodeni. Pri taki izvedbi učenci dobijo navodila, kaj je treba pri
eksperimentalni nalogi narediti, kaj opazovati, kako zbrane podatke analizirati in predstaviti.
3

V doktorski disertaciji je izraz korak za korakom rabljen takrat, kadar učenci med
eksperimentalnim delom sledijo ustnim navodilom učitelja in (ali) pisnim navodilom za
eksperimentalno delo, pri čemer je postopek izvedbe eksperimenta narekovan ali zapisan po korakih
(stopnjah).
4

V doktorski disertaciji izraz induktivno eksperimentalno delo pomeni, da učenci med izvedbo
eksperimentalnega dela niso vodeni. Pri taki izvedbi učenci sami določijo, kaj želijo raziskovati,
kako bodo opravili eksperimentalno nalogo, katere pripomočke in kemikalije bodo uporabljali, kaj
bodo opazovali in kako bodo prišli do odgovora na raziskovalno vprašanje.
5

V doktorski disertaciji se izraz eksperimentalne spretnosti in veščine nanaša na rokovanje z
laboratorijskim priborom in s kemikalijami, obvladovanje osnovnih laboratorijskih tehnik (npr.
segrevanje, merjenje prostornine, tehtanje z digitalno tehtnico) ter izvajanje poskusov.
6

V doktorski disertaciji je izraz predeksperimentalna razprava rabljen za označitev dejavnosti
učencev pred eksperimentalnim delom, ki se vsebinsko nanaša na eksperimentalno nalogo (običajno
z namenom osvežitve in utrditve predznanja, potrebnega za razumevanje eksperimentalnega dela)
ter jo je treba zaključiti pred začetkom eksperimentalnega dela.
7

V doktorski disertaciji je izraz poeksperimentalna razprava rabljen za označitev dejavnosti
učencev po končanem eksperimentalnem delu in se vsebinsko nanaša na izvedeno eksperimentalno
nalogo (običajno z namenom sinteze znanja, usvojenega med eksperimentalnim delom, in prenosa v
nove situacije).
8

9

MSED je kratica za model za skupinsko eksperimentalno delo, podrobneje opisan na str. 82–85.

V doktorski disertaciji je izraz običajno eksperimentalno delo učencev rabljen za ponazoritev
običajnega načina uporabe eksperimentalnega dela, izpeljanega iz spremljanja uporabe
eksperimentalnega dela v slovenski osnovnošolski praksi. Podrobna razlaga je na str. 48.
10
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1 UVOD
Eksperimentalnemu delu je v učnih načrtih za kemijo pri nas in po svetu namenjena
pomembna vloga, ker je eden izmed temeljev naravoslovne pismenosti (Vrtačnik et al., 2000;
Bačnik et al., 2011; Abrahams in Reiss, 2012; Hofstein, Kipnis in Abrahams, 2013; Brian,
2014). Ker je eksperimentalno delo bistveno pri poučevanju in učenju kemije ter združuje več
dejavnosti z različnimi cilji, hkrati pa je njegova izvedba tudi stroškovna obremenitev za šolo
(Millar, Le Maréchal in Tiberghien, 1999), je pri načrtovanju njegove izvedbe treba razmisliti
o učinkovitosti predvidene izvedbe za dosego zastavljenih učnih ciljev (Abrahams in Millar,
2008).
Pogosto vprašanje, ki si ga zastavi učitelj kemije, je, kako naj načrtuje eksperimentalno delo
in pripravi eksperimentalno nalogo na učinkovit in primeren način, da bodo učenci med njim
pridobivali smiselno znanje kemije in naravoslovja. Ker so v šolah učenci različnih
sposobnosti in interesov, je tudi pri eksperimentalnem delu treba predvideti učno
diferenciacijo.
Glede na navedeno sta osrednja cilja doktorske disertacije opredelitev in poglobljeno
vrednotenje dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost eksperimentalnega dela pri učenju in
poučevanju kemije. Izvedena bo študija stanja o vključevanju eksperimentalnega dela v učni
proces učenja in poučevanja kemije v Sloveniji z vidika kompetentnosti učiteljev, da glede na
zastavljene učne cilje ustrezno načrtujejo dejavnosti, povezane z eksperimentalnim delom v
razredu, ter jih znajo uspešno izvesti. Pri tem bo posebna pozornost namenjena samostojnemu
eksperimentalnemu delu učencev in kakovosti ter trajnosti usvojenega znanja, ob upoštevanju
pozornosti in kapacitete delovnega spomina učencev.
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA
2.1 Opredelitev vloge eksperimentalnega dela pri učenju naravoslovja
Znanje naravoslovja pomembno vpliva na razvoj in ohranjanje sodobnega načina življenja, ki
temelji na uporabi sinteznih materialov (na tekstilnem področju, v gradbeništvu ter v
medicinski ortotiki in protetiki), zdravil, fitofarmacevtskih sredstev … (Burmeister, Rauch in
Eilks, 2012). Učenje naravoslovja je nujno tudi za posameznikovo odgovorno dejavno
sodelovanje v razpravah o družbenih vprašanjih, povezanih z naravoslovnimi vidiki življenja
(Roth in Lee, 2004). Hofstein, Eilks in Bybee (2011) predpostavljajo, da vsi učenci
potrebujejo določeno raven naravoslovnega znanja, da bi postali pismeni državljani, ki bi
lahko sodelovali v družbeno-naravoslovnih razpravah. Naravoslovne teme so pogosto
osnovna izhodišča javnih razprav in rezultati naravoslovnih študij se uporabljajo kot dokaz za
podporo političnih stališč (Hofstein, Kipnis in Abrahams, 2013). Pomembno je, da širše
prebivalstvo razume načela naravoslovnih raziskav (Reiss, Millar in Osborne, 1999) ter
medsebojno povezavo med naravoslovjem in njegovo uporabo za družbene namene (Eilks,
Nielsen in Hofstein, 2012).
Poročila OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2015) in
Evropske komisije (European Commission, 2007) poudarjajo, da je treba v naravoslovnem
izobraževanju izpostaviti pomen izkušnje z naravoslovjem, zlasti med upadanjem zanimanja
za naravoslovje in tehnologijo. Izbira naravoslovnih vsebin, povezanih z vsakdanjim
življenjem (in s tehnologijo), mora biti izvirna in neposredno povezana z učenčevim
življenjem.
Cilj naravoslovja je razumevanja narave in njenega delovanja. Pomembno je, da so trditve in
razlage podprte z opazovanjem. Med naravoslovnim izobraževanjem moramo učencem
razložiti že znana dejstva in jim pomagati razvijati razumevanje idej, na katere so se
znanstveniki opirali pri razlagah pojmov (Millar, 2009).
Millar (2004, str. 1) cilje naravoslovnega izobraževanja povzema tako:
 Učencem pomagamo razviti razumevanje osnovnih naravoslovnih pojmov in procesov, in
sicer glede na njihove potrebe, interese in zmogljivosti (učenje naravoslovja);
 Razvijanje razumevanja o naravoslovnih metodah in tehnikah za pridobivanje novih (v
preteklosti in sedanjosti) znanstvenih spoznanj (učenje o naravoslovju).
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Oba cilja sta tesno povezana, kajti učenci morajo biti sposobni ne samo misliti o nečem,
kakšno je, ampak tudi vedo, zakaj je tako. Učenci potrebujejo naravoslovno znanje, da bi
lahko suvereno odločali v vsakdanjih situacijah (npr. v zvezi z zdravjem, s prehrano, z
uporabo virov energije) in razumeli stališča javne politike (npr. v zvezi z gensko terapijo, s
proizvodnjo električne energije ...) (Millar, 2004).
Eksperimentalno delo je pomemben del naravoslovnega izobraževanja. Naravoslovje temelji
na eksperimentalno preverjenih dejstvih, zato bi učencem moralo biti omogočeno raznoliko
eksperimentalno in raziskovalno delo, da bi v naravoslovju lahko napredovali (Gibson et al.,
2002). Tudi I. Girault et al. (2012) menijo, da je eksperimentalno delo bistvenega pomena za
učenje naravoslovja, ker je nekatere specifične učne cilje mogoče doseči le v tem kontekstu.
Cilji eksperimentalnega dela pri naravoslovju v šoli so številni. Woolnough in Allsop (1985),
Hodson (1990, 1993, 1996), Thulstrup in Thulstrup (1996), M. Vrtačnik (1998), Johnstone in
Al-Shuaili (2001), Bennett (2003), Hofstein in Lunetta (2004), Kidman (2012), Chen et al.
(2013), Hofstein et al. (2013), Lowe et al. (2013) in Denby (2015) predlagajo glavne razloge
za uporabo eksperimentalnega dela pri učenju naravoslovja. Na njegovi podlagi:
 motiviramo učence s spodbujanjem zanimanja in veselja ter ohranjamo zanimanje za
naravoslovje;
 populariziramo naravoslovje na podlagi aktualnih izkušenj;
 omogočamo vpogled v naravoslovne metode, razvoj strokovnega znanja in njegovo
uporabo;
 razvijamo naravoslovne metode razmišljanja, znanstvene pristope, metode znanstvenega
raziskovanja;
 razvijamo naravoslovne spretnosti, sposobnost reševanja problemov in vodenje raziskave,
raziskovalne spretnosti zastavljanja vprašanj;
 razvijamo eksperimentalne spretnosti in veščine, usvajanje eksperimentalnih tehnik in
metod dela;
 razvijamo natančno opazovanje in opisovanje pojavov, vrednotenje in prikaz rezultatov;
 razvijamo osmišljanje opažanja;
 razvijamo boljše razumevanje naravoslovnih idej, pojmov in naravoslovnih pojavov;
 osmišljamo povezave med tremi ravnmi zaznave kemijskih pojmov: makroskopsko, delčno
in simbolno ravnjo;
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 razvijamo razumevanje narave naravoslovja;
 krepimo učenčevo samostojnost;
 razvijamo sodelovalno delo in sposobnost komuniciranja;
 navajamo na upoštevanje navodil in varnostnih ukrepov;
 razvijamo odnos do naravoslovja.
Različni avtorji (Hofstein in Lunetta, 1982; Tobin, 1990; Lazarowitz in Tamir, 1994; Lunetta,
1998; Hofstein in Lunetta, 2004; Lunetta, Hofstein in Clough, 2005) poudarjajo, da kadar je
naravoslovni učni načrt pravilno razvit, oblikovan, strukturiran in osredinjen na
eksperimentalno delo, lahko izboljša smiselno učenje pri učencih ter razumevanje
naravoslovnih pojmov in procesov.
Za vodeno učenje in poučevanje je zelo pomembno, da so učitelji natančni pri opredelitvi
splošnih in specifičnih ciljih za delo v razredu. Jasni cilji za specifični učni rezultat morajo
biti glavna osnova za učiteljev načrt, izbiro in uporabljeno dejavnost (Hofstein in Lunetta,
2004; Logar in Ferk Savec, 2013; Denby, 2015). Učitelj mora razmisliti o zastavljenih ciljih
eksperimentalne naloge (Denby, 2015) ter o tem, (1) ali je zajel vse cilje, ki jih je mogoče
doseči z eksperimentalnim delom; (2) ali so cilji natančno zastavljeni in realni; (3) ali učenci
razumejo zastavljeno eksperimentalno nalogo; (4) kako bo učitelj preveril, ali so cilji učne
enote z eksperimentalnim delom doseženi.
Čeprav so cilji šolskih dejavnosti v naravoslovnem laboratoriju lahko tudi drugi kot samo
pridobivanje eksperimentalnih spretnosti ali spodbujanje interesa in motivacije, je pomemben
in skupen cilj še vedno eksperimentalno delo kot podpora učencem pri razlagi pojavov v
njihovem življenju (Lunetta et al., 2005; Hӧgstrӧm et al., 2010). Eksperimentalno delo v
naravoslovnem izobraževanju mora biti predvsem eden izmed različnih načinov poučevanja
in učenja uveljavljenih naravoslovnih spoznanj (Millar, 1998). Naloga učitelja je presoditi, ali
je eksperimentalno delo najučinkovitejša metoda za doseganje določenih ciljev pri pouku za
določeno temo (Hofstein, Kipnis in Abrahams, 2013). Ko se učitelj odloča za eksperimentalno
delo pri pouku kemije, mora zastaviti jasne cilje za eksperimentalno nalogo, kajti ti vplivajo
na izbiro specifičnega eksperimenta (Denby, 2015).
Hofstein, M. Kipnis in Abrahams (2013) navajajo, da so odkrili veliko neskladij med
učiteljevimi cilji za učenje z eksperimentalnim delom in tistimi, ki so opredeljeni v učnem
načrtu. Z drugimi besedami, učitelji interpretirajo namene in cilje za učenje z
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eksperimentalnim delom drugače od tistih, ki so določeni v učnem načrtu in razviti za
eksperimentalno delo. Hodson (2001) je na podlagi opazovanj v razredu ugotovil, da učitelji
pogosto ne naredijo tega, kar pravijo, da bodo storili, zato pride do neskladja med učiteljevo
retoriko in vedenjem v razredu.
Različni avtorji poročajo o razumevanju vloge eksperimentalnega dela pri pouku. Toplis
(2012) meni, da je eksperimentalno delo posebna tradicija v učilnicah za kemijo. Za mnoge
učitelje kemije je eksperimentalno delo v različnih oblikah osnovni model za poučevanje
(Abrahams in Reiss, 2012). Žal pa učitelji eksperimentalno delo pri pouku kemije velikokrat
izvajajo samo zato, ker je za poučevanju kemije z učnim načrtom predvideno eksperimentalno
delo (Wellington, 1998; Abrahams, Reiss in Sharpe, 2014).
Raziskave na področju eksperimentalnega dela (Abrahams in Millar, 2008; Abrahams in
Reiss, 2012) ter pri ocenjevanju naravoslovnega izobraževanja (Bernholt, Neumann in
Nentwing, 2012) so dokazale pomemben vpliv učnega načrta, še posebej s tem povezanega
ocenjevanja eksperimentalnega dela, ki naj bi ga učitelji izvajali z učenci. Cilji so lahko
podlaga za ocenjevanje učencev, učnega načrta in učnih strategij (Hofstein in Lunetta, 2004;
Denby, 2015). Pomembna je ocena učenčeve izvedbe eksperimentalnega dela po ciljih učnega
načrta. Taka ocena prav tako omogoča preveritev, kateri izobraževalni cilji so izpolnjeni, in
sooblikovanje učnega načrta (Chen et al., 2013).
Med poukom je treba učencem utemeljiti pomen kemije za življenje (Marks in Eilks, 2009),
izhajajoč iz izkušenj iz življenja učencev (Marks in Eilks, 2010). Poučevanje kemije v
povezavi z vsebinami iz vsakdanjega življenja ter uporaba znanja za razmislek o okoljskih in
družbenih vprašanjih sta lahko obetaven način za premostitev vrzeli med šolskim
naravoslovjem, sodobnimi spoznanji s področja naravoslovja in tehnologije ter njihovo
kritično evalvacijo (Albe, 2008). Z vsebinami iz vsakdanjega življenja prav tako lahko
izpostavimo interdisciplinarnost kemije (Holbrook in Rannikmäe, 2007; Marks in Eilks, 2009,
2010; Hofstein et al., 2011).
Učni načrt za kemijo v slovenski osnovni šoli (Vrtačnik et al., 2000; Bačnik et al., 2011) v
skladu s prej navedenim navaja, da je glavna naloga kemije kot šolskega predmeta razvijati
procese naravoslovne kulture, med katerimi so opazovanje in opisovanje pojavov, sposobnost
osmišljanja opažanja in sposobnost komuniciranja, prav tako pa je treba pri pouku ves čas
skrbeti za razvoj celovite osebnosti. Po učnem načrtu je druga ključna funkcija kemije
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povezana z razvijanjem spoznavnih procesov pri učencih na osnovi opredeljevanja pojmov in
razvrščanja primerov za pojme, z razvijanjem sposobnosti napovedovanja lastnosti in
prepoznavanja soodvisnosti ter s posploševanjem in povezovanjem s teorijo. Zato je v učnem
načrtu predlog, da naj učitelji pouk kemije zasnujejo na eksperimentalnih in problemsko
raziskovalnih temeljih. Bistvene značilnosti metod poučevanja naj bodo dejavnosti, na
podlagi katerih učenci spoznavajo določeno vsebino ali lahko rešijo problem, analizirajo
empirične podatke, ki jih pridobijo med eksperimentom ter ob pomoči učitelja razvijajo nove
pojme, odkrivajo povezave med njimi in jih povezujejo v pravila. Učni načrt predvideva, da
naj bi se učenci pri kemiji naučili pristopov eksperimentalnega dela, in sicer od načrtovanja
eksperimentov, zbiranja, predstavitve in analize podatkov do sklepnih ugotovitev in tehtanja
smisla zaključkov ter načinov njihovega povezovanja s teorijami (Vrtačnik et al., 2000;
Bačnik et al., 2011).

2.2 Zanimanje učencev za eksperimentalno delo
Zaradi pomembne vloge eksperimentalnega dela pri pouku naravoslovja in kemije so številni
raziskovalci (Abrahams in Millar, 2008; Abrahams, 2009; Bennett et al., 2010) skušali
ovrednotiti dojemanje eksperimentalnega dela v očeh učencev. Tako npr. B. Cerini, Murray in
Reiss (2003) v raziskavi ugotavljajo, da je za kar 71 odstotkov učencev eksperimentiranje v
razredu najprijetnejši način poučevanja naravoslovja. Nekoliko manjši delež, 38 odstotkov
učencev, pa meni, da je to tudi najkoristnejša in najučinkovitejša metoda poučevanja. Gibson
et al. (2002) trdijo, da je eksperimentalno delo nujno za spodbujanje navdušenja za
naravoslovje med mladimi. A. Logar (2008) na osnovi intervjuja z učenci o njihovem pogledu
na eksperimentalno delo poroča, da se zdi učencem pri pouku kemije uporaba
eksperimentalnega dela smiselna ne glede na način izvedbe. Vsi učenci so izražali željo po
samostojnem ali skupinskem eksperimentiranju, saj menijo, da se tako več naučijo, radi sami
eksperimentirajo in raziskujejo, kar je zanje spodbuda za učenje in razumevanje kemije. Tudi
D. Pirečnik (2010) na osnovi intervjuja z učenci ugotavlja, da učenci radi sami
eksperimentirajo, saj menijo, da si na podlagi eksperimenta bolje zapomnijo učno snov in se
je lažje naučijo, pouk je bolj razgiban in z lastnim eksperimentalnim delom lahko učenci
dobro spremljajo spremembe pri takem delu. Raziskava (Gabršček et al., 2005) med študenti,
ki študirajo tako na družboslovnih kot na naravoslovnih fakultetah, je opozorila na mnenje
študentov, da bi pri pouku moralo biti več eksperimentov, učni programi bolj življenjski in
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študenti bi se morali seznaniti z uporabo naravoslovnih predmetov v poklicnem in
vsakdanjem življenju.
Tudi med učitelji je razširjeno splošno mnenje, da uporaba eksperimentalnega dela motivira
učence za učenje naravoslovnih vsebin (Mullis et al., 2000; Bennett, 2003; Millar, 2004), kar
podpira tudi B. Japelj Pavešič (2008), ki na podlagi rezultatov raziskave TIMSS 2008
ugotavlja, da se od učiteljev pričakuje motiviranje učencev za učenje naravoslovnih
predmetov (kemije, biologije in fizike) z vključevanjem eksperimentalnega dela v posamezne
učne ure. Avtorica (ibid.) tudi navaja, da je pomembno učiteljevo zavedanje povezav med
eksperimentalnim delom pri uri, dejstvom, ali je učencem predmet všeč, in dosežki učencev
pri tem predmetu. Splošno mnenje učiteljev v Angliji je (Wellington, 1998), da lahko
eksperimentalno delo motivira učence za študij naravoslovja, kar pa lahko predstavlja
tveganje, da mnogi učitelji uporabijo eksperimentalno delo kot rutino in prenehajo s kritično
oceno, ali je to res vedno najučinkovitejši način za doseganje določenih učnih izidov.
V nasprotju z navedenim pa Hodson (1990) motiviranje učencev razume le kot enega izmed
predlaganih ciljev, ki naj bi jih dosegli z uporabo eksperimentalnega dela, saj meni, da je
učence treba »motivirati tako, da pri njih spodbujamo zanimanje in veselje«. Ob tem tudi M.
Vrtačnik (2005) opozarja, da je motivacija lahko samo eden od ciljev eksperimentalnega dela,
saj se je treba zavedati, da je vsak eksperiment ekonomska kategorija. Kot ekonomska
kategorija ima eksperiment svojo ceno, in bili bi skrajno slabi gospodarji, če bi zlivali denar v
odtočne cevi ali ga metali v zbiralnike za smeti zgolj zaradi motivacije.
Abrahams (2009) je z raziskavo želel ugotoviti, ali eksperimentalno delo učence motivira za
učenje kemije. Ugotovil je, da čeprav eksperimentalno delo vzbuja situacijsko zanimanje, ki
ne traja dlje kot do konca učne ure, je razmeroma neučinkovito pri motiviranju za dolgoročno
zanimanje na tem področju oz. za študij naravoslovja. Veliko učencev trdi, da imajo radi
eksperimentalno delo, vendar jih naravoslovje ne zanima.
W. C. McCarthy in B. B. Widanski (2009) menita, da so učenci, ki jih naravoslovje oziroma
kemija bolj zanima, pri pouku naravoslovja verjetno uspešnejši. Z eksperimentalnim delom
lahko razvijamo večje zanimanje za naravoslovje in zmanjšujemo anksioznost (angl. anxiety)
učencev. Vloga anksioznosti kot ene izmed afektivnih dimenzij učenja je pomembna za odnos
učencev do kemije in njihovih dosežkov pri eksperimentalnem delu (Bowen, 1999) ter kaže
negativen učinek na učenčevo učinkovitost pri uspešnosti izvajanja eksperimentalnega dela
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(Kurbanoglu in Akim, 2010). Uporaba kemikalij in učinkovita poraba časa pri izvedbi
eksperimentov spodbujajo anksioznost učencev med eksperimentalnim delom (Eddy, 2000).
Učenci lahko namenijo večji pomen varnosti in tveganju pri eksperimentalnem delu kot pa
vsebini, ki naj bi jo usvojili z eksperimentalnim delom (Högström, Ottander in Benckert,
2010).
Raziskave (Kaya in Cetin, 2012) kažejo, da so za študente, ki kažejo visoko anksioznost o
tem, ali imajo dovolj časa, ter o uporabi opreme in kemikalij, značilni nizki dosežki v
kemijskem laboratoriju. E. Kaya in Cetin (ibid.) v raziskavi o anksioznosti študentov
nakazujeta, da je dejavno vključevanje v razredno razpravo študentom lahko v pomoč pri
doseganju večjega zanimanja za pouk in zmanjšanju anksioznosti. Tudi A.-L. Tan (2008)
predlaga, da lahko opredelitev ciljev naloge, večja vključenost v raziskovanje, razmišljanje,
argumentiranje na osnovi eksperimentalne dejavnosti in oblikovanje bolj namenske
eksperimentalne

naloge

prispevajo

k

zmanjšanju

oz.

nadzoru

anksioznosti

med

eksperimentalnem delom.

2.3 Oblike eksperimentalnega dela
V preteklosti so raziskovalci opredelili vrste eksperimentalnega dela (Hacker, 1984;
Woolnough in Allsop, 1985; Kirschner in Meester, 1988; Hegarty-Hazel, 1990), ki so odvisne
od (1) razloga za eksperimentalno delo, ki se opravlja; (2) narave interakcije med učencem in
učiteljem; (3) procesa, ki temelji na dejavnostih učenca ali učitelja, do (4) poudarkov na
procesnem znanju.
Pomen ustrezne izbire metode in oblike dela pri poučevanju in učenju kemije poudarjata tudi
K. S. Wissiak Grm in Glažar (2002), ki ugotavljata, da uveljavljene različne oblike
eksperimentalnega dela lahko omogočajo doseganje različnih učnih ciljev, ki jih v
pedagoškem procesu želimo uresničiti. Žal pa se v šolski praksi na področju
eksperimentalnega dela ne namenja dovolj pozornosti izbiri najprimernejšega načina izvedbe
eksperimenta (ibid.). Učencem je treba omogočiti, da izkusijo naravoslovje z različnimi
oblikami eksperimentalnega dela, s čimer podpremo njihovo učenje in motivacijo za
sodelovanje (Lowe, Newcombe in Stumpers, 2013). Ker se obseg eksperimentalnega dela v
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šolah zmanjšuje zaradi zniževanja stroškov, je nujno, da se čas, ki je namenjen
eksperimentalnemu delu, izrabi izjemno učinkovito in uspešno (Carnduff in Reid, 2003).
Metode in oblike poučevanja ter učenja naravoslovnih predmetov, ki so v slovenskih šolah
najbolj razširjene, so raziskovali V. Ferk Savec et al. (2007) in ugotovili, da pri
eksperimentalnem pristopu prevladujejo demonstracijski eksperimenti, sledi skupinsko delo,
manjši delež učiteljev pa se pogosto odloči tudi za delo v dvojicah oz. samostojno delo.
Učitelji navajajo, da največkrat uporabljajo demonstracijsko eksperimentalno delo1, ker za
skupinsko ali samostojno eksperimentalno delo porabijo preveč časa pri pripravljanju in
pospravljanju eksperimentalnih pripomočkov (Kennedy, 2012). Ker učitelji potrebujejo veliko
časa za šolsko administrativno delo, se raje odločajo za demonstracijske eksperimente in
poudarjajo doseganje ciljev učnega načrta, ne pa učinkovitega učenja in poučevanja
(Motlhabane, 2013).
Učiteljevo demonstracijsko eksperimentalno delo je lahko zelo dragoceno (Hofstein, Kipnis in
Abrahams, 2013), zlasti kadar ni dovolj opreme oz. je cenovno nedostopna; kadar so
kemikalije za eksperimentalno delo drage ali nevarne; kadar je čas, namenjen
eksperimentalnemu delu, omejen in kadar je cilj eksperimentalne naloge, da učitelj pokaže
učencem določen pripomoček ali kako eksperimentalno tehniko.
Prednost demonstracijskega eksperimentalnega dela je v tem, da učitelj učencem pojasni
korake eksperimentalnega dela, namen vsake posamezne dejavnosti in lahko usmerja
učenčevo pozornost na opazovanje sprememb pri eksperimentu (Hofstein, Kipnis in
Abrahams, 2013). Demonstracijski eksperimenti običajno temeljijo na dejavnostih učitelja,
med katerimi je interakcije med učenci najmanj, med učiteljem in učencem pa je zaporedje
poteka eksperimentalnega dela vnaprej določeno, za učence je možnost razvoja procesnih
spretnosti omejena, informacije pa sprejemajo samo z opazovanjem pojavov (Vhurmuku,
2011).
Demonstracijski eksperimenti so lahko predstavljeni deduktivno, tako da so navedeni vsi
podatki, povezani z eksperimentom (učitelj natančno opiše vsak del eksperimenta, opremo,

1

V doktorski disertaciji je izraz demonstracijsko eksperimentalno delo rabljen takrat, kadar eksperimentalna
dejavnost temelji na demonstracijski predstavitvi eksperimenta na strani učitelja ali posameznega učenca,
medtem ko preostali učenci opazujejo njegovo izvedbo.
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uporabljene kemikalije …), naloga učenca pa je, da opazuje kemijske spremembe. Po drugi
strani lahko učitelj izvaja demonstracijski eksperiment induktivno tako, da medtem ko učitelj
vodi demonstracijski eksperiment, učencem zastavlja vprašanja, vendar ne zagotavlja
odgovorov. Induktivno demonstracijsko eksperimentalno delo je lahko v celoti raziskovalnega
tipa (postavljanje raziskovalnega vprašanja, postavljanje hipotez, načrtovanje eksperimenta,
potrditev ali zavrnitev hipoteze), interakcija je usmerjena na učence, kar omogoča povečanje
motivacije in zanimanja pri učencih (Hofstein, Kipnis in Abrahams, 2013).
Metode in oblike aktivnega pouka, ki temeljijo na dejavnostih učenca, spodbujajo pomembne
interakcije med učenci ter zmanjšujejo interakcije med učiteljem in učencem, so samostojni
eksperimenti in učenje z raziskovanjem (Brian, 2014). Nujno je, da vsak učenec v osnovni in
srednji šoli izvaja eksperimentalno delo samostojno ali v manjših skupinah (Motlhabane,
2013).
Najbolj prevladujoč način poučevanja samostojnega2 eksperimentalnega dela je deduktivni
pristop3, ki se opira na navodila za eksperimentalno delo, učenci pa dejavnosti izvajajo po
predpisanih korakih in vnaprej določenih postopkih (Reid in Shah, 2007). Učitelj določi, kaj
je treba storiti, kako izvajati eksperimentalno delo, kako zbirati podatke ter kako jih analizirati
in predstaviti (Abrahams et al., 2015). Pri deduktivnem pristopu uporablja naloge tipa korak
za korakom4, v zvezi s katerimi učenci delajo v manjših skupinah in sledijo kombinaciji
učiteljevih navodil in (ali) navodilom na delovnih listih. Uporaba eksperimentalnega dela v
slogu nalog tipa korak za korakom se je razširila zaradi razmeroma kratkega časa,
namenjenega eksperimentalnemu pouku, in dejstva, da učitelji učencem pogosto želijo
zagotoviti uspešno izvajanje eksperimentalnega dela in dojemanje opazovanih pojavov.
Učitelji naravoslovja priznavajo omejitve eksperimentalnega dela, pri katerih učenci sledijo
navodilom po načelu korak za korakom. Učenci so osredinjeni na dokončanje posameznih
korakov in pogosto ne razvijejo globljega razumevanja eksperimenta. Za mnoge učence

2

V doktorski disertaciji je izraz samostojno eksperimentalno delo rabljen takrat, kadar eksperimentalna
dejavnost temelji na eksperimentalnem delu učencev. Izraz je rabljen, kadar učenec eksperimentira sam, v
dvojici ali manjši skupini.
3 V doktorski disertaciji izraz deduktivno eksperimentalno delo pomeni, da so učenci med izvedbo
eksperimentalnega dela vodeni. Pri taki izvedbi učenci dobijo navodila, kaj je treba pri eksperimentalni nalogi
narediti, kaj opazovati, kako zbrane podatke analizirati in predstaviti.
4 V doktorski disertaciji je izraz korak za korakom rabljen takrat, kadar učenci med eksperimentalnim delom
sledijo ustnim navodilom učitelja in (ali) pisnim navodilom za eksperimentalno delo, pri čemer je postopek
izvedbe eksperimenta narekovan ali zapisan po korakih (stopnjah).
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eksperimentalno delo pomeni ravnanje in upravljanje z opremo, pozabijo pa na namen
dejavnosti, eksperimentalne naloge izvajajo mehanično in ne razvijejo razumevanja
naravoslovnih pojavov (Hofstein in Lunetta, 2004; Millar, 2009; Denby, 2015).
Učinkovito eksperimentalno delo zagotavlja učencem povezavo med opazovanjem in
razumevanjem življenja okoli sebe v smislu abstraktnih znanstvenih idej (Abrahams et al.,
2015). Ker je eksperimentalno delo po načelu korak za korakom preveč ozko osredinjeno na
nepremišljeno pridobivanje določenih nizov podatkov, lahko tako obliko poučevanja
opredelimo kot samostojno eksperimentalno delo, vendar brez vključitve idej (Millar, 2009;
Abrahams et al., 2015; Denby, 2015).
Drugi način eksperimentalnega dela je induktivni pristop5, ki se v šolah uporablja manj
pogosto (Abrahams et al., 2015). Pri induktivnem pristopu učenec sam ugotovi, kaj želi
raziskati, kako bo nalogo opravil, kako bo podatke zbiral in analiziral ter predstavil.
Laboratorij je dober prostor za raziskovanje (Hofstein in Lunetta, 2004). V njem je učencem
omogočeno načrtovanje eksperimentalnega dela, prav tako pa tudi izvajanje lastnih
eksperimentov in iskanje odgovorov na znanstvena vprašanja. Pedagoški pristop, ki temelji na
raziskovalnem eksperimentalnem delu, pomeni, da učenci oblikujejo svoj eksperiment, ob
katerem odgovorijo na zastavljeno vprašanje (Girault et al., 2012). Prav tako spodbudi
učence, da so neodvisnejši in samostojnejši, ter na ta način podpira splošne izobraževalne
cilje, kot so razvoj sposobnosti posameznika za odločno in samostojno delovanje v svetu
(Millar, 2004). Eksperimentalno delo, med katerim učenec zastavi in opiše svoj eksperiment,
je lahko dobra priložnost zanj za povezovanje stvarnih primerov iz vsakdanjega življenja in
miselne razlage videnih pojavov (Karelina in Etkina, 2007).
Ob učenju z raziskovanjem se lahko pojavijo tudi težave. Ugotovitve učencev so lahko zaradi
njihove neizkušenosti ali kakovosti opreme in časa, ki jim je na voljo, nepopolne, nepravilne
ali premalo natančne, zato se kot rezultat lahko pojavijo podatki, ki niso ustrezni in niso v
skladu s pričakovanji. Če učenci ne zberejo podatkov, potrebnih za raziskovalni namen,
pogosto ne morejo oblikovati pravilnih sklepov, zato se pojavi težava pri povezovanju
podatkov in njihovo razlago. Ideje in sklepi oziroma ugotovitve ne izhajajo iz podatkov kar
tako oziroma niso samoumevni. Učitelji že poznajo sprejete razlage, zato podcenjujejo
V doktorski disertaciji izraz induktivno eksperimentalno delo pomeni, da učenci med izvedbo
eksperimentalnega dela niso vodeni. Pri taki izvedbi učenci sami določijo, kaj želijo raziskovati, kako bodo
opravili eksperimentalno nalogo, katere pripomočke in kemikalije bodo uporabljali, kaj bodo opazovali in kako
bodo prišli do odgovora na raziskovalno vprašanje.
5
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težavnost tega koraka. Učenci vedo, da učitelj pozna odgovor (čeprav ga ne pozna), zato
običajno pogledajo učitelja, da bi jim odgovoril in potrdil, da so njihovi podatki pravilni
(Driver in Mock, 1975; Wellington, 1998).
Mnogi osnovnošolci niso razvili splošnih raziskovalnih spretnosti, še posebej ne znajo
nadzirati spremenljivk (Hugerat et al., 2014). Millar, Lubben, Gott in S. Duggan (1994) so
opazili, da so učenci začeli reševati problemske naloge, ne da bi si vzeli čas za načrtovanje in
izdelali načrt dela. Učenci ne znajo načrtovati raziskovalnega dela, ker jim ne dajemo dovolj
možnosti za razvoj teh veščin (Denby, 2015). To pomeni, da se eksperimentalno delo izvaja
preveč v slogu dejavnosti korak za korakom (Lunetta et al., 2005), učitelji pa učence redko
spodbujajo k razmisleku o uporabljenih metodah dela in (ali) opazovanju (Hodson, 1996). Ni
treba, da je problemska naloga zapletena, že zmanjšanje obsega informacij ali omejitev
pripomočkov lahko preoblikuje nalogo iz tipa korak za korakom v dejavnosti, ki jih morajo
učenci načrtovati in izvesti sami (Denby, 2015).
Veliko učiteljev ni pripravljenih izvajati poučevanja in učenja z raziskovanjem. Navajajo, da
jim primanjkuje znanja za vodenje učenja z raziskovanjem in da razpoložljivost prostora v
učilnici ni ustrezna (Kidman, 2012). Vključevanje učenja z raziskovanjem v šolsko prakso
ovirajo tudi omejena finančna sredstva (vključno z dostopom do ustreznih tehnoloških orodij)
in pomanjkanje časa, številčni razredi, neprilagodljiv razpored laboratorijskih objektov in
osredinjanje na zunanje preverjanje znanja (Hofstein in Lunetta, 2004).
Če učitelj velikokrat izbere isti tip eksperimentalnih dejavnosti, lahko eksperimentalno delo
učencem postane dolgočasno, zlasti sposobnejšim, zato je dobro, da pristop k
eksperimentalnemu delu občasno spremenimo (Denby, 2015). Denby (ibid.) predlaga
eksperimente, povezane z vsakdanjim življenjem, med izvajanjem katerih vsaka skupina zbira
rezultate o določeni vsebini, nato skupine poročajo o zbranih rezultatih in vsi učenci skupaj
presojajo te rezultate ter pridejo do skupnih zaključkov eksperimentalne naloge.
V. Ferk Savec (2010, str. 10) je v raziskavi o projektnem učnem delu pri poučevanju
naravoslovnih vsebin oblikovala osem ključnih meril za izbiro projektnega učnega dela:
povezanost obravnavane tematike z izkušnjami učencev iz življenja; interdisciplinarni pristop;
načrtovane in ciljno usmerjene dejavnosti – njihovi nosilci so učenci; upoštevanje interesov,
učnih slogov in sposobnosti učencev; razvijanje medosebnih odnosov ter sposobnosti
komuniciranja in sodelovanja; težišče na učnem procesu; odprtost učnega procesa;
12

ocenjevanje izpeljave projektnega učnega dela in projektni izdelek. Pri projektnem učnem
delu se tako prepletajo konkretna izkušnja, razmišljujoče opazovanje, abstraktna
konceptualizacija in dejavno eksperimentiranje (Ferk Savec, 2010).
Krivickas in Krivickas (2007) menita, da je treba v eksperimentalno delo vključevati tudi
računalniško podprto samostojno eksperimentalno delo in simulacijska orodja. Uporaba
računalnikov za izboljšanje ali celo nadomestilo eksperimentalne dejavnosti ni nova.
Računalnike uporabljamo na različnih ravneh za analizo ali zbiranje podatkov (Jones, 2000).
Študije (Woodfield et al., 2005; Liu, 2006; Dalgarno et al., 2009), ki uporabljajo računalniške
simulacije kot dopolnilo, so pokazale, da je lahko tak način dela v pomoč pri pripravi na
samostojno eksperimentalno delo in utrjevanju znanja o kemijskih pojmih in procesih.
Prednost virtualnega laboratorija je v tem, da je učencem v pomoč pri razumevanju kemijskih
pojmov, ker omogoča vizualizacijo delcev (Hawkins in Phelps, 2013).
Ker je eksperimentalno delo ekonomska kategorija, je treba stremeti k temu, da z
minimalnimi stroški dosežemo kar največji učinek, pri čemer nam je lahko v pomoč
informacijsko-komunikacijska tehnologija. Posnetki eksperimentov, ki so dostopni na
zgoščenkah ali v medmrežju, so cenovno ugodni, ker ne potrebujemo dragih reagentov in
eksperimentalne opreme, posnetek eksperimenta si lahko večkrat ogledamo, za iste ali
sorodne pojme lahko izbiramo različne eksperimentalne ponazoritve, prav tako ni težav z
odpadnimi reagenti in varnostjo (Vrtačnik et al., 2005).
Med značilno eksperimentalno dejavnostjo se učenci hkrati ukvarjajo z idejami in s
kemijskimi pojmi, ki pripisujejo pomen eksperimentalni dejavnosti, praktično manipulirajo s
pripomočki in kemikalijami, vključujejo finomotorične spretnosti, načrtujejo zaporedje
postopkov, analizirajo in poročajo o rezultatih, vstopajo v socialne interakcije pri skupinskem
delu. Informacijsko-komunikacijska tehnologija omogoča način za zmanjšanje naštetih
dejavnosti in je učencem v pomoč pri osredinjanju na osrednjo dejavnost eksperimentalnega
dela (Millar, 2009).
Eden glavnih pomislekov glede virtualnega laboratorija je nerazvijanje eksperimentalnih
spretnosti pri učencih, kajti med samostojnim eksperimentalnim delom lahko razvijajo
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eksperimentalne spretnosti in veščine6, kar v virtualnem laboratoriju ni omogočeno.
Eksperimentalne spretnosti in veščine si lahko pridobivajo tudi nepravilno, zato mora učitelj
pozorno spremljati eksperimentalno delo učencev in nemudoma odpraviti morebitne napake
(Hawkins in Phelps, 2013).
Eksperimentalno delo je tudi po mnenju učiteljev bistveni vidik vsakdanje prakse in vodi k
uspešnejšemu učenju, kajti verjetneje je, da posameznik bolj razume in se spomni tega, kar je
sam izvedel, kot pa če je o tem samo poslušal (Millar, 2009).
Samostojno eksperimentalno delo bolj pozitivno vpliva na učenčevo razumevanje in učenje
naravoslovja kot učenje brez eksperimentalnega dela (Sadi in Cakiroglu, 2011). Podobno sta
tudi De la Hoz Casas in De Blas del Hoyo (2009) ugotovila, da se učenci učijo učinkoviteje,
kadar sami izvajajo eksperimentalno delo, kot če samo poslušajo učiteljevo razlago. Tudi B.
R. Bristow (2000), Ö. Ateş in Eryilmaz (2011) v raziskavah ugotavljajo, da se učenci bolje
učijo naravoslovne pojme na podlagi samostojnega eksperimentalnega dela kot pa med
poučevanjem brez eksperimentalnega dela.
V raziskavi, s katero so primerjali eksperimentalno delo zunaj pouka z neeksperimentalnim
načinom poučevanja, so raziskovalci ugotovili boljše znanje učencev takoj po končanem
eksperimentalnem delu zunaj pouka in večji upad znanja pri poznejšem preverjanju
(Scharfenberg, Bogner in Klautke, 2007).
P. M. Stohr-Hunt (1996) je raziskovala povezanost pogostosti samostojnih eksperimentalnih
dejavnosti z naravoslovnimi dosežki učencev. Rezultati raziskave kažejo, da so dosežki
učencev pri naravoslovju, ki so bili pogosto vključeni v samostojne eksperimentalne
dejavnosti (vsak dan ali enkrat na teden), precej višji kot pri učencih, ki so bili le redko
vključeni v samostojne eksperimentalne dejavnosti (enkrat na mesec, manj ali nikoli).
Killermann (1996) je raziskoval učinkovitost eksperimentalnih dejavnosti tako, da je učence
razdelil na tri skupine. V prvi skupini so samostojno izvajali eksperimente, drugi skupini je
eksperimente demonstriral učitelj, učencem iz tretje skupine pa je predstavil isto vsebino,
vendar brez vključitve eksperimentov. Raziskovalci so preverjali poznavanje dejstev in
pojmov ter sposobnosti reševanja problemov. Rezultati testa so pokazali, da so se najslabše
V doktorski disertaciji se izraz eksperimentalne spretnosti in veščine nanaša na rokovanje z laboratorijskim
priborom in s kemikalijami, obvladovanje osnovnih laboratorijskih tehnik (npr. segrevanje, merjenje prostornine,
tehtanje z digitalno tehtnico) ter izvajanje poskusov.
6
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odrezali učenci v kontrolni skupini, najboljše rezultate pa so dosegali učenci iz druge skupine,
kjer je eksperimente demonstriral učitelj. Ti učenci so v veliki meri pokazali sposobnost
prenosa znanja in reševanja problemov. Učenci, ki so samostojno eksperimentirali, pa so bili
nad delom veliko bolj navdušeni in bolj motivirani za učenje predmeta.
Randler in Hulde (2007) sta opazila boljše kognitivne dosežke učencev takrat, ko je učni
proces vključeval eksperimentalno delo, ki je temeljilo na dejavnostih učencev – samostojno
delo v primerjavi z metodo dela, ki je temeljila na dejavnostih učitelja – demonstraciji.
A. Logar in V. Ferk Savec (2010, 2011a, 2011b) sta raziskovali, katera oblika
eksperimentalnega dela (demonstracijski eksperiment ali eksperimentalno delo v dvojicah)
vodi do kakovostnejšega in trajnejšega znanja. Učenci v kontrolni skupini so eksperimentirali
v dvojicah, učenci eksperimentalne skupine pa so bili deležni demonstracije. Rezultati
raziskave so pokazali, da so učenci, ki so bili deležni demonstracijskega eksperimenta, dosegli
boljše rezultate pri preverjanju kakovosti in trajnosti znanja.
D. Pirečnik (2010) je preučevala, katera izmed treh izbranih oblik izvedbe eksperimentalnega
dela (demonstracijski eksperiment, eksperimentiranje učencev v skupinah, v katerih vsaka
skupina izvede vse sklope eksperimentalnega dela, in eksperimentiranje učencev v skupinah,
v katerih posamezna skupina izvede določen sklop eksperimentalnega dela in o rezultatih
poroča drugim skupinam, rezultate preostalih sklopov eksperimentalnega dela pa razbere iz
poročil drugih skupin) je v osnovni šoli primernejša za učenje določene vsebine in privede do
večje uspešnosti učencev pri izvedbi eksperimenta, usvajanju novega znanja in trajnosti
usvojenega znanja. Ugotovila je, da so bili učenci vseh treh skupin pri preverjanju kakovosti
znanja statistično enakovredni, medtem ko so pri preverjanju trajnosti znanja dosegli najboljši
rezultat učenci, ki so bili deležni demonstracije eksperimenta.
M. Skvarč (1999) je raziskovala sposobnosti učencev za samostojno načrtovanje in izvedbo
eksperimentov ter vpliv eksperimentalne strategije na sposobnost pravilnega določanja
namena eksperimenta, na natančnost eksperimentalnih opažanj, na pravilno razlago rezultatov
in na pridobljeno znanje. Učenci kontrolne skupine so delali po navodilih, učenci
eksperimentalne skupine pa so morali rešiti problemsko zasnovano nalogo (odprti tip
eksperimentalnega dela). Analiza rezultatov je pokazala, da so učenci kontrolne skupine
natančneje opisovali opažanja, učenci eksperimentalne skupine pa so bili uspešnejši pri
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razlagi rezultatov poskusov in so pri preverjanju znanja v povprečju dosegli za 4,8 odstotka
boljše rezultate.
Schaal in Bogner (2005) sta izvedla raziskavo, v kateri sta primerjala dve metodi poučevanja:
prva temelji na delovnih postajah (skupina 1) (vključuje učenje z raziskovanjem,
eksperimentalno delo, sodelovalno učenje, samoorganiziranje), druga pa na pristopu po načelu
korak za korakom (skupina 2). Raziskovalci so ugotavljali pridobljeno znanje in čustveno
stanje med eksperimentalnim delom. Obe metodi poučevanja sta privedli do znatnega
povečanja pojmovnega znanja in različnih čustvenih posledic. Učenci v skupini 1 so lažje
povezali določena področja z življenjskimi izkušnjami in so bili boljši v samoodločanju od
učencev v skupini 2. Prav tako so učenci v skupini 1 poročali o dobrem počutju, medtem ko je
bilo učencem v skupini 2 dolgčas.
N. Režek Donev (2000) je v raziskavi preverjala razumevanje dveh poskusov, ki so bili
izvedeni na štiri različne načine: (1) kot multimedijska predstavitev, ki so jo učenci/dijaki
spremljali v računalniku v dvojicah, (2) kot eksperimentalna izvedba v dvojicah, (3) kot
multimedijska predstavitev, posredovana na LCD-zaslon, in (4) kot učiteljeva demonstracija z
razlago. Rezultati so pokazali, da je na razumevanje poskusov pri osnovnošolcih najbolj
učinkovala učiteljeva demonstracija z razlago, nekoliko slabši so bili rezultati pri poznem
preizkusu v primeru, ko je bila učencem posredovana demonstracija na LCD-zaslonu in ko so
v dvojicah izvajali poskusa v laboratoriju. Najslabše rezultate pri poznem preizkusu znanja so
dosegli učenci, ki so v dvojicah delali samostojno z multimedijskim prikazom obeh poskusov
v računalniku.
Rezultati študije (Shieh in Chang, 2014) kažejo, da samostojno eksperimentalno delo,
eksperimentalno delo po načelu eksperimenta in napak ni le v pomoč učencem pri
izboljševanju njihove ustvarjalne sposobnosti in reševanja problemov, ampak tudi pri
spoznavanju vrednosti sodelovanja.
Raziskave potrjujejo, da je eksperimentalno delo osrednje pri poučevanju in učenju kemije.
Možni so različni pristopi k eksperimentalnemu delu in izbira eksperimentalnega dela je
odvisna od številnih dejavnikov, ki se jih je treba zavedati in upoštevati pri načrtovanju
eksperimentalne naloge. Za učinkovito učenje z eksperimentalnim delom je pomembno, da se
učitelj zaveda ciljev eksperimentalnega dela ter glede na natančno določene cilje posamezne
eksperimentalne naloge načrtuje in izbere tako obliko eksperimentalnega dela, da se čas,
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namenjen eksperimentalnemu delu, izrabi čim učinkoviteje in učenci med eksperimentalnim
delom vzpostavijo povezavo med opažanjem ter razumevanjem življenja okoli sebe v smislu
abstraktnih znanstvenih idej.

2.4 Skupinsko sodelovalno delo
Izjemno pomembno je učencem omogočiti izvajanje eksperimentalnega dela med poukom
samostojno ali v manjših skupinah, po metodah in oblikah, ki temeljijo na dejavnostih
učencev (Motlhabane, 2013). Raziskovalci (Woolfolk, 2002; Peklaj, 2004) sodelovalnemu
delu pripisujejo spodbujanje spoznavnega, socialnega in čustveno-motivacijskega razvoja
učencev, česar druge oblike dela ne omogočajo v tolikšni meri. Raziskava (Johnson in
Johnson, 2009) je pokazala, da učenci s to obliko dela pridobijo tako na učnem kot tudi na
socialnem področju.
Na splošno velja, da narava interakcij med člani skupine močno vpliva na skupinsko delo
(Volet, Summers in Thurman, 2009). Pri sistematičnih interakcijah, v katerih udeleženci
enakovredno prispevajo k pogovoru, so učenci produktivnejši, ker odpirajo prostor za razlago
in širjenje razumevanja (Oliveira in Sadler, 2008). Učenci v skupini lahko delajo vsak zase ali
pa sodelujejo za doseganje nekega cilja (Woolfolk, 2002). Pri sodelovalnem delu razumevanje
vključuje prispevke različnih učencev, ideja posameznika ne predstavlja celotne ideje, vendar
skupaj izpopolni ali nadaljuje ideje drugih učencev. Sodelovalno delo zahteva skupinsko
razmišljanje, med katerim udeleženci skupine razpravljajo o skupnih problemih in dejavno
iščejo nove oblike medsebojnega razumevanja (Xu in Talanquer, 2013). Vendar pa
sodelovalno delo v smislu razumevanja zahteva več kot samo sokontrolo dejavnosti, in sicer
visoko stopnjo kognitivne predelave, kot so pojasnila, razvoj modelov, sintetiziranja idej ali
ocenjevanje argumentov, in ne zgolj izmenjavanje informacij, idej, navajanje definicij ali
razjasnjevanje postopkov (Volet, Summers in Thurman, 2009).
C. Peklaj (2001) navaja prednosti sodelovalnega učenja: učenci se dejavno učijo; sodelovalno
učenje učence spodbuja k utemeljevanju svojih idej, navajanju razlogov za pravilnost rešitev
in podkrepitev rešitve s primeri; prispeva k boljšemu razumevanju snovi, učenci snov
vsebinsko razvrstijo v smiselne sklope ter uporabijo več primerjav in konkretnih primerov;
omogoča ponavljanje snovi, saj učenci pri sodelovalnem učenju ugotovitve večkrat ponovijo
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zaradi različnih pogledov in mnenj posameznikov; vodi k ustvarjalnosti, saj učenci običajno
delujejo v heterogenih skupinah, v katerih vsak posameznik k reševanju pristopi s svojo idejo,
to pa povzroči razmišljanje na drugačen način in kritično ovrednotenje lastnih pogledov, ki jih
primerja z drugimi in se odloči za najboljšo rešitev.
Pri sodelovalnem učenju je pomembno upoštevanje načel sodelovalnega učenja, saj tako
dosežemo pravo sodelovanje (Peklaj, 2001). Osnovna načela sodelovalnega učenja so (ibid.)
delo v skupinah, pozitivna povezanost (soodvisnost) učencev, odgovornost vsakega
posameznika, uporaba ustreznih sodelovalnih veščin za delo v skupini in struktura nalog.
Učitelji se lahko odločijo za izvedbo sodelovalnega dela v heterogenih ali homogenih
skupinah. Heterogene omogočajo različne miselne procese, izboljšujejo odnose med učenci,
boljši učenci lahko pomagajo slabšim ter omogočajo razlago in podporo. Kadar učitelji
izberejo delo v homogenih skupinah, so običajno homogene skupine izbrane glede na
predznanje zato, ker je treba prilagoditi zahtevnost nalog glede na predhodno znanje učencev
(Peklaj, 2001; Huss, 2006). Učitelj lahko oblikuje delo v skupinah na tri načine: skupine
izbere učitelj, skupino izbere učenec, mogoč pa je tudi naključni izbor skupin (npr. z žrebom).
Če učenci sami izberejo skupino, je velika verjetnost, da bodo v isti skupini tisti, ki se že ves
čas tudi sicer družijo. Kadar gre za naključni izbor, je verjetno, da bodo v isti skupini učenci s
slabšim učnim uspehom, zato morda ne bodo motivirani za delo v skupini. C. Peklaj (2001)
navaja, da se je v šolski praksi najbolje izkazal način, pri katerem učitelj načrtno izbere
skupino, saj so le take lahko najbolj heterogene. Kot najučinkovitejše so se izkazale skupine s
štirimi učenci, in sicer zaradi možnosti dobre komunikacije v skupini. Pomembno je, da so si
učenci v skupini dovolj blizu, da lahko med njimi poteka nemotena komunikacija, ter hkrati
dovolj narazen od drugih skupin, da se ne motijo med seboj. Učitelji morajo spremljati
skupine in zagotoviti take naloge, pri katerih vsi člani skupine prispevajo k učenju (Woolfolk,
2002).
Pri sodelovalnem delu je lahko vsak član skupine v določeni vlogi. Johnson in Johnson (1987)
opredeljujeta naslednje vloge članov skupine: raziskovalec, ki pridobi potreben material za
skupno komuniciranje; zapisovalec, ki zapiše skupne odločitve in izdela poročilo skupine;
opazovalec, ki opazuje, kako dobro skupina sodeluje; spodbujevalec skupine, ki spodbuja k
delu. C. Peklaj (1994) pa vloge članov skupine dopolni z načrtovalcem, ki načrtuje delo v
skupini; analitikom, ki analizira ugotovitve; s poročevalcem, ki poroča o delu v skupini. S
prevzemanjem takih vlog se učenci učijo v konkretnih situacijah ter prehajajo na učenje na
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višjih kognitivnih ravneh ter k učenju z razumevanjem. Učence moramo naučiti, kako naj
učinkovito odigrajo vlogo, ter jih tudi zamenjati, tako da lahko vsi učenci sodelujejo pri
različnih vidikih skupinskega učenja (Woolfolk, 2002).
Scharfenberg, Bogner in Klautke (2007) so se v raziskavi osredinili na opazovanje (1)
dejavnosti učencev med eksperimentalnim delom v raziskovalnem laboratoriju zunaj šole in
(2) odnosov med spremenljivkami, kot so velikost skupine učencev in kognitivni dosežki. V
analizi videoposnetkov učencev pri izvajanju eksperimentalnih dejavnosti so opredelili devet
kategorij, po katerih so določili ključne dejavnosti učencev ter izbor zožili na štiri klastre na
osnovi časa trajanja t. i. prevladujočih dejavnosti učencev. Opredeljeni klastri so naslednji: (a)
vsestranski učenci so namenili enak delež časa vsem glavnim dejavnostim, (b) opazovalci so
bili osredinjeni predvsem na opazovanje eksperimentalnega dela, (c) eksperimentatorji so se
ukvarjali pretežno z izvajanjem eksperimentalnega dela in (d) pasivni učenci so bili pretežno
vključeni v dejavnosti, ki niso bile povezane z eksperimentalnem delom. Učenci vseh
omenjenih klastrov so po učnem procesu izkazali izboljšane kognitivne dosežke takoj po
končanem učnem procesu in pozneje, pri tem pa se upad ravni znanja s časom pri učencih iz
klastra (a) sploh ni pojavil.

2.5 Vrednotenje učinkovitosti eksperimentalnega dela
Eksperimentalno delo na splošno velja za osrednjo metodo poučevanja v naravoslovnem
izobraževanju (Lowe et al., 2013) ter je pomembna in značilna posebnost naravoslovnega
izobraževanja (Millar, 2011). Eksperimentalno delo je stičišče za generiranje zbirke znanja po
induktivni in deduktivni poti, kar je značilnost kemije kot ene izmed naravoslovnih ved. Tako
je eksperiment na eni strani vir podatkov, ki omogočajo prepoznavanje vzorcev znanja in
njihovo posploševanje v pravila, zakonitosti in teorije, po drugi strani pa omogoča potrditev
teoretičnih hipotez (Vrtačnik, 1998). Eksperiment je tudi sredstvo za vizualizacijo abstraktnih
pojmov, ki tako lahko prispeva k zmanjšanju prepada med abstraktno zbirko znanja o kemiji
in sposobnostjo zaznave posameznika. Zato je pomembno vključevanje eksperimentalnega
dela v pouk kemije in drugih naravoslovnih predmetov, saj lahko z njim ponazorimo
makroskopske značilnosti snovi in tako učencem omogočimo lažje spoznavanje pojmov in
njihovih povezav (Vrtačnik, 1998; Glažar, 2007).
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Eksperimentalno delo se uporablja v evropskem naravoslovnem izobraževanju kot krovni
izraz za katerokoli vrsto naravoslovnega poučevanja in učne dejavnosti, pri kateri učenci
bodisi delajo individualno ali v manjši skupini, sodelujejo pri manipuliranju in (ali)
opazovanju realnih predmetov in materialov, v nasprotju z vizualnimi predmeti in materiali,
pridobljenimi z DVD-ja, iz računalniških simulacij ali besedil (Millar, 2011; Abrahams in
Reiss, 2012).
V naravoslovju je eksperimentalno delo pogosto razumljeno kot osrednja metoda za
spodbujanje učinkovitosti naravoslovnega izobraževanja ter za razvoj eksperimentalnih
spretnosti in veščin, ki jih bodo posamezniki uporabili na področju višješolskega in
visokošolskega izobraževanja in (ali) na delovnem mestu (Abrahams et al., 2013).
Eksperimentalne spretnosti in veščine povečujejo učenčeve kompetence za sodelovanje pri
kateremkoli tipu naravoslovnih učnih dejavnosti, v katere je vključen z manipulacijo in (ali)
opazovanjem realnih objektov in materialov (Reiss et al., 2012; Abrahams et al., 2013).
Hodson (1994) ter Gott in S. Duggan (2007) navajajo, da eksperimentalne spretnosti in
veščine vključujejo procesno razumevanje in nekatere procesne spretnosti, poleg posebnega
znanja, opazovanja in manipulacije, vendar pa malo – če sploh kaj – razumevanja kemijskih
pojmov in procesov. Tudi Abrahams et al. (2013) se strinjajo, da se eksperimentalne
spretnosti in veščine nanašajo na sposobnost sledenja pisnim navodilom ali navodilom učitelja
in razumevanja splošnih zadev, vključujejo tako razumevanje procesov kot tudi procesne
sposobnosti, vendar lahko delno izključujejo razumevanje kemijskih pojmov.
Millar (2004) meni, da je cilj eksperimentalnega dela doseči povezavo med opazovanjem in
razmišljanjem o tem opazovanju – med realnim svetom in miselno upodobitvijo sveta.
Učencem moramo z eksperimentalnim delom pomagati razumeti povezavo med teorijo in
eksperimentalno dejavnostjo. To je pomembno zato, ker učenci sami težko oblikujejo
povezavo med naravoslovnimi pojmi in opažanjem med eksperimentom oziroma med
eksperimentalnimi podatki in izoblikovanjem zaključkov.
Tobin (1990) meni, da je vloga eksperimentalnega dela pri učenju naravoslovja z
razumevanjem bistvena, pri čemer je pri razvijanju naravoslovnega znanja ključno
sodelovanje učencev. Prav tako meni, da je mogoče miselno učenje z eksperimentalnim
delom takrat, ko so učenci zmožni za manipulacijo z opremo in materiali ter so hkrati
sposobni graditi svoje znanje kemijskih pojmov in s tem povezanih naravoslovnih vsebin.
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Učitelji pogosto ne dojamejo, da so lahko eksperimentalne dejavnosti glavno sredstvo, ki
učencem omogoča usvojitev smiselnega znanja naravoslovja. Prav tako učitelji ne vključujejo
učencev v eksperimentalno delo na način, ki bi spodbujal razvoj naravoslovnih pojmov.
Mnogi učitelji ne zaznavajo, da bi morali pomagati učencem razviti razumevanje med
opažanjem in naravoslovnimi dejstvi (Hofstein in Lunetta, 2004). Tudi Abrahams in Millar
(2008) ugotavljata, da se učitelji pri izvajanju eksperimentalnega dela zavedajo samo
usvajanja novega znanja kemijskih pojmov, ne pa tudi namena uporabe eksperimentalnega
dela za razvijanje razumevanja naravoslovnega znanja v splošnem in eksperimentalnih
spretnosti ter veščin.
Denby (2015) predlaga, da lahko učitelj s preprostimi vprašanji postavi eksperimentalno
nalogo na raven miselnih dejavnosti, idej. Učitelj povpraša učence o eksperimentalnem delu
in o smislu opažanja (zakaj je npr. neka snov spremenila barvo; zakaj uporabljate bireto
namesto merilnega valja; ali ste pričakovali take spremembe pri eksperimentalni nalogi; kaj
boste naredili z zbranimi podatki; ali lahko pojasnite, kaj se dogaja pri eksperimentalni nalogi;
kaj se dogaja na ravni atomov, ionov, molekul; ali ste zasledili podobno opažanje in
ugotovitve kje drugje). Učenci morajo vzpostaviti povezavo med tem, kar vidijo, in
kemijskimi pojmi, ki jih poskušajo usvojiti, zato si morajo učitelji prizadevati za povezovanje
znanja učencev v celotni shemi eksperimentalnega dela.
Hodson (1992) trdi, da je treba učence vpeljati v ustrezne naravoslovne pojme pred njihovim
kakršnimkoli eksperimentalnim delom, če bi želeli, da je naloga učinkovita kot sredstvo za
krepitev razvoja njihovega razumevanja kemijskih pojmov in procesov. Prvi korak k
izboljšanju učinkovitosti eksperimentalnega dela je izboljšanje učiteljevega zavedanja
širokega razpona zahtevnosti eksperimentalne naloge. Učitelj mora prepoznati zahtevnejše
naloge, tako da lahko pri izvajanju zahtevnejših eksperimentalnih nalog vgradi ustrezno
podporo učencem pri reševanju takih nalog (Millar, 2009).
Ker eksperimentalno delo združuje dejavnosti z različnimi cilji (Millar, Le Maréchal in
Tiberghien, 1999), je pri načrtovanju takega dela nujen razmislek o učinkovitosti predvidene
izvedbe za dosego zastavljenih učnih ciljev (Abrahams in Millar, 2008).
Millar et al. (1999) predlagajo model za merjenje učinkovitosti eksperimentalnega dela
(shema 1). Izhodišče Millarjevega modela (okvir A) so učiteljevi učni cilji oziroma to, kar
želi, da se učenci naučijo. To je lahko specifičen del bistvenega naravoslovnega znanja ali pa
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specifičen pogled na proces naravoslovnega raziskovanja (npr. zbirka, analiza ali
interpretacija empiričnih dokazov). Ko se odloči o učnih ciljih, je naslednji korak (okvir B)
oblikovanje ali izbira eksperimentalne naloge, ki učencem omogoči doseganje želenih učnih
ciljev. Naslednja faza modela (okvir C) vključuje vprašanja o tem, kaj učenci dejansko
naredijo, ko prevzamejo nalogo. Zadnja faza (okvir D) se ukvarja s tem, kaj se učenci
dejansko naučijo med eksperimentalno nalogo.
Millarjev model razlikuje dva pomena učinkovitosti, zato lahko učinkovitost opazujemo na
dveh ravneh – kaj je učitelj hotel, da učenci naredijo, in kaj so učenci sposobni narediti
(učinkovitost na ravni 1) ter kaj je učitelj dejansko hotel, da se učenci naučijo, in kaj se učenci
tudi naučijo (učinkovitost na ravni 2). Raven 1 predstavlja razmerje med B in C, medtem ko
raven 2 predstavlja razmerje med A in D (Millar, 1999).

A

Učinkovitost
raven 2

Učinkovitost
raven 1

Učiteljevi cilji (kaj naj bi se učenci
naučili)

B Oblikovanje sheme nalog/detajlov
konteksta (kaj morajo učenci
narediti)

C Kaj učenci dejansko naredijo

D Kaj se učenci dejansko naučijo

Shema 1: Model načrtovanja in evalvacije eksperimentalnih nalog (Millar, Le Maréchal in
Tiberghien, 1999, v Millar, Tiberghien in Le Maréchal, 2002, str. 12)

Temeljni namen eksperimentalnega dela pri naravoslovju v šoli je torej, da pomagamo
učencem vzpostaviti povezavo med realnimi predmeti, materiali in dogodki ter abstraktnim
svetom misli in idej (Millar, Le Maréchal in Tiberghien, 1999). A. Tiberghien (2000)
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eksperimentalno delo za pomoč učencem opredeljuje kot povezavo med dvema ravnema
znanja: ravnjo predmetov in opazovanja (o) ter ravnjo idej (i) (shema 2).

Raven opazovanj (o)

Raven idej (i)

(predmetov, materialov in pojavov)
Shema 2: Eksperimentalno delo: povezovanje dveh ravni znanja (Tiberghien, 2000, v Millar,
Tiberghien in Le Maréchal, 2002, str. 9)

Kombiniranje obeh ravni modela učinkovitosti eksperimentalnega dela s tema dvema
ravnema modela znanja vodi do analitičnega okvira (tabela 1), ki ga lahko uporabimo za
eksperimentalne naloge, v katerih se osredinimo na učenčevo vsebinsko učenje naravoslovja
ali na učenje naravoslovja z raziskovanjem (Abrahams in Millar, 2008).

Tabela 1: Analitični okvir za obravnavo učinkovitosti eksperimentalnih nalog (Abrahams in
Millar 2008, str. 1949)
Učinkovitost

Raven opazovanja (o)

Raven idej (i)

Eksperimentalna naloga je … učenci delajo s predmeti … učenci med izvajanjem
učinkovita na ravni 1 (na in z materiali po navodilih naloge razmišljajo o delu in
ravni dela), če …

učitelja in zbirajo podatke, ki opazovanju na podlagi idej in
jih zahteva učitelj.

po pričakovanjih učitelja.

Eksperimentalna naloga je … se učenci pozneje lahko … učenci pozneje lahko
učinkovita na ravni 2 (na spomnijo tega, kar so naredili pokažejo razumevanje ideje,
ravni učenja), če …

s predmeti, z materiali, ali so za katere je bila ta naloga
jih opazili med opravljanjem oblikovana pri učenju.
naloge in ključnih podatkov,
ki so jih zbrali.
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Celice v tabeli niso neodvisne. Ni verjetno, da je naloga učinkovita na ravni 2 (i), če ni
učinkovita na ravni 1 (i), obenem pa je verjetneje, da bomo dobili dokaz uspešnega učenja na
ravni 2 (o), če je naloga učinkovita na ravni 1 (o) (Abrahams in Millar, 2008).
Abrahams in Millar (ibid.) sta na podlagi uporabe opisanega modela preučevala učinkovitosti
eksperimentalnega dela pri kemiji, fiziki in biologiji. Ugotovila sta, da je eksperimentalno
delo učinkovito za delo učencev z laboratorijskim priborom, vendar manj učinkovito pri
uporabi zbranih podatkov za razvijanje naravoslovnih idej.

2.6 Umestitev eksperimentalnega dela v pouk kemije
Ker eksperiment povzroča močan vizualizacijski učinek, mora biti podpora pri razumevanju
pojmov. Pravilno vključen eksperiment v razlago novih pojmov povezuje in osmišlja tri
osnovne ravni zaznave kemijskih pojmov: makroskopsko, submikroskopsko oz. delčno in
simbolno. Zato mora biti praviloma eksperiment, izveden kot demonstracija ali individualno
oz. skupinsko delo učencev ali dijakov, sestavni del vsake razlage (Vrtačnik et al., 2005).
Kompleksnost poučevanja in učenja kemijskih pojmov na vseh naravoslovnih področjih,
tudi v biologiji in fiziki v najširšem pomenu ved, se kaže predvsem v naravi kemijskih
pojmov, ki jih je mogoče opisati na treh ravneh. Prva, konkretna in hkrati dejanska raven,
zavzema opazovanje določenega naravoslovnega procesa. Tej ravni pravimo tudi
makroskopska oz. senzorna (zaznavna) raven, kar pomeni, da naravni proces zaznamo s
čutili. Na drugi ravni, ki je prav tako dejanska raven nekega naravoslovnega pojava,
razložimo opažanja s teorijami, ki temeljijo na atomski, molekularni ali ionski oz.
submikroskopski (delčni) ravni. Na tretji stopnji makroskopska opažanja in submikroskopsko
oz. delčno raven delcev prevedemo v ustrezne simbole, ki predstavljajo simbolno raven
naravoslovnega pojma. Ta zajema vrsto simbolov (kemijske simbole, formule in enačbe,
matematične enačbe, različne shematske in grafične predstavitve in drugo), ki omogočajo
preprostejšo interpretacijo dejanskega stanja in medsebojno komunikacijo med tistimi, ki
poznajo specifične simbole, značilne za kemijski jezik (Devetak, 2012, str. 7). Trojna narava
kemijskih pojmov je zelo pomembna za razumevanje kemije (Gilbert in Treagust, 2009).
Johnstone (1982, v Devetak, 2012, str. 9) je prvi sistematično nakazal pomen
submikroskopske oz. delčne ravni naravoslovnega pojma za boljše razumevanje kemijskih
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pojavov. Vse tri ravni kemijskega pojma (makroskopsko, submikroskopsko oz. delčno in
simbolno) je zato povezal v t. i. trikotnik trojne narave kemijskega pojma, ki prikazuje
njihovo soodvisnost (shema 3).

Človeški faktor

Makroskopska

Simbolna
Submikroskopska

Simbolna

Molekularna

a
Shema 3: Johnstonov model:
trikotnik trojne narave kemijskega
pojma (Johnstone, 1982, v Devetak,
2012, str. 9)

Makroskopska

Shema
4:
Mahaffyjev
model
tetraedričnega pristopa k učenju in
poučevanju kemije (Mahaffy, 2004, v
Devetak, 2012, str. 9)

Johnstonov model (v Devetak, 2012, str. 10) se je nadgrajeval z dodajanjem določenih
elementov, ki ponazarjajo še nekatere dimenzije kemijskih pojmov oz. njihovega učenja
(Mahaffy, 2004 – shema 4; Ferk Savec in Vrtačnik, 2007 – shema 5).

Makro

Vizual.
elementi
Delčna

Simbolna

Shema 5: Nadgrajen Johnstonov model (Ferk Savec in Vrtačnik, 2007, v
Devetak, 2012, str. 10)
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Na shemi 6 je prikazan model soodvisnosti treh ravni naravoslovnih pojmov (STRPmodel). Ta nazorno nakazuje vse elemente modela izvirnega Johnstonovega modela ter
njihove povezave, ki omogočajo učenje in s tem oblikovanje ustreznega miselnega
modela kemijskega pojma. Ustrezna povezava vseh treh ravni naravoslovnega pojma
posamezniku omogoča oblikovanje pravilnega mentalnega modela. Mentalni model je
miselna predstavitev, ki si jo posameznik oblikuje med kognitivno dejavnostjo, oz. je
notranji prikaz objekta ali pojava, ki je edinstven glede na posameznika ter nastane in se
razvija med njegovo interakcijo z objektom (Devetak, 2012, str. 9, 10).

vizualizacijske metode

Makroraven

dejansko stanje

predstavitev dejanskega
stanja

Mentalni
model

Submikroraven

Simbolna
raven

Shema 6: Model soodvisnosti treh ravni naravoslovnih pojmov (STRP-model) (Devetak, 2005,
v Devetak, 2012, str. 10)

Abrahams in Millar (2008) menita, da bi se rezultati učenja ob uporabi eksperimentalnega
dela bistveno izboljšali, če bi učitelji in avtorji učnega gradiva povečali pomen razprave med
ravnjo opazovanja (makroravnjo) in ravnjo idej (submikroravnjo oz. delčno in simbolno
ravnjo), kajti obe ravni morata biti med eksperimentalnim delom prisotni. Ključno dejstvo je,
da pravilne ideje ne bodo preprosto izhajale iz praktičnih dejavnosti in opazovanja pojavov,
ker učenci niso usvojili dovolj naravoslovnega načina razmišljanja in znanja, kakršnega so
zmožni učitelji. Zaradi empirične narave eksperimentalnega dela je pomembna učiteljeva
vloga pri oblikovanju povezav med pojavi in teoretičnimi konteksti. Tiberghien (1999)
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navaja, da je treba pri razvijanju sposobni urejanja eksperimentalnih opažanj v teoretični okvir
sočasno razvijati znanje na obeh področjih.
Učitelji morajo preverjati učenčevo razumevanje tako, da pri eksperimentalnem delu zanj
pripravijo vprašanja za razpravo. To je učinkovit način za doseganje povezav med opažanji in
idejami (Denby, 2015).
Podobno kot Abrahams in Millar (2008) tudi Solomon (1999) trdi, da preprosto opazovanje
pojava ne zagotavlja razumevanja ali smisla za učenca. Solomon (ibid.) meni, da je učenje z
eksperimentalnim delom učinkovito, če se v učenčevih mislih povezujejo vizualne zaznave
pojavov z že znanimi naravoslovnimi pojmi. Ko učenec izvaja eksperimentalno delo, pridobi
sposobnost vizualne zaznave pojavov. Učenje se zgodi, ko je učenec sposoben povezati
teorijo ali razlago kemijskih pojmov s tem, kar je videl pri eksperimentalnem delu. Vloga
učitelja je, da deluje kot posrednik v tem procesu, vendar pa je treba upoštevati dejstvo, da je
obseg informacij, ki jih lahko učenec obdela naenkrat, omejen.

2.7 Pozornost in delovni spomin
Preučevanje delovnega spomina med učenjem se je začelo pred skoraj petdesetimi leti.
Atkinson in Shiffrin (1968) sta razvila model spomina, ki ponazarja zapomnitev informacij in
njihovo potovanje po analogiji s shranjevanjem informacij v računalniku. Teorijo imenujemo
tudi informacijska teorija spomina. Na področje eksperimentalnega dela pri pouku kemije sta
informacijsko teorijo spomina uvedla Johnstone in Wham (1982, v Johnstone, 1997). Na
naslednji shemi je predstavljen model učnega procesa po Atkinsonu in Shiffrinu (1968, v
Johnstone, 1997).

27

SENZORNI
SPOMIN

Z
A
Z
N
A
V
N
I
F
I
L
T
E
R

DELOVNI
SPOMIN
 razlaganje
 pripravljanje
 shranjevanje
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SPOMIN
 shranjevanje:
povezave med
ločenimi področji

Povratne zanke za zaznavni filter

Shema 7: Model obdelave podatkov (Atkinson in Shiffrin, 1968, v Johnstone, 1997, str. 263)

Prva stopnja predstavljenega modela je senzorni spomin. Dražljaji iz okolja najprej pridejo v
senzorni spomin. Senzorni spomin za kratek čas shrani številne dražljaje (senzorne
informacije), ki so prisotni okoli nas. Kapaciteta senzornega spomina je zelo velika in obsega
številne informacije. Trajanje senzornega spomina je omejeno trajanje, zato so senzorne
informacije zelo kratkotrajne (trajajo med eno in tremi sekundami). V teh trenutkih moramo
izbrati in organizirati informacije za nadaljnje procesiranje (Woolfolk, 2002).
V senzornem spominu sta ključni dve fazi: (1) zaznavanje – odkrivanje dražljaja in
pripisovanje pomena temu dražljaju in (2) pozornost – osredinjenost na dražljaj (Woolfolk,
2002). Pozornost je pri procesiranju informacij predhodnica delovnemu spominu in samo
informacije, na katere smo pozorni, preidejo v delovni spomin, druge pa se izgubijo.
Učitelji morajo skrbeti za usmerjanje in vzdrževanje pozornosti pri učencih, osrediniti jih
morajo na pomembne dražljaje in prezreti tiste, ki niso pomembni. Če želimo, da učenci
določene informacije prenesejo v delovni spomin, morajo vzdrževati pozornost – morajo
ostati osredinjeni na pomembne lastnosti učne situacije (Woolfolk, 2002; Mancy in Reid,
2004).
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A. Woolfolk (2002) navaja smernice za pritegnitev in vzdrževanje pozornosti učencev:
učencem posredujemo kratka in jasna navodila na začetku, in ne med delom; učence
obvestimo o ciljih učne ure in tudi preverimo, ali te cilje razumejo; povežemo nove vsebine s
prejšnjimi urami – pokažemo, kako se nova tema povezuje s prejšnjimi in tistimi, ki jih bomo
še obravnavali; v učencih zbudimo radovednost z vprašanji; učencem posredujemo vodena
navodila za preverjanje in popravljanje samega sebe, ki so osredinjene na pogoste napake.
Atkinson in Shiffrin (1968) sta opredelila delovni spomin kot tisti del spomina, v katerem
zadržujemo informacije, delamo z njimi, jih organiziramo in oblikujemo, preden jih shranimo
v dolgoročni spomin za nadaljnjo uporabo. Tudi R. Mancy in Reid (2004) se strinjata, da je
delovni spomin tisti del kratkotrajnega spomina, ki je na voljo za mentalne operacije med
razmišljanjem in reševanjem problemov. V delovni spomin preidejo informacije, na katere
smo pozorni. Te se v delovnem spominu srečujejo z informacijami, ki jih prikličemo iz
dolgotrajnega spomina. Naloga delovnega spomina je začasno zadrževanje informacij in
njihovo predelovanje. Te informacije nato lahko shrani v dolgoročni spomin ali jih takoj
uporabi.
Pomembni lastnosti delovnega spomina sta omejena kapaciteta za shranjevanje in možnost
hitrega razpada shranjenih informacij v delovnem spominu. Kapaciteto delovnega spomina je
raziskoval Miller (1956), ki je z vrsto eksperimentov ugotovil, da so odrasli (16 let in več)
sposobni hraniti okoli sedem (7 ± 2) med seboj nepovezanih enot, kar je odvisno od
posameznika. Enota lahko predstavlja besedo, črko, število ali celo koncept. Kapaciteto
delovnega spomina lahko nekoliko povečamo z združevanjem posameznih podatkov. Delovni
spomin ni samo zadrževalec informacij, ampak v njem poteka predelava informacij. Ker je
delovni spomin omejen, je treba prostor razdeliti med shranjevanje in predelavo informacij.
Preobremenitev delovnega spomina se pojavi, ko je preveč informacij ali dejavnosti hkrati
(Mancy in Reid, 2004).
Kognitivna obremenitev je opredeljena kot duševna dejavnost delovnega spomina z omejeno
zmogljivostjo informacij (Baddeley, 1992). Raziskovalci so kognitivno obremenitev označili s
tremi značilnostmi, med katerimi so (1) dejanska obremenitev, ki je posledica elementov
interaktivnosti predstavljenih vsebin in vpliva na posamezno strokovno znanje, (2) zunanja
obremenitev, ki se nanaša na način poučevanja in ne prispeva k učenju ali ga celo ovira, in (3)
relevantna obremenitev, ki je nujna za individualno obdelavo podatkov in prenos v dolgoročni
spomin, torej aktivira učenje (Scharfenberg in Bogner, 2010).
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Slab delovni spomin vpliva na uspešnost otrok (Gathercole et al., 2004). Velika večina otrok s
slabim delovnim spominom ne dosega dobrih rezultatov pri branju, matematiki ali obojem
(Gathercole in Alloway, 2008). Raziskava (Jung in Reid, 2009) je pokazala, da je kapaciteta
delovnega spomina prav tako povezana z odnosom učencev do študija na področju
naravoslovja. Učenci z nižjo kapaciteto delovnega spomina izkazujejo tudi bolj negativen
pogled na študij naravoslovja.
Kapaciteta delovnega spomina je pomemben dejavnik pri učenju in razumevanju naravoslovja
(Jung in Reid, 2009). Učenci z visoko kapaciteto delovnega spomina poskušajo razumeti
naravoslovne vsebine, medtem ko si učenci z nizko kapaciteto delovnega spomina običajno
samo zapomnijo naravoslovne pojme (Danili in Reid, 2004; Jung in Reid, 2009). Naloga
učitelja je doseči, da pouk kemije ni usmerjen samo na memoriranje kemijskih formul,
simbolov kemijskih elementov in kemijskih enačb (Barke in Engida, 2001).
Zaradi omejenosti kapacitete delovnega spomina, kadar je vključenih preveč informacij
hkrati, lahko pride do nerazumevanja predstavljenih učnih vsebin. Eksperimentalno delo ne
sme zahtevati preveč kognitivnih dejavnosti hkrati (Tiberghien, 1999), zato naj učitelj ne
načrtuje prezahtevnega eksperimentalnega dela (Abrahams in Millar, 2008). Pomembno je, da
je učencem na voljo čas za razmišljanje. Morajo jim biti omogočeni sprejemanje novih
informacij v delovni spomin, priklic informacij iz dolgoročnega spomina in razmislek o idejah
med novimi in starimi interakcijami (Jung in Reid, 2009).
Johnstone in Wham (1982, v Johnstone, 1997) v zvezi z eksperimentalnim delom ugotavljata,
da je učenje v situacijah z veliko informacijami (pri čemer je delovni spomin preobremenjen),
močno zmanjšano, saj je kapaciteta delovnega spomina omejena (Baddeley, 1992). R. Mancy
in Reid (2004) ugotavljata, da eksperimentalno delo vključuje veliko preobremenjenost z
informacijami za učence, zato je dejanskega učenja (v smislu razumevanja) malo. Pri
eksperimentalnem delu so opazili nenavadno vedenje mlajših učencev, ki neskončno
ponavljajo znane naloge, da bi se izognili novim. Učenci se s težavo spopadejo z velikim
številom informacij pri eksperimentalnem delu, zato R. Mancy in Reid (ibid.) navajata razloge
za preobremenitev učencev med eksperimentalnim delom. Med njimi so uporaba pisnih
navodil za delo, sledenje ustnim navodilom učitelja, delo z laboratorijsko opremo in materiali,
teoretične osnove eksperimentalnih nalog, miselni procesi s kemijskimi simboli in
predstavami na delčni ravni, eksperimentalne spretnosti in veščine učencev (npr. kaj storiti,
kako in kdaj).
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Tudi druge študije (Gathercole, Lamont in Alloway, 2006; Gathercole in Alloway, 2008;
Gathercole et al., 2008) so pokazale, da so učenci med izvajanjem eksperimentalnega dela
lahko obremenjeni z branjem in s sledenjem navodil, z ravnanjem z laboratorijsko opremo, z
eksperimentalnimi spretnostmi in veščinami, z izoblikovanjem zaključkov eksperimentalne
naloge, pri delu z vrstniki … Vse naštete obremenitve med eksperimentalnim delom lahko
negativno vplivajo na učni izid (Scharfenberg in Bogner, 2010).
Johnstone in Wham (1982, v Skvarč, 1999) sta pred dobrimi tridesetimi leti preobremenitev
učencev pri eksperimentalnem delu povzela tako (shema 8):

31

imena aparatur in
materialov

spominjanje
spretnosti

nova pisna
navodila
nova ustna
navodila

DELOVNI
SPOMIN

nove spretnosti

spominjanje
teorije
input iz eksperimenta

nestabilno stanje
preobremenjenosti

zmanjšanje

reakcija učencev

slabi učni
rezultati

 eksperimentiranje po načelu »korak
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informacijskega »hrupa«
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 zaupanje in dobri medsebojni
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Shema 8: Stanje preobremenjenosti pri eksperimentalnem delu (Johnstone in Wham, 1982, v
Skvarč, 1999, str. 10)

Pri načrtovanju eksperimentalnega dela morajo učitelji poskrbeti, da je učencem na voljo
dovolj časa in priložnosti za interakcijo in razmislek o eksperimentalnem delu (Gunstone in
Champagne, 1990; Denby, 2015). Učitelji morajo eksperimentalno delo načrtovati tako, da
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učence osredinijo na to, kar je zares pomembno, in da učenci to zaznajo. Dobro je, da učitelji
učence seznanijo s cilji eksperimentalne naloge in se z njimi pred eksperimentalnim delom
pogovorijo o korakih eksperimentalne naloge (Scharfenberg in Bogner, 2010). Tako učenci
vedo, kaj je namen posamezne eksperimentalne naloge, in odpravijo morebitno
nerazumevanje eksperimentalnega postopka (Denby, 2015).
Pri šolskem naravoslovnem eksperimentalnem delu se tako učitelji kot tudi učenci lahko
srečujejo z napakami meritev in nepredvidenimi situacijami. Rezultati eksperimentalnega dela
so zato lahko drugačni od pričakovanj, kajti delo z opremo je lahko zapleteno ali pa
eksperimentalni postopek ne poteka po predvidenem načrtu. Vse to lahko preusmeri
pozornost učencev na vidne, vendar nepomembne dejavnosti ali pa ji zmede zaradi velike
količine podatkov (Hamza, 2013). Da bi zmanjšali obremenitev delovnega spomina učencev
med eksperimentalnim delom, lahko posamezno eksperimentalno nalogo razdelimo na več
delov in tako zmanjšamo količino eksperimentalnih podatkov (Denby, 2015).
V želji po zmanjšanju kognitivne obremenitve učencev in poenostaviti eksperimentalnega
dela so učitelji začeli uporabljati pisna navodila za delo po načelu korak za korakom
(Carnduff in Reid, 2003). Tudi Hofstein in Lunetta (2004) menita, da je vloga učnih
pripomočkov, kot so navodila za delo (delovni zvezek ali delovni list) pomembna pri učenju z
eksperimentalnim delom. Po njunem mnenju je tako učno gradivo v pomoč učencem pri
usmerjanju pozornosti. Učenci natančno vedo, kako je treba narediti eksperimentalno nalogo
in kaj morajo pri tem opazovati, vedo, katere meritve morajo izvesti in katere podatke morajo
zbrati, da bodo lahko odgovorili na vprašanja in izoblikovali zaključke eksperimentalne
naloge. Navodila za delo morajo biti jasno zapisana. V študiji (Scharfenberg in Bogner,
2010), ki je spremljala miselni napor učencev in njihove kognitivne dosežke ob spreminjanju
navodil za eksperimentalno delo, se je izkazalo, da so bili dosežki učencev tem slabši, čim
zapletenejša in manj jasna so bila navodila za eksperimentalno delo.
Da bi pred eksperimentalnim delom ponovili najpomembnejše informacije, so ponekod uvedli
predeksperimentalno

razpravo,7

ki

je

razumljena

kot

sredstvo

za

zmanjševanje

preobremenjenosti z informacijami in pritegnitev pozornosti učencev za eksperimentalno
delo. Predeksperimentalna razprava lahko traja od 15 do 30 minut, kar je odvisno od
V doktorski disertaciji je izraz predeksperimentalna razprava rabljen za označitev dejavnosti učencev pred
eksperimentalnim delom, ki se vsebinsko nanaša na eksperimentalno nalogo (običajno z namenom osvežitve in
utrditve predznanja, potrebnega za razumevanje eksperimentalnega dela) ter jo je treba zaključiti pred začetkom
eksperimentalnega dela.
7
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eksperimentalne naloge in osnovnega znanja učencev. Osnovni namen predeksperimentalne
razprave je pripraviti učenčeve misli na učenje. Tako lahko zmanjšamo obremenitev učenca z
informacijami in omogočimo večjo sposobnost razmišljanja (Reid in Shah, 2007).
Obstajajo številni primeri predeksperimentalnih razprav, večinoma zasnovanih na papirju
(Carnduff in Reid, 2003). Veliko primerov predeksperimentalnega dela pa je podprtih tudi z
računalniškimi programi (McKelvy, 2000; Tomlinson et al., 2000).
Reid in Shah (2007) opredeljujeta pomen predeksperimentalne razprave kot spodbujanje
učencev k razmišljanju med eksperimentalnim delom; pripravo misli na dogajanje med
eksperimentalnim delom; vodenje učencev med razmišljanjem o postopkih ali kemijskih
pojmih; spodbujanje učencev k povezovanju predhodnega znanja; spomnjenje učencev na
enačbe kemijskih reakcij, kemijske strukture, formule, definicije, terminologijo, kemijske
simbole, fizikalne in kemijske lastnosti snovi, opozorilne piktograme, odstranjevanje
odpadkov; preverjanje, da je eksperimentalni postopek prebran in da ga učenci razumejo;
predlaganje postopkov obdelave podatkov, zapisov in izračunov; predstavitev izkušenj pri
načrtovanju (glede pripomočkov, postopkov, zbiranja in predstavitve podatkov); povezovanje
med eksperimentom in teorijo ter eksperimentom in uporabo.
Raziskava (McKelvy, 2000) o učinkovitosti predeksperimentalne dejavnosti je pokazala, da je
predeksperimentalna dejavnost učinkovita in da učenci izoblikujejo bolj pozitiven odnos do
eksperimentalnega dela. Ena izmed učinkovitih predeksperimentalnih dejavnosti se je
izkazala kot predeksperimentalna razprava v obliki miniprojektov.
Abrahams in Millar (2008) predlagata, da bi o eksperimentalni dejavnosti lahko razpravljali
tudi v naslednji učni uri. Reid in Shah (2007) pripisujeta pomen poeksperimentalne razprave8
za razmislek o eksperimentalnem delu, ki lahko prinaša številne koristi za razvoj kemijskih
pojmov in procesov tako dolgo, kot jo učenci lahko povezujejo z eksperimentalnim delom.
Poeksperimentalna razprava lahko vključuje (1) vprašanja iz eksperimentalnega priročnika,
(2) probleme ob koncu poglavja iz učbenika, (3) strukturirano refleksijo o učni uri, tako da
učenci razumejo povezavo učne snovi z izvedenim eksperimentalnim delom, in (4) pisanje
eksperimentalnih poročil. Vendar pa Abrahams in Millar (2008) opozarjata, da če obstaja

V doktorski disertaciji je izraz poeksperimentalna razprava rabljen za označitev dejavnosti učencev po
končanem eksperimentalnem delu in se vsebinsko nanaša na izvedeno eksperimentalno nalogo (običajno z
namenom sinteze znanja, usvojenega med eksperimentalnim delom, in prenosa v nove situacije).
8
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premor med eksperimentalno dejavnostjo in razpravo o eksperimentalnem delu, se
učinkovitost razumevanja naloge zmanjša.

2.8 Sinteza bistvenih teoretičnih spoznanj
Da učenci razumejo pojave v svojem življenjskem okolju in se znajo razumno odločati v
vsakdanjih situacijah, potrebujejo naravoslovno znanje (Millar, 2004). Med poukom
naravoslovnih predmetov morajo začutiti pomen naravoslovja za življenje, zato mora biti
pouk naravoslovja načrtovan tako, da vsebine izhajajo iz življenjskih izkušenj učencev
(Marks in Eilks, 2010).
Ker naravoslovje temelji na eksperimentalno preverjenih dejstvih, moramo učencem pri
naravoslovnih predmetih omogočiti eksperimentalno in raziskovalno delo (Gibson et al.,
2002). Raziskave (Gibson et al., 2002; Logar, 2008; Pirečnik, 2010) kažejo, da učenci radi
sami eksperimentirajo, saj se, kot pravijo, tako več naučijo in si bolje zapomnijo učno snov,
pouk pa je bolj razgiban, kar je izjemno spodbudno za učenje in razumevanje kemije.
Eksperimentalno delo mora biti eden izmed načinov poučevanja in učenja kemije (Millar,
1998). Pri izbiri eksperimentalnega dela je zelo pomembno, da se učitelj zaveda ciljev
eksperimentalnega dela in natančno določi cilje posamezne eksperimentalne naloge, da bo
naloga učinkovita. Učinkovito eksperimentalno delo namreč učencem zagotavlja povezavo
med opazovanjem in razumevanjem življenja okoli sebe v smislu abstraktnih znanstvenih idej
(Abrahams et al., 2015).
Metode in oblike pouka z eksperimentalnim delom lahko temeljijo na dejavnostih učitelja ali
učencev. Kadar eksperimentalno delo temelji na dejavnostih učitelja, govorimo o
demonstracijskem eksperimentalnem delu, kadar pa temelji na dejavnostih učencev, gre za
samostojno eksperimentalno delo in učenje z raziskovanjem. Motlhabane (2013) meni, da bi
eksperimentalno delo učencev v osnovnih in srednjih šolah moralo temeljiti pretežno na
dejavnostih učencev.
Najbolj prevladujoč način poučevanja z eksperimentalnim delom je deduktivni, ki se opira na
zapisana navodila za eksperimentalno delo in učenci rešujejo eksperimentalno nalogo po
načelu korak za korakom (Reid in Shah, 2007). Ker se eksperimentalno delo po načelu korak
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za korakom preveč ozko osredinja na nepremišljeno pridobivanje določenih nizov podatkov in
je interakcija med učiteljem in učencem pogosto osredinjena na nizko stopnjo vprašanj in
odgovorov, lahko tako obliko poučevanja opredelimo kot samostojno eksperimentalno delo,
vendar brez uporabe idej (Millar, 2009; Kind et al., 2011; Hofstein et al., 2013; Abrahams et
al., 2015; Denby, 2015). Drugi način eksperimentalnega dela je induktivni pristop, ki se v
šolah uporablja manj pogosto (Abrahams et al., 2015). Pri induktivnem pristopu učenec sam
ugotovi, kaj želi raziskati, kako bo opravil nalogo, kako bo zbiral podatke, kako bo zbrane
podatke analiziral in predstavil. Eksperimentalno delo, med katerim učenec zastavi in opiše
eksperiment, je lahko dobra priložnost, da vzpostavi povezave med realnimi primeri iz
življenja in miselno razlago videnih pojavov (Karelina in Etkina, 2007).
Ne glede na izbiro oblike eksperimentalnega dela pa moramo pri eksperimentalnem delu
posebno pozornost nameniti varnemu eksperimentalnemu delu. Učence moramo opozarjati na
varno delo s kemikalijami, opozorilne piktograme, ustrezno zaščito med eksperimentalnim
delom, shranjevanje in odstranjevanje odpadnih kemikalij (Alaimo et al., 2010; Artdej, 2012).
Ker je za eksperiment značilen močan vizualizacijski učinek, mora biti eksperiment podpora
pri razumevanju pojmov. Če je pravilno vključen v razlago novih pojmov, povezuje in
osmišlja tri osnovne ravni zaznave kemijskih pojmov: makroskopsko, submikroskopsko oz.
delčno in simbolno (Vrtačnik et al., 2005). Rezultati učenja bi se ob uporabi
eksperimentalnega dela bistveno izboljšali, če bi učitelji in avtorji učnega gradiva povečali
pomen razprave med ravnjo opazovanja (makroravnjo) in ravnjo idej (submikroravnjo oz.
delčno in simbolno ravnjo), kajti obe ravni morata biti prisotni med eksperimentalnim delom,
če želimo izvesti uspešno učenje z eksperimentalnim delom (Abrahams in Millar, 2008).
Učenci težko izoblikujejo nove ideje iz praktičnega eksperimentalnega dela in opazovanj
pojavov, ker še niso usvojili dovolj znanja. Ključna vloga učitelja je, da pri načrtovanju
eksperimentalnega dela poskrbi za vzpostavitev povezav med učenčevim opazovanjem in že
znanimi pojmi. Raziskovalci (Tiberghien, 1999; Denby, 2015) poudarjajo pomen oblikovanja
eksperimentalne naloge in vprašanj, ki se nanašajo na eksperimentalno delo. S premišljenim
zastavljanjem vprašanj lahko učitelj vzpostavi uspešno ravnotežje med opazovanimi pojavi in
že znanimi naravoslovnimi pojmi.
Med eksperimentalnim delom so lahko učenci preobremenjeni z branjem pisnih navodil za
eksperimentalno delo, s sledenjem ustnim navodilom učitelja, z delom z laboratorijsko
opremo in materiali, z varnostjo pri eksperimentalnem delu, z eksperimentalnimi spretnostmi
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in veščinami (npr. kaj storiti, kako in kdaj), s teoretičnimi osnovami eksperimentalne naloge,
z miselnimi procesi, s kemijskimi simboli in predstavami na delčni ravni, z izoblikovanjem
zaključkov eksperimentalne naloge, pri delu z vrstniki (Mancy in Reid, 2004; Gathercole,
Lamont in Alloway, 2006; Gathercole in Alloway, 2008; Gathercole et al., 2008).
Eksperimentalno delo vključuje veliko preobremenjenost z informacijami za učence, zato je
dejanskega učenja (v smislu razumevanja) malo, kar lahko povzroči nerazumevanje
predstavljenih učnih vsebin (Tiberghien, 1999; Mancy in Reid, 2004). Johnstone in Wham
(1982, v Johnstone, 1997) sta v zvezi z eksperimentalnim delom ugotovila, da je učenje v
situacijah, ki vsebujejo veliko informacij, pri čemer je delovni spomin preobremenjen, močno
zmanjšano, saj je kapaciteta delovnega spomina posameznika omejena (Baddeley, 1992).
Pozornost in kapaciteta delovnega spomina sta pomembna dejavnika pri učenju in
razumevanju naravoslovja (Jung in Reid, 2009), saj samo informacije, na katere smo pozorni,
lahko preidejo v delovni spomin.
V smislu optimiziranja učinkovite izvedbe eksperimentalnega dela Lunetta et al. (2005, str.
47) predlagajo, da je treba pozornost nameniti:


učnim ciljem za eksperimentalno delo;



učiteljevim in učenčevim navodilom za eksperimentalno delo (tiskanim, elektronskim
ali ustnim);



izboru kemijskih materialov in laboratorijske opreme, ki je na voljo za
eksperimentalno delo;



naravi eksperimentalnega dela;



interakciji med učenci ter interakciji med učiteljem in učencem med eksperimentalnim
delom;



učenčevemu razumevanju eksperimentalnega dela in ocenjevanju eksperimentalnega
dela;



učenčevim ugotovitvam pri eksperimentalnem delu;



učiteljevi pripravi, odnosu, znanju in dojemanju eksperimentalnega dela.

Millar (2004, str. 12) značilnosti učinkovitega eksperimentalnega dela povzema tako:
 Predvideni cilji učenja morajo biti jasni.
 Eksperimentalna naloga ne sme biti preveč zapletena, da se učenci ne izgubijo v »hrupu«
ozadja. Če so za izvedbo eksperimentalne naloge pomembne specifične eksperimentalne
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spretnosti, morajo učenci poznati te eksperimentalne spretnosti oz. je eksperimentalno delo
namenjeno usvajanju specifičnih eksperimentalnih spretnosti.
 Če naloga od učencev zahteva povezavo med ravnjo predmetov, opazovanja in ravnjo idej,
mora biti strukturirana tako, da ravni povezuje.
Prav tako M. Vrtačnik et al. (2005, stran 37) navajajo didaktična priporočila za izvajanje
eksperimentov:
 Preden začnemo predstavitev eksperimentov, bodisi kot demonstracijo, individualno ali
skupinsko delo oz. ogled filmskega posnetka, se moramo prepričati, da učenci/dijaki poznajo
potrebščine in aparature, vključene v eksperiment, in razumejo njihovo funkcijo.
 Eksperiment izberemo tako, da bo za razumevanje nujna teorija učencem/dijakom že
poznana ali pa jo po izvedbi poskusa skupaj z učenci/dijaki izpeljemo.
 Ne izbiramo eksperimentov s preveliko stopnjami; v takem primeru je najbolje
eksperiment razdeliti na več delov ali pa obdelati vsakega posebej.
 Zlasti za demonstracijo ali predstavljanje eksperimentov kot videoizvlečkov izberemo tiste,
pri katerih so spremembe jasno vidne.
 Izvedbe eksperimentov ne zapletamo z dodatki, ki ne prispevajo k izboljšanju zaznavnosti
in razumevanju, ker ti zgolj odvračajo pozornost od vsebine eksperimentalnega dela.
 Pri videoeksperimentu smo pozorni na dodatne elemente. Preveč dodatnih elementov
megli pozornost in ne prispeva k boljšemu razumevanju.
 Po vsakem eksperimentu se prepričamo, ali so učenci/dijaki opazili bistvene spremembe,
in če jih niso, eksperiment ponovimo ter jih nanje posebej opozorimo.
 Učence/dijake spodbujamo k povezovanju opažanj pri izvedbi eksperimenta s teorijo.
 Opozarjamo na varno izvedbo eksperimenta, zlasti v primeru demonstracij in
individualnem/skupinskem delu učencev.
 Eksperimente naj učitelj praviloma izvaja vsako učno uro. Skoraj vsak kemijski pojem oz.
proces, ki ga predvideva učni načrt, je zaradi njegove trojne narave, ki v procesu smiselnega
učenja zahteva sočasno povezovanje makroskopske, delčne in simbolne ravni zaznave,
smiselno podpreti tudi z ustreznim izborom eksperimentov.
 Eksperimente načrtujemo v skladu z izvedbenim učnim načrtom in uporabljenim učnim
gradivom oz. učbeniki.
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3 EMPIRIČNI DEL
3.1 Namen raziskave in raziskovalne hipoteze
Raziskovalci (Hofstein, Kipnis in Abrahams, 2013) ugotavljajo, da sta se v zadnjih desetletjih
pri naravoslovnem izobraževanju izboljšali učiteljevo pedagoško in strokovno znanje za delo
v razredu, kar pa ne velja za izvajanje eksperimentalnega dela pri pouku. Mnogi učitelji ne
dojemajo pomena eksperimentalnega dela za učenje naravoslovnih pojmov in pojavov z
razumevanjem.
V disertaciji smo postavili osem hipotez.
V prvem delu raziskave nas je zanimala trenutna realna situacija v slovenskih šolah, npr.
učiteljevo načrtovanje eksperimentalnega dela, izvedba eksperimentalnega dela, vključevanje
učencev v eksperimentalno delo in znanje, ki ga učenci usvojijo pri eksperimentalni nalogi.
Za ta namen smo postavili prve štiri hipoteze:
I. hipoteza
Učitelji v osnovnih šolah načrtujejo vključitev eksperimentalnega dela v pouk predvsem
intuitivno in se v celoti ne zavedajo, katere kompetence učencev bi lahko s posameznim
eksperimentom razvili.
II. hipoteza
Učitelji znajo pripraviti ustrezno gradivo za učence glede na zastavljene cilje
eksperimentalnega dela.
III. hipoteza
Učenci dobro sledijo navodilom učitelja in predvidenim zadolžitvam za/ob izvedbo/-i
eksperimentalnega dela.
IV. hipoteza
Učenci po končani učni enoti ne glede na obliko eksperimentalnega dela dosežejo vse cilje, ki
jih je zastavil učitelj.
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Na podlagi sinteze raziskovalnih spoznanj iz literature in ugotovitev lastne raziskave iz
prvega

dela

doktorske

disertacije

smo

razvili

predlog

za

optimalno

izvedbo

eksperimentalnega dela v obliki tako imenovanega modela za skupinsko eksperimentalno
delo – MSED9 pri rednih urah pouka kemije.
V drugem delu raziskave smo preverjali veljavnost predpostavljenega modela na izbranem
primeru vsebine. Pri tem smo pri učencih poleg usvajanja znanja kemije preučili tudi vlogo
njihove pozornosti in delovnega spomina. V eksperimentalni skupini so bili učenci, ki so
znanje pridobivali po modelu MSED, v kontrolni skupini pa učenci, ki so znanje pridobivali
na običajni način10 izvajanja skupinskega eksperimentalnega dela. V ta namen smo postavili
še naslednje štiri hipoteze:
V. hipoteza
Obstaja povezanost med pozornostjo učencev in njihovo uspešnostjo pri samostojnem
eksperimentalnem delu glede na način izvedbe (eksperimentalna vs. kontrolna skupina).
VI. hipoteza
Obstaja povezanost med kapaciteto delovnega spomina učencev in njihovo uspešnostjo pri
samostojnem eksperimentalnem delu glede na način izvedbe (eksperimentalna vs. kontrolna
skupina).
VII. hipoteza
Obstaja statistično pomembna razlika v znanju učencev pri samostojnem eksperimentalnem
delu glede na način izvedbe (eksperimentalna vs. kontrolna skupina).
VIII. hipoteza
Obstaja statistično pomembna razlika v trajnosti znanja učencev pri samostojnem
eksperimentalnem delu glede na način izvedbe (eksperimentalna vs. kontrolna skupina).

9

MSED je kratica za model za skupinsko eksperimentalno delo, podrobneje opisan na str. 82–85.
V doktorski disertaciji je izraz običajno eksperimentalno delo učencev rabljen za ponazoritev običajnega
načina uporabe eksperimentalnega dela, izpeljanega iz spremljanja uporabe eksperimentalnega dela v slovenski
osnovnošolski praksi. Podrobna razlaga je na str. 48.
10
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3.2 Vzorec
3.2.1 Vzorec za prvi del raziskave
Za namene preučitve realne situacije v šolski praksi smo v letu 2011 povabili k sodelovanju
naključni vzorec 52 osnovnih šol iz vse Slovenije. Povabilu za sodelovanje v raziskavi se je
odzvalo 15 šol iz različnih regij. Po pogovorih in usklajevanju z učitelji se je v sodelovanje
vključilo 12 šol (iz osrednjeslovenske, gorenjske, obalno-kraške in notranjsko-kraške regije
ter iz jugovzhodne Slovenije). V raziskavi je sodelovalo 12 učiteljev kemije in 332 učencev
osmega razreda, v povprečju starih 14,2 leta. Učitelje smo prosili za videosnemanje rednih ur
pouka, pri katerih izvajajo eksperimentalno delo. Snemali in opazovali smo devetnajst učnih
enot, deset učnih enot s skupinskim eksperimentalnim delom in devet učnih enot z
demonstracijskim eksperimentalnim delom, v skupnem obsegu 21 učnih ur. Od 12
sodelujočih učiteljev v raziskavi jih je sedem izvedlo učne enote s skupinskim in z
demonstracijskim eksperimentalnim delom, trije učitelji so izvedli samo učne enote s
skupinskim eksperimentalnim delom in dva učitelja sta izvedla učne enote samo z
demonstracijskim eksperimentalnim delom. 191 učencev je spremljalo učno enoto s
skupinskim eksperimentalnim delom, 141 učencev pa učno enoto z demonstracijskim
eksperimentalnim delom.

3.2.2 Vzorec za drugi del raziskave
Za namene drugega dela raziskave, v katerem je bil preverjen model MSED, smo v oktobru
2015 k sodelovanju povabili pet slovenskih osnovnih šol iz osrednjeslovenske regije. V
raziskavi je sodelovalo pet razredov, v njih 163 učencev devetega razreda, v povprečju starih
14,7 leta. Učence smo razdelili v dve skupini tako, da sta bili v vsaki šoli eksperimentalna in
kontrolna skupina. Eksperimentalna je bila v vseh šolah na urniku pred kontrolno skupino
zaradi tehničnih priprav na eksperimentalno delo. V eksperimentalni skupini je bilo 83
učencev – 38 fantov in 45 deklet povprečne starosti 14,7 leta, v kontrolni skupini pa 80
učencev – 48 fantov in 32 deklet povprečne starosti 14,7 leta. Da bi se izognili vplivu razlik
med učitelji, je pouk v eksperimentalni in kontrolni skupini izvedel isti učitelj (avtorica
disertacije) v skladu s protokolom za vsako od skupin.
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3.3 Merski instrumenti in gradivo
3.3.1 Merski instrumenti in gradivo za prvi del raziskave
V prvem delu raziskave smo želeli preveriti prve štiri hipoteze. Za namene prvega dela
raziskave smo razvili:
a) Vprašalnik za strukturirani intervju učiteljev pred izvedbo opazovane učne enote z
eksperimentalnim delom (priloga 5), s katerim smo želeli izvedeti splošne podatke o
učitelju, v splošnem tudi učiteljevo načrtovanje eksperimentalnega dela pri pouku kemije, ter
ugotoviti, katere učne oblike prevladujejo pri poučevanju kemije, katere so prednosti in
slabosti posameznih učnih oblik, o ciljih eksperimentalnega dela, kako te cilje učitelj doseže z
eksperimentalnim delom, katere cilje si je učitelj izbral za opazovano učno enoto z
eksperimentalnim delom in kako je načrtoval dejavnosti za opazovano učno enoto z
eksperimentalno delom, kako načrtuje preverjanje, ali so učenci zastavljene cilje dosegli.
b) Flandersovo opazovalno shemo, ki smo jo prilagodili za potrebe spremljanja učencev
in učitelja pri demonstracijskem eksperimentalnem delu (priloga 3),
c) Flandersovo opazovalno shemo, ki smo jo prilagodili za potrebe spremljanja učencev
in učitelja pri skupinskem eksperimentalnem delu (priloga 3 in 4).
Flanders (v Marentič-Požarnik, 1987, str. 39) je najprej oblikoval sistem opazovanj, ki temelji
na besedni komunikaciji, in besedno komunikacijo razdelil na pet sklopov: učiteljevo
odzivanje (reakcije), učiteljeva iniciativa, učenčevo odzivanje (reakcija učencev), iniciativa
učencev, tišina in zmeda (nejasna komunikacija). Pozneje je Flanders teh pet kategorij
podrobneje opredelil in izoblikoval deset kategorij. Sedem kategorij pripada učitelju (učiteljev
govor: sprejemanje čustev, hvali in spodbuja dejavnosti učencev, sprejema in uporabi ideje
učencev, zastavlja vprašanja, razlaga, navaja dejstva ali mnenje, posreduje navodila ali
kritizira), dve kategorije pripadata učencu (odgovori učencev, iniciativa učencev), ena
kategorija pa se nanaša na tišino ali zmedo (nejasna komunikacija).
Za potrebe naše raziskave smo Flandersovo opazovalno shemo prilagodili za spremljanje
demonstracijskega in skupinskega eksperimentalnega dela.
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Pri preoblikovanju Flandersove opazovalne sheme za demonstracijsko eksperimentalno
delo so kategorije učiteljevega govora, kot so sprejemanje čustev, pohvala in spodbujanje
dejavnosti učencev, sprejemanje in uporaba novih idej in kritiziranje, ostale nespremenjene.
Opazovalno shemo smo dopolnili še z naslednjima kategorijama:


zastavljanje vprašanj (o teoretičnih osnovah za eksperimentalno delo (vsebini), o tem,
kako izvesti eksperimentalno delo, o uporabljenem laboratorijskem priboru,
reagentih, varnem delu, povezavah med opazovanimi rezultati eksperimentalnega dela
in že poznanimi pojmi, o določanju konstant in spremenljivk za usmeritve pri
postavljanju hipotez, o rezultatih eksperimentalnega dela, uporabi rezultatov v drugih
situacijah);



razlaganje in odgovarjanje na vprašanja (o teoretičnih osnovah za eksperimentalno
delo (vsebini), kaj in kako naj učenci delajo pri eksperimentalni vaji, o uporabljenem
laboratorijskem priboru, reagentih, varnem delu, povezavah med opazovanimi
rezultati eksperimentalnega dela in že poznanimi pojmi, o določanju konstant in
spremenljivk za usmeritve pri postavljanju hipotez, o rezultatih eksperimentalnega
dela, uporabi rezultatov v drugih situacijah, o tem, kaj naj opazujejo, v zvezi z
navodili za zapisovanje).

Prilagodili smo tudi kategorije učenca, med katerimi so:


odgovori učencev (o teoretičnih osnovah za eksperimentalno delo (vsebini), o tem,
kako izvesti eksperimentalno delo, o uporabljenem laboratorijskem priboru, reagentih,
varnem delu, povezavah med opazovanimi rezultati eksperimentalnega dela in že
poznanimi pojmi, o določanju konstant in spremenljivk za usmeritve pri postavljanju
hipotez, o rezultatih eksperimentalnega dela, o uporabi rezultatov v drugih situacijah);



pobuda učencev (o teoretičnih osnovah za eksperimentalno delo (vsebini), kaj in kako
naj učenci delajo pri eksperimentalni vaji, o uporabljenem laboratorijskem priboru,
reagentih, varnem delu, povezavah med opazovanimi rezultati eksperimentalnega dela
in že poznanimi pojmi, o določanju konstant in spremenljivk za usmeritve pri
postavljanju hipotez, o rezultatih eksperimentalnega dela, o uporabi rezultatov v
drugih situacijah, o tem, kaj naj opazujejo, v zvezi z navodili za zapisovanje).
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Prav tako smo prilagodili tudi naslednji kategoriji:


tišina ali zmeda glede na tiho samostojno delo (poslušanje odgovorov sošolcev na
učiteljeva

teoretična

vprašanja,

poslušanje

odgovorov

sošolcev

o

izvedbi

eksperimentalnega dela, dejavna vključitev v eksperimentalno vajo in opazovanje
poteka eksperimenta, opazovanje sošolcev pri izvajanju eksperimentalnega dela in
opazovanje poteka eksperimenta, opazovanje učitelja pri izvajanju eksperimentalnega
dela in opazovanje poteka eksperimenta, poslušanje odgovorov in razlage sošolcev o
rezultatih eksperimentalne vaje, samostojno delo ob nalogah na delovnih listih, v
delovnem zvezku in zvezku, reševanje drugih nalog (te niso na delovnem listu),
prepisovanje na delovni list, v delovni zvezek in zvezek (od sošolca, s table),
zapisovanje na delovni list, v delovni zvezek in zvezek po nareku (sošolca, učitelja));


vedenje, ki ni vezano na nalogo.

Pri preoblikovanju Flandersove opazovalne sheme za skupinsko eksperimentalno delo
smo učiteljeve kategorije preoblikovali tako, kot so bile pravkar opisane za demonstracijsko
eksperimentalno delo.
Podrobneje

pa

smo

preoblikovali

Flandersovo

opazovalno

shemo

za

skupinsko

eksperimentalno delo učencev: Kategorije so naslednje:


odzivanje učencev v posamezni skupini (sprejemanje čustev, pohvale in spodbude,
sprejemanje in uporaba nove ideje);



pobuda učencev v posamezni skupini: zastavljanje vprašanj in odgovarjanje (o
teoretičnih osnovah za eksperimentalno delo (vsebini), o tem, kaj in kako naj učenci
delajo pri eksperimentalni vaji, o uporabljenem laboratorijskem priboru, reagentih,
varnem delu, o povezavah med opazovanimi rezultati eksperimentalnega dela in že
poznanimi pojmi, o določanju konstant in spremenljivk za usmeritve pri postavljanju
hipotez, o rezultatih eksperimentalnega dela, uporabi rezultatov v drugih situacijah, o
tem, kaj naj opazujejo, v zvezi z navodili za zapisovanje);



dajanje navodil v skupini (v zvezi z načinom izvedbe eksperimentalnega dela, v zvezi
s tem, kaj naj opazujejo, in glede zapisovanja), kritika v skupini (glede vsebine in
izvedbe eksperimentalnega dela, discipline glede dela v skupini, učitelja, laboranta, v
zvezi z delovnim listom);
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samostojne izjave učencev (o teoretičnih osnovah za eksperimentalno delo (vsebini), o
tem, kaj in kako delati pri eksperimentalni vaji, o uporabljenem laboratorijskem
priboru,

reagentih,

varnem

delu,

povezavah

med

opazovanimi

rezultati

eksperimentalnega dela in že poznanimi pojmi, o določanju konstant in spremenljivk
za usmeritve pri postavljanju hipotez, o rezultatih eksperimentalnega dela, o uporabi
rezultatov v drugih situacijah);


tiho samostojno delo v skupini (poslušanje učiteljeve teoretične razlage, poslušanje
učiteljevih navodil za delo, reševanje drugih nalog (te niso na delovnem listu),
opazovanje pripomočkov, ukvarjanje z zaščitno opremo, poslušanje razlage sošolcev o
izvedbi eksperimentalnega dela in rezultatih, izvajanje eksperimentalne vaje in
opazovanje

poteka

eksperimenta,

opazovanje

sošolcev

pri

izvajanju

eksperimentalnega dela in opazovanje poteka eksperimenta, podrobnejše samostojno
opazovanje in preučevanje rezultatov eksperimenta, poslušanje razlage sošolcev o
rezultatih eksperimentalnega dela, opazovanje drugih skupin pri eksperimentalnem
delu, igranje s pripomočki, z reagenti (nepovezano z nalogo pri eksperimentalnem
delu), samostojno delo ob nalogah na delovnem listu, v delovnem zvezku in zvezku,
zapisovanje na delovni list, v delovni zvezek in zvezek po nareku (sošolca, učitelja),
prepisovanje na delovni list, v delovni zvezek in zvezek (od sošolca, s table), čakanje
(na pripomočke, reagente, delovni list), da jih kdo prinese skupini, čakanje učitelja,
iskanje pripomočkov in reagentov pri učitelju, poslušanje učiteljevih povzetkov in
zaključkov eksperimentalne vaje);


druga komunikacija, vezana na eksperimentalno nalogo (komunikacija z učiteljem o
izvedbi eksperimentalnega dela, komunikacija z učiteljem o rezultatih in zaključkih
eksperimentalnega dela, komunikacija z drugo skupino učencev o izvedbi
eksperimentalnega dela, komunikacija z drugo skupino učencev o rezultatih pri
eksperimentalnem delu, komunikacija z drugo skupino učencev o zaključkih
eksperimentalnega dela) in vedenje, ki ni vezano na nalogo.

S Flandersovo opazovalno shemo smo opazovali videoposnetke snemanih učnih enot z
eksperimentalnim delom, pridobljene med običajnim poukom kemije v osnovni šoli.
Opazovanje in razvrščanje v kategorije je potekalo na pet sekund. Deset odstotkov posnetkov
učnih enot sta analizirala dva opazovalca, tako da smo zagotovili veljavnost in zanesljivost
kodiranja. Njuna usklajenost ocen je bila 95-odstotna. Morebitna neskladja sta opazovalca
usklajevala.
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č) Gradivo, ki so ga za izvedbo pouka uporabili učitelji kemije. V prilogi 17 je za
uporabljeno gradivo, ki so ga uporabili učitelji pri svojih običajnih urah kemije, navedeno
naslednje: naslov delovnega lista, avtorstvo, število nalog in njihove taksonomske stopnje.
Primer gradiva, ki ga je za izvedbo pouka kemije z eksperimentalnim delom uporabil učitelj
kemije D, je v prilogi 16.
d) Vprašalnik za strukturirani intervju učencev po izvedbi opazovane učne enote z
eksperimentalnim delom (priloga 7), s katerim smo želeli izvedeti, kakšno je splošno
mnenje učencev o eksperimentalnem delu, ali jih na primer eksperimentalno delo veseli, ali
jih pri takem delu kaj skrbi, ali so vedeli, na kaj morajo biti pozorni med eksperimentalnim
delom, ali so znali uporabljati laboratorijski pribor, spraševali pa smo tudi o jasnosti navodil
za eksperimentalno delo, času, ki je bil namenjen za eksperimentalno delo, preverili smo
razumevanje eksperimentalne naloge na ravni dela in ravni idej.
e) Vprašalnik za strukturiran intervju učiteljev po izvedbi opazovane učne enote z
eksperimentalnim delom (priloga 6), s katerim smo želeli izvedeti, kakšen je splošni vtis o
izvedeni učni enoti, preveriti, ali je učna ura potekala v skladu s pričakovanji, ali je bila izbira
oblike eksperimentalne naloge primerna, ali je učitelj dosegel vse zastavljene cilje učne enote
z eksperimentalnim delom, ali so po mnenju učitelja učenci dosegli vse zastavljene cilje učne
enote z eksperimentalnim delom.
f) Shema za načrtovanje in evalvacijo eksperimentalnih nalog po Millarju et al. (1999) na
podlagi analitičnega okvira za obravnavo učinkovitosti eksperimentalnih nalog (Abrahams in
Millar, 2008) (tabela 6, str. 66-67). Shema povezuje učinkovitost eksperimentalnega dela na
naslednjih ravneh:


na ravni 1: oblikovanje sheme/nalog/detajlov konteksta – kaj učenci morajo narediti in
kaj dejansko naredijo;



na ravni 2: učiteljevi cilji (česa naj bi se učenci naučili v učni enoti z
eksperimentalnim delom) in česa se učenci dejansko naučijo;



na ravni dela, opazovanja;



na ravni idej, miselnih dejavnosti.

g) Avdionaprave (digitalni diktafon) in videonaprave (štiri digitalne kamere) za snemanje
opazovanih učnih enot.
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3.3.2 Merski instrumenti in gradivo za drugi del raziskave
V drugem delu raziskave smo preverjali hipoteze od pet do osem. Za namene drugega dela
raziskave smo uporabili različne merske instrumente in gradivo, med katerimi so:
a) Učna priprava, izdelana po MSED, ki se po učnem načrtu za kemijo nanaša na vsebinski
sklop kisikova družina organskih spojin (karboksilne kisline) (dostopna v polnem besedilu v
prilogi 10).

V sklepnem delu prvega dela raziskave smo na osnovi pregleda literature in ugotovitev prvega
dela raziskave razvili model za skupinsko eksperimentalno delo učencev (MSED), ki je
podrobneje opisan na str. 82–85. V drugem delu raziskave smo želeli preveriti, ali učenci ob
uporabi gradiva, razvitega po MSED, dosežejo boljše rezultate v primerjavi z običajnim
eksperimentalnim delom. Za učno pripravo po MSED izvedemo naslednje dejavnosti:
(1) jasno opredelimo cilje eksperimentalne naloge (vsebinske cilje, cilje, vezane na
eksperimentalno delo, in cilje, vezane na širše naravoslovne kompetence);
(2) izberemo eksperimentalno nalogo (ta izhaja iz vsakdanjega življenja učencev; izbrali
smo zaprti tip eksperimentalne naloge, ker smo bili časovno omejeni na eno šolsko uro);
(3) pripravimo učno gradivo za eksperimentalno delo – delovni list (v skladu s cilji
eksperimentalne naloge; zapisana imena pripomočkov in materialov, simbolni zapis in
opozorilni piktogram; jasna navodila na delovnem listu, upoštevamo načelo korak za
korakom, učenci so med eksperimentalnim delom natančno vodeni; pripravimo naloge za
vodeno opazovanje in beleženje eksperimentalnih opažanj; učenci vedo, na kaj morajo
biti pozorni in kaj je ključno pri eksperimentalni nalogi; pripravimo naloge, ki med
eksperimentalnim delom omogočajo sprotno povezovanje opažanj z njihovim
razumevanjem (raven dela in raven idej); pripravimo naloge za preverjanja razumevanja
izvedenega eksperimentalnega dela na vseh treh ravneh (makroravni, delčni in simbolni
ravni) z vidika vsebinskih in procesnih ciljev in upoštevajoč Bloomovo taksonomijo
(naloge I., II. in III. taksonomske stopnje po Bloomovi taksonomiji);
(4) pripravimo vse potrebno za eksperimentalno delo (na pladnje pripravimo za vsako
skupino vse pripomočke in kemikalije z imeni in s simbolnim zapisom; predhodno
preizkusimo potek eksperimenta, da se prepričamo, ali vse poteka, kot smo predvideli;
pripravimo model za delčno ponazoritev);
(5) pripravimo izhodišča za razpravo pred eksperimentalnim delom (predstavimo cilje
eksperimentalne naloge; preverimo, ali učenci poznajo vse pripomočke in kemikalije,
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pripravljene za eksperimentalno nalogo; poskrbimo, da učenci eksperimentalni postopek
preberejo, in preverimo, ali razumejo, kaj morajo delati med eksperimentalno nalogo,
pregledamo korake eksperimentalne naloge; spodbudimo učence k razmišljanju med
eksperimentalnim delom in jih pripravimo na dogajanje med njim; ključne elemente jim
predstavimo na ravni delcev z uporabo modelov; učence spodbudimo k povezovanju
predhodnega znanja; poskrbimo, da so oblečeni v zaščitno obleko ter si nadenejo
rokavice in zaščitna očala; učence razdelimo v heterogene skupine in jim dodelimo vloge
v skupinah);
(6) izvedemo eksperimentalno delo (spremljamo delo učencev v skupinah, če je treba, jih
usmerjamo z nasveti in vprašanji na različnih stopnjah po Bloomovi taksonomiji; če
učenci učitelju zastavijo vprašanje, ta odgovori z usmerjenim vprašanjem, ki učence
spodbuja k razmišljanju in tako sami pridejo do odgovora);
(7) vodimo razpravo po eksperimentalnem delu (pregledamo delovne liste; preverimo
usvojeno znanje in spretnosti, preverimo raven dela in idej; posredujemo povratne
informacije).
b) Učna

priprava,

prirejena

po

privzetem

običajnem

načinu

skupinskega

eksperimentalnega dela, ki se po učnem načrtu za kemijo nanaša na vsebinski sklop kisikova
družina organskih spojin (karboksilne kisline) (dostopna v polnem besedilu v prilogi 10).
Med 19 učnimi enotami, ki smo jih posneli med rednim poukom kemije z videokamerami v
osnovnih šolah po Sloveniji, je bilo deset učnih enot, ki so temeljile na skupinskem
eksperimentalnem delu učencev. Vse učne enote so bile podrobno analizirane v prvem delu
raziskave. Za izpeljavo tako imenovanega običajnega načina eksperimentalnega dela so bile
izločene izstopajoče (v obe smeri) učne enote. Tako sta bili izločeni učni enoti, za kateri se je
izkazalo, da so učenci pri njiju dosegli najslabše rezultate pri preverjanju znanja, in učna
enota, pri kateri se je izkazalo, da so učenci dosegli najboljše rezultate pri preverjanju znanja.
Izstopajoče učne enote sta neposredno izbrala dva raziskovalca. Med preostalimi sedmimi
smo nato naključno, z žrebom, izbrali eno učno enoto. Na osnovi opisane učne priprave za
izžrebano učno enoto (analiza izžrebane učne enote je v prilogi 2.4) in ogledov
videoposnetkov so bile izpeljane njene bistvene značilnosti. Izbrano učno enoto sta analizirala
dva raziskovalca. Njuna usklajenost je bila 95-odstotna. Morebitno neskladje sta opazovalca
usklajevala. V nadaljevanju je v rabi izraz običajno eksperimentalno delo učencev. Za učno
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pripravo, prirejeno po privzetem običajnem načinu eksperimentalnega dela, izvedemo
naslednje dejavnosti:
(1) opredelimo cilje eksperimentalne naloge (vsebinske cilje);
(2) izberemo eksperimentalno nalogo (ta izhaja iz vsakdanjega življenja učencev; izbrali
smo zaprti tip eksperimentalne naloge, ker smo bili časovno omejeni na eno šolsko uro);
(3) pripravimo učno gradivo za eksperimentalno delo – delovni list (v skladu s cilji
eksperimentalne naloge; zapisana imena pripomočkov in materialov, opozorilni
piktogram; zapišemo kratka navodila na delovnem listu; pripravimo naloge za beleženje
eksperimentalnega opažanja ter naloge za preverjanja razumevanja izvedenega
eksperimentalnega dela z vidika vsebinskih in procesnih ciljev (naloge I. in II.
taksonomske stopnje po Bloomovi taksonomiji);
(4) pripravimo vse potrebno za eksperimentalno delo (na demonstracijski pult ali posebno
mizo pripravimo kemikalije z imeni, učenci hodijo pripomočke in kemikalije iskat sami,
učitelj stoji ob pultu in skrbi za varno delo);
(5) vodimo razpravo pred eksperimentalnim delom (predstavimo cilje eksperimentalne
naloge; poskrbimo, da so učenci oblečeni v zaščitne obleke ter si nadenejo rokavice in
zaščitna očala; učenci se sami razdelijo v skupine);
(6) izvedemo eksperimentalno delo (stojimo pri pultu s pripomočki in kemikalijami,
občasno se sprehodimo po učilnici in pogledamo, kaj učenci delajo, odgovorimo jim na
morebitna vprašanja).
c) Delovni list, pripravljen po MSED, ki se po učnem načrtu za kemijo nanaša na vsebinski
sklop kisikova družina organskih spojin (karboksilne kisline) (dostopno v polnem besedilu v
prilogi 11).
V sklepnem delu prvega dela raziskave smo na osnovi pregleda literature in ugotovitev prvega
dela raziskave razvili model za skupinsko eksperimentalno delo učencev MSED, ki je
podrobneje opisan na str. 82–85, ter po modelu MSED pripravili delovni list. Za delovni list
po MSED je značilno naslednje:
(1) pripravljen je v skladu s cilji eksperimentalne naloge;
(2) zapisana so imena pripomočkov in materialov;
(3) vključena sta simbolni zapis in opozorilni piktogram;
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(4) zapisana so jasna navodila na delovnem listu, po načelu korak za korakom; učenci so
med eksperimentalnim delom natančno vodeni;
(5) vključene so naloge za vodeno opazovanje in beleženje eksperimentalnega opažanja,
učenci vedo, na kaj morajo biti pozorni in kaj je ključno pri eksperimentalni nalogi;
(6) vključene so naloge, ki med eksperimentalnim delom omogočajo sprotno povezovanje
opažanj z njihovim razumevanjem (raven dela in raven idej);
(7) naloge za preverjanje razumevanja izvedenega eksperimentalnega dela na vseh treh
ravneh (makroravni, delčni in simbolni ravni) z vidika vsebinskih in procesnih ciljev
in upoštevajoč Bloomovo taksonomijo (naloge I., II. in III. taksonomske stopnje po
Bloomovi taksonomiji).
č) Delovni list, prirejen po delovnem listu v privzetem običajnem načinu
eksperimentalnega dela (priloga 12):
Na osnovi naključno izžrebane učne enote za skupinsko eksperimentalno delo (izbira učne
enote za običajno eksperimentalno delo je podrobneje predstavljena na str. 48) smo po
delovnem listu, ki so ga uporabljali v naključno izbrani učni enoti, pripravili delovni list.
Analizirala sta ga dva raziskovalca. Njuna usklajenost je bila 95-odstotna. Morebitna
neskladja sta opazovalca usklajevala. Za delovni list, prirejen po delovnem listu v privzetem
običajnem načinu za eksperimentalno delo, je značilno naslednje:
(1) pripravljen je v skladu s cilji eksperimentalne naloge;
(2) zapisana so imena pripomočkov in materialov, naveden je opozorilni piktogram;
(3) zapisana so kratka navodila na delovnem listu;
(4) vključene so naloge za beleženje eksperimentalnega opažanja;
(5) vključene so naloge za preverjanje razumevanja izvedenega eksperimentalnega dela z
vidika vsebinskih in procesnih ciljev (naloge I. in II. taksonomske stopnje po
Bloomovi taksonomiji);

d) Test d2 za merjenje pozornosti (Brickenkamp, 2008)
Test d2 je test pozornosti in koncentracije, ki je namenjen posameznikom in je standardiziran
za starostno populacijo od 9 do 60 let. Sestavljen je iz 14 vrstic različnih znakov (ustreznih in
neustreznih). Posameznikova naloga je v kratkem času označiti vse ustrezne znake. Za vsako
vrstico je posamezniku na voljo 20 sekund časa. Ko se ta čas izteče, mora delo takoj
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nadaljevati v naslednji vrstici in tako vse do konca. Njegova pozornost in koncentracija se
kažeta v količini predelanih znakov in natančnosti predelave znakov. Zanesljivost testa v
Sloveniji je  = 0,93.
e) Test za merjenje kapacitete delovnega spomina
Uporabili smo preizkus delovnega spomina, ki ga vsebujejo tudi Wechslerjeve lestvice
inteligentnosti in je v široki uporabi za merjenje delovnega spomina. Preizkus poteka tako, da
izvajalec udeležencu na glas bere različne nize števil, udeleženec pa jih mora po spominu
zapisati. Zanesljivost takega preizkusa pri individualni izvedbi je α = 0,76 (Wechsler, 2001).
V tej raziskavi je bil preizkus izveden skupinsko (največ 15 učencev) v dveh delih. V prvem
delu so morali učenci dane nize števil po spominu zapisati v pravilnem, v drugem delu pa v
nasprotnem vrstnem redu. Skupni rezultat predstavlja seštevek obeh delov. Zanesljivost tega
preizkusa pri našem vzorcu je znašala KR20 = 0,82.
f) Predpreizkus znanja za eksperimentalno in kontrolno skupino, s katerim smo želeli
preveriti predznanje obeh skupin (priloga 13). Predpreizkus je sestavljen iz šestih nalog, ki so
vsebinsko povezane z obravnavano učno enoto; prva naloga je zahtevala poznavanje uporabe
kisa v vsakdanjem življenju – vsaj dva primera, druga je od učencev zahtevala zapis formule
propanojske kisline, tretja pa poznavanje obarvanosti indikatorja v različnem pH-območju. Pri
četrti nalogi so učenci morali izmed ponujenih besednih zapisov izbrati tistega, ki označuje
delce in je značilen za kisle raztopine, peta naloga je preverjala znanje na ravni delcev in šesta
je od učencev zahtevala razlago nevtralizacije. Vsak pravilen odgovor smo ovrednotili z eno
točko, kar pomeni, da je bilo največje možno število doseženih točk šest. Specifikacija nalog
za predpreizkus znanja je zapisana v tabeli 2. Cronbachov koeficient α zanesljivosti za celoten
predpreizkus znanja je znašal α = 0,61.

51

Tabela 2: Specifikacija nalog pri predpreizkusu znanja
Točke

Področja

Taksonomska stopnja

1. naloga

1

kisline, baze in soli

I.

2. naloga

1

kisline, baze in soli;
kisikova družina
organskih spojin

II.

3. naloga

1

4. naloga

1

5. naloga

1

6. naloga

1

Naloga

kisline, baze in soli

II.

kisline, baze in soli

II.

kisline, baze in soli;
kisikova družina
organskih spojin

III.

kisline, baze in soli

I.

Cilj, ki ga doseže učenec
Pozna primere snovi iz
svojega okolja s kislimi in
z bazičnimi lastnostmi.
Pozna formule nekaterih
kislin in na podlagi imena
sklepa na strukturno
formulo karboksilne
kisline.
Pozna indikatorje ter ve,
kako različni indikatorji
spremenijo barvo v kislih,
bazičnih in nevtralnih
raztopinah.
Razume, da so v vodnih
raztopinah oksonijevi ioni
nosilci kislih lastnosti.
Razume, da so v vodnih
raztopinah oksonijevi ioni
nosilci kislih lastnosti, in iz
predstavitve na
submikroskopski ravni
prepozna šibko kislino.
Pozna reakcijo
nevtralizacije ter ve, da pri
reakciji med kislinami in
bazami nastanejo soli in
voda.

g) Preizkus znanja za eksperimentalno in kontrolno skupino, s katerim smo preverili znanje
učencev po končani učni enoti s samostojnim eksperimentalnim delom (priloga 14). Preizkus
je sestavljen iz šestih nalog, ki so vsebinsko povezane z obravnavano učno enoto. Prva naloga
je zahtevala poznavanje uporabe etanojske kisline v vsakdanjem življenju – vsaj tri primere,
druga je od učencev zahtevala zapis formule etanojske kisline, tretja pa poznavanje
obarvanosti indikatorja v različnem pH-območju. Pri četrti nalogi so učenci na ravni delcev
morali izbrati tiste, zaradi katerih so za vodno raztopino etanojske kisline značilne kisle
lastnosti. Peta naloga je preverjala razumevanje in razlago na ravni delcev, šesta naloga pa je
zahtevala simbolni zapis nevtralizacije. Vsak pravilen odgovor smo ovrednotili z eno točko,
prva naloga pa je bila ovrednotena z 1,5 točke in peta z dvema točkama, kar pomeni, da je
bilo največje možno število doseženih točk 7,5. Specifikacija nalog za preizkus znanja je
zapisana v tabeli 3. Cronbachov α-koeficient zanesljivosti za celoten preizkus znanja je znašal
0,67. Isti preizkus znanja za eksperimentalno in kontrolno skupino (iste naloge kot pri
preizkusu znanja smo uporabili tudi pri odloženem preverjanju znanja), s katerim smo
preverili trajnost znanja učencev po štirih tednih od izvedene učne enote s skupinskim
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eksperimentalnim delom (priloga 14). Cronbachov α-koeficient zanesljivosti za celoten pozni
preizkus znanja je znašal 0,63.
Tabela 3: Specifikacija nalog pri preizkusu in poznem preizkusu znanja
Taksonomska
stopnja

Točke

Področje

1. naloga

1,5

kisikova družina
organskih spojin

II.

2. naloga

1

kisikova družina
organskih spojin

I.

3. naloga

1

kisline, baze in soli

II.

4. naloga

1

kisline, baze in soli;
kisikova družina
organskih spojin

II.

5. naloga

2

6. naloga

1

Naloga

kisline, baze in soli

III.

kisline, baze in soli;
kisikova družina
organskih spojin

III.

Cilj, ki ga doseže učenec
Pozna uporabo
karboksilnih kislin, s
katerimi se sreča v
vsakdanjem življenju.
Zna
zapisati
formule
osnovnih kisikovih spojin.
Pozna indikatorje ter ve,
kako različni indikatorji
spremenijo barvo v kislih,
bazičnih in nevtralnih
raztopinah.
S submikroskopske ravni
predstavitve
prepozna
gradnike snovi in razume,
da so v vodnih raztopinah
oksonijevi ioni nosilci
kislih lastnosti.
Razume, da so v vodnih
raztopinah oksonijevi ioni
nosilci kislih lastnosti, in iz
predstavitve na
submikroskopski ravni
prepozna šibko kislino.
Pozna reakcijo
nevtralizacije ter ve, da pri
reakciji med kislinami in
bazami nastanejo soli in
voda. Pozna tudi pravila za
urejanje kemijskih enačb.

3.4 Izvedba raziskave
3.4.1 Izvedba prvega dela raziskave
Namen prvega dela raziskave je bil pridobiti avtentične informacije iz šolske prakse o tem,
kako učitelji v redni pouk kemije vključujejo eksperimentalno delo. Učitelje kemije iz
naključnega vzorca 52 osnovnih šol po Sloveniji smo zaprosili za sodelovanje v raziskavi,
med katero bi s kamero posneli njihove redne ure pouka kemije, v katere vključujejo
eksperimentalno delo. Zaradi zaskrbljenosti učiteljev v zvezi s snemanjem njihovega pouka
smo se dogovorili za snemanje ur (vsebin) po lastni izbiri učiteljev. Na tak način je bilo
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pripravljeno sodelovati dvanajst učiteljev. Predstavitev vseh izvedenih učnih ur je glede na
način izvedbe, vsebinski sklop, uporabljeno gradivo, čas izvedbe, učiteljeve cilje v pripravi in
intervjuju podrobneje razdelana v prilogi 17.
Pred izvedbo raziskave v šolah smo učitelje in ravnatelje prosili za sodelovanje v raziskavi in
jim predstavili natančen potek. Učitelji so o poteku raziskave seznanili učence. Za kakršna
koli vprašanja in dodatna pojasnila učencem, staršem in učiteljem sem bila raziskovalka
dosegljiva po elektronski pošti in telefonu. Učitelji in učenci so prejeli v podpis soglasje o
svobodni in zavestni privolitvi v sodelovanje učiteljev in učencev v raziskavi, ki ga je
7. 12. 2011 odobrila Komisija za etiko pri Oddelku za psihologijo Univerze v Ljubljani
(priloga 15). Pred intervencijo v razredu smo najprej pridobili podpisana soglasja vseh
udeležencev, ki so ga podpisali raziskovalci, učitelji, učenci in starši udeleženih učencev.
Težav z zbiranjem soglasij ni bilo.
Snemanje učnih enot z eksperimentalnim delom po šolah smo izvedli v letu 2012. Za točen
datum snemane učne enote smo se dogovorili s posameznim učiteljem, snemanje pa je
potekalo med poukom (dopoldne). Specifične učne vsebine eksperimentalnega dela niso bile
predmet opazovanja, zato smo dopuščali, da so bile različne. Dva učitelja sta izbrala vsebine
iz povezovanja delcev, štirje učitelji so izbrali vsebine kemijskih reakcij in šest učiteljev je
izbralo vsebine kislin, baz in soli.
Pred videosnemanjem opazovanih učnih enot smo od učiteljev pridobili pisne priprave na
opazovano učno enoto in z učitelji izvedli strukturirani intervju (priloga 5), ki je trajal od
deset do petnajst minut in smo ga snemali z diktafonom. Na opisani način je bilo zbranih
skupno za tri ure avdioposnetkov, ki so bili nato tudi analizirani.
Sledilo je videosnemanje učnih enot z eksperimentalnim delom, ki so trajale eno ali dve šolski
uri, kar je bilo odvisno od odločitve udeleženega učitelja. Ker smo bili omejeni s številom
videonaprav (na voljo so nam bile le štiri), nismo snemali vseh udeleženih učencev v
raziskavi (pri skupinskem eksperimentalnem delu), ampak smo po naključju (tako da je
videonaprava s stojalom čim manj motila potek učne enote z eksperimentalnim delom) izbrali
štiri skupine. Število skupin v posamezni šoli je bilo odvisno od števila učencev (od pet do
šest skupin). Na opisani način je bilo zbranih skupno 21 učnih ur videoposnetkov, ki so bili
nato analizirani.
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Po končanem snemanju učne enote z eksperimentalnim delom smo z naključnim žrebom
izbrali štiri učence, ki smo jih povabili k intervjuju (v nekaterih šolah so se intervjuja udeležili
samo trije od štirih izžrebanih učencev, ker so bili učenci vezani na avtobusni prevoz).
Intervju smo snemali z diktafonom (priloga 7). Potekal je brez prisotnosti učitelja, prisotna sta
bila samo raziskovalka in učenec. Intervju z učenci je trajal od pet do deset minut in smo ga
snemali z diktafonom. Prav tako smo po končani učni enoti fotokopirali učno gradivo
(delovni list, delovni zvezek, zvezek), ki so ga ti učenci uporabljali med učno enoto z
eksperimentalnim delom. Na opisani način je bilo zbranih skupno 8,5 ure avdioposnetkov, ki
so bili nato analizirani.
Po končanem intervjuju z učenci smo izvedli še intervju z učitelji (priloga 6), ki je trajal od
pet do deset minut in smo ga snemali z diktafonom. Na opisani način je bilo zbranih skupno
1,5 ure avdioposnetkov, ki so bili nato analizirani.
Intervencijam v šoli so sledile analiza videoposnetkov s prirejeno Flandersovo opazovalno
shemo, ki smo jo prilagodili za eksperimentalno delo (priloga 3 in 4), analiza avdioposnetkov
strukturiranih intervjujev učiteljev in učencev (priloge 5, 6 in 7), ki smo jo predhodno razvili
za namene raziskave, in analiza učnega gradiva za eksperimentalno delo (delovnega lista,
delovnega zvezka). Podatke o vseh analizah smo zbrali v prirejeni shemi za načrtovanje in
evalvacijo eksperimentalnih nalog po Millarju et al. (1999) na podlagi analitičnega okvira za
obravnavo učinkovitosti eksperimentalnih nalog (Abrahams in Millar, 2008) (tabela 7, str. 6870, priloge od 1.1 do 1.9, od 2.1 do 2.9, 8, 9). Zaradi velikega števila učencev pri
demonstracijskem eksperimentalnem delu, smo se z opazovanjem omejili samo na učence, ki
so sodelovali v intervjuju. Pri skupinskem eksperimentalnem delu smo opazovali vse snemane
skupine, ker so nas zanimale posebnosti znotraj posamezne skupine.
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Tabela 4: Število učencev v prvem delu raziskave
Število
učiteljev

Demon.
izvedba
eksp.
dela
Skup.
izvedba
eksp.
dela

devet

deset

Število
učnih enot/
število ur

devet učnih
enot/ devet
šolskih ur
deset učnih
enot/12
šolskih ur
(8 x 1
šolska ura,
2 x 2 šolski
uri)

Število
Število
vključenih snemanih
učencev
učencev

Število
učencev,
analiziranih
po
Flandersovi
opazovalni
shemi

Število
Število
učencev v delovnih
intervjuju listov

141

141

36

33

119

191

139

139

40

191

Analizi avdio- in videoposnetkov so sledile analiza pridobljenih rezultatov, interpretacija in
primerjava rezultatov prvega dela raziskave s pregledom literature ter izpeljava modela za
optimalno izvedbo skupinskega eksperimentalnega dela pri učencih.
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PREGLED TEORIJE
POSTAVITEV HIPOTEZ
PRIPRAVA INSTRUMENTOV IN GRADIVA:
 pridobitev soglasja komisije za etiko
 soglasja o svobodni in zavestni privolitvi za sodelovanje učiteljev in učencev v
raziskavi
 Flandersovi opazovalni shemi, prirejeni za spremljanje eksperimentalnega dela
 vprašalnik za strukturirani intervju za učitelja pred izvedbo učne enote in po njej
 vprašalnik za strukturirani intervju za učenca po končani učni enoti
 model za načrtovanje in evalvacijo eksperimentalnih nalog po Millarju et al.
(1999) na podlagi analitičnega okvira za obravnavo učinkovitosti
eksperimentalnih nalog (Abrahams in Millar, 2008)
PRIDOBITEV SODELOVANJA ŠOL ZA PRVI DEL RAZISKAVE:
 12 šol po Sloveniji
 12 učiteljev kemije
 332 učencev v povprečju starih 14,2 leta
 seznanitev učiteljev s potekom raziskave
 zbiranje podpisanih soglasij udeležencev v raziskavi

INTERVENCIJA V ŠOLI
AVDIOSNEMANJE STRUKTURIRANEGA
INTERVJUJA Z UČITELJEM PRED
IZVEDBO učne enote s skupinskim
eksperimentalnim delom (deset učiteljev)

AVDIOSNEMANJE STRUKTURIRANEGA
INTERVJUJA Z UČITELJEM PRED
IZVEDBO učne enote z demonstracijskim
eksperimentalnim delom (devet učiteljev)

VIDEOSNEMANJE učne enote s skupinskim
eksperimentalnim delom (deset učnih enot, 139
učencev), fotokopija učnega gradiva učencev

VIDEOSNEMANJE učne enote z

AVDIOSNEMANJE STRUKTURIRANEGA
INTERVJUJA Z UČENCI PO IZVEDBI učne
enote s skupinskim eksperimentalnim delom
(40 učencev)

AVDIOSNEMANJE STRUKTURIRANEGA
INTERVJUJA Z UČENCI PO IZVEDBI učne
enote z demonstracijskim eksperimentalnim
delom (33 učencev)

AVDIOSNEMANJE STRUKTURIRANEGA
INTERVJUJA Z UČITELJEM PO IZVEDBI
učne enote s skupinskim eksperimentalnim
delom (10 učiteljev)

demonstracijskim eksperimentalnim delom
(devet učnih enot, 141 učencev), fotokopija
učnega gradiva učencev

AVDIOSNEMANJE STRUKTURIRANEGA
INTERVJUJA Z UČITELJEM PO IZVEDBI
učne enote z demonstracijskim
eksperimentalnim delom (9 učiteljev)

Shema 9: Shematski pregled poteka prvega dela raziskave
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Nadaljevanje sheme 9: Shematski pregled poteka prvega dela raziskave

ANALIZA IN OBDELAVA PRIDOBLJENI PODATKOV:
 analiza videoposnetkov s Flandersovo opazovalno shemo, prirejeno za spremljanje
eksperimentalnega dela
 analiza avdioposnetkov intervjujev učitelja pred izvedbo učne enote in po njej
 analiza avdioposnetkov intervjujev učencev po končani učni enoti
 analiza učnega gradiva, ki so jih učenci uporabljali v učni enoti s skupinskim
eksperimentalnim delom
 analiza po modelu za načrtovanje in evalvacijo eksperimentalnih nalog po Millarju et al.
(1999) na podlagi analitičnega okvira za obravnavo učinkovitosti eksperimentalnih nalog
(Abrahams in Millar, 2008)
INTERPRETACIJA PRIDOBLJENIH PODATKOV IN
POVEZAVA S PREGLEDOM TEORIJE

IZPELJAVA MODELA ZA OPTIMALNO IZVEDBO
SKUPINSKEGA EKSPERIMENTALNEGA DELA

3.4.2 Izpeljava modela za optimalno izvedbo skupinskega eksperimentalnega
dela pri učencih
Na osnovi pregleda literature in ključnih dejavnikov, ki smo jih prepoznali v prvem delu
raziskave, smo za optimalno izvedbo eksperimentalnega dela predpostavili model za
skupinsko eksperimentalno delo (MSED) (podrobneje opisan na str. 82–85). V njem smo
opredelili bistvene segmente, ki naj jih vsebuje učiteljeva priprava: (1) jasno opredelitev ciljev
eksperimentalnega dela, (2) primerno izbiro eksperimentalnega dela, (3) pripravo učnega
gradiva za učence, (4) učiteljevo pripravo za eksperimentalno delo, (5) razpravo pred
eksperimentalnim delom, (6) sestavo skupin in razdelitev vlog učencem, (7) izvedbo
eksperimentalnega dela in (8) razpravo po eksperimentalnem delu.
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3.4.3 Izvedba drugega dela raziskave
Namen drugega dela raziskave je bil preveriti veljavnost predpostavljenega modela MSED v
primerjavi s privzetim običajnim poukom kemije, izpeljanim iz spremljanja uporabe
eksperimentalnega dela v slovenski šolski praksi, na primeru izbrane vsebine. Izbrana je bila
vsebina Karboksilne kisline, po učnem načrtu iz vsebinskega sklopa Kisikova družina
organskih spojin, in sicer v obsegu ene šolske ure. K sodelovanju smo povabili pet osnovnih
šol iz Slovenije in jih prosili za sodelovanje v raziskavi. Iz vsake šole sta sodelovala dva
razreda učencev. Da bi se izognili vplivu razlik med učitelji, je pouk v eksperimentalni in
kontrolni skupini izvedel isti učitelj (avtorica disertacije) v skladu s protokolom za vsako od
skupin (priloga 10). Pri tem smo pri učencih poleg usvajanja znanja kemije preučili tudi vlogo
njihove pozornosti in delovnega spomina. Preverjanje modela MSED je bilo načrtovano po
načelu eksperimentalne in kontrolne skupine, pri čemer so učenci v eksperimentalni skupini
sledili eksperimentalnemu delu po modelu MSED, učenci kontrolne skupine pa
eksperimentalnemu delu po privzetem običajnem načinu za eksperimentalno delo. Učni
pripravi za eksperimentalno in kontrolno skupino sta bili izdelani v skladu z bistvenimi
značilnostmi MSED (eksperimentalna skupina, opis na str. 47) in z običajno izvedbo pouka z
eksperimentalnim delom (kontrolna skupina, opis na str. 48).

59

Tabela 5: Primerjava ciljev učne enote za eksperimentalno in kontrolno skupino
EKSPERIMENTALNA SKUPINA
CILJI
EKSP.
DELA

KONTROLNA SKUPINA

 Učitelj v pripravi za eksperimentalno delo  Učitelj v pripravi za eksperimentalno delo
predvidi vsebinske cilje, cilje, vezane na predvidi vsebinske cilje.
eksperimentalno delo, in cilje, vezane na širše
naravoslovne kompetence.
Splošni cilji
Učenci razvijajo:
 razumevanje soodvisnosti zgradbe, lastnosti
in uporabe snovi;
 razumevanje naravnih procesov in načinov
kemijskega preučevanja narave;
 odgovoren odnos do uporabe snovi,
sposobnost in pripravljenost za zavzeto,
odgovorno in utemeljeno ravnanje za zdravje in
okolje (kemijsko varnost);
 eksperimentalne spretnosti in veščine;
 naravoslovne postopke;
 načrtno
opazovanje,
zapisovanje
in
sposobnost opažanja ali izvajanja meritev kot
vira podatkov;
 razumevanje in sposobnost rabe simbolnih
zapisov;
 sposobnost rabe osnovne terminologije pri
opisovanju pojavov, procesov in zakonitosti;
 navajanje na uporabo primerne in varne
opreme;
 razlikovanje
med
konstantami
in
spremenljivkami ter poznavanje kontrolnih
(referenčnih) poskusov;
 sposobnost presoje zanesljivosti pridobljenih
rezultatov;
 prepoznavanje in preprečevanje nevarnosti v
skrbi za zdravje in okolje.

Splošni cilji
/

Operativni cilji
Učenec:
 pozna primere snovi iz svojega okolja s
kislimi in z bazičnimi lastnostmi;
 pozna formule nekaterih kislin in na podlagi
imena sklepa na strukturno formulo karboksilne
kisline;
 pozna indikatorje ter ve, kako različni
indikatorji spremenijo barvo v kislih, bazičnih
in nevtralnih raztopinah;
 razume, da so v vodnih raztopinah oksonijevi
ioni nosilci kislih lastnosti, in iz
submikroskopske ravni predstavitve prepozna
gradnike snovi;
 pozna reakcijo nevtralizacije ter ve, da pri
reakciji med kislinami in bazami nastanejo soli
in voda; pozna tudi pravila za urejanje
kemijskih enačb.

Operativni cilji
Učenec:
 pozna primere snovi iz svojega okolja s
kislimi in z bazičnimi lastnostmi;
 pozna formule nekaterih kislin in na podlagi
imena sklepa na strukturno formulo karboksilne
kisline;
 pozna indikatorje in ve, kako različni
indikatorji spremenijo barvo v kislih, bazičnih
in nevtralnih raztopinah;
 razume, da so v vodnih raztopinah oksonijevi
ioni nosilci kislih lastnosti, in iz
submikroskopske ravni predstavitve prepozna
gradnike snovi;
 pozna reakcijo nevtralizacije ter ve, da pri
reakciji med kislinami in bazami nastanejo soli
in voda; pozna tudi pravila za urejanje
kemijskih enačb.
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Pred izvedbo raziskave v šolah smo učitelje natančno seznanili s potekom raziskave, učitelji
pa so z njim seznanili učence. Za kakršna koli vprašanja in dodatna pojasnila učencem,
staršem in učiteljem sem bila raziskovalka dosegljiva po elektronski pošti in telefonu. Učitelji
in učenci so prejeli v podpis soglasja o svobodni in zavestni privolitvi za sodelovanje v
raziskavi, ki ga je odobrila Komisija za etiko pri Oddelku za psihologijo Univerze v Ljubljani.
Pred intervencijo v razredu smo najprej pridobili podpisana soglasja vseh udeležencev, ki so
ga podpisali raziskovalci, učenci in starši udeleženih učencev.
Na podlagi prejetih soglasij staršev in učencev so šole prejele predpreizkuse znanja.
Reševanje predpreizkusa znanja je potekalo na začetku decembra 2015 med poukom, in sicer
en teden pred intervencijo skupinskega eksperimentalnega dela v razredih, hkrati kot
testiranje pozornosti in kapacitete delovnega spomina. Polovica razreda je predpreizkus
znanja (priloga 13) reševala pod nadzorom učitelja kemije, polovica pa je v drugi učilnici
reševala teste za merjenje pozornosti in teste za merjenje kapacitete delovnega spomina. Oba
psihološka preizkusa je izvedla in ovrednotila diplomirana psihologinja. Dovoljeni
pripomoček pri reševanju predpreizkusa znanja in testih s področja psihologije je bilo samo
pisalo. Anonimnost učencev je bila zagotovljena s šiframi. Stalna uporaba iste šifre za
predpreizkus, test za merjenje pozornosti, test za merjenje kapacitete delovnega spomina,
preizkus znanja in pozni preizkus znanja pa je zagotavljala sledenje istega učenca.
V vsaki sodelujoči osnovni šoli smo zagotovili eksperimentalno in kontrolno skupino
učencev. V eksperimentalni skupini je bilo 83 učencev, v kontrolni pa 80. Eksperimentalno
skupino so predstavljali učenci, ki so izvajali eksperimentalno delo po modelu za optimalno
učno enoto, razvito po ugotovitvah prvega dela doktorske disertacije, kontrolno skupino pa so
predstavljali učenci, ki so izvajali eksperimentalno delo po naključno izbrani učni enoti iz
prvega dela doktorske disertacije, ki predstavlja običajno izvedbo eksperimentalnega dela.
Izvedbo učnih enot, pripravljenih za eksperimentalno in kontrolno skupino, smo predhodno
testirali v pilotni šoli, ki ni bila vključena v raziskavo. Obe učni enoti je izvedel isti učitelj
(avtorica disertacije). Posnetke (kontrolne in eksperimentalne skupine) pilotnega preizkusa sta
analizirala dva raziskovalca. Ugotavljala sta, ali je izvedba res usklajena z učnima pripravama
za eksperimentalno in kontrolno skupino, ter s predvidenimi poudarki (str. 47, 48). Njuna
usklajenost ocen je bila 95-odstotna. Tako smo zagotovili veljavnost in zanesljivost izvajanja
po obeh protokolih za eksperimentalno in kontrolno skupino.
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Vse učne ure v eksperimentalni in kontrolni skupini je izvedel isti učitelj (avtorica
disertacije), da sta bila zagotovljena ponovljivost vseh izvedb in natančno sledenje
predvidenemu protokolu izvedbe pouka eksperimentalne in kontrolne skupine.
Čez en teden (isti dan v tednu in isto šolsko uro, kot smo pri učencih preverjali pozornost,
kapaciteto delovnega spomina in predznanje, da bi bil vpliv naključnega časa na izvajanje čim
konstantnejši) smo izpeljali (avtorica disertacije) učno enoto s skupinskim eksperimentalnim
delom, ki je potekala na dva načina (po MSED in na običajen način) in v skladu z učiteljevo
pripravo (priloga 10).
Med eksperimentalnim delom so učenci izpolnjevali delovne liste, eksperimentalna skupina je
reševala delovne liste, pripravljene po modelu (priloga 11), kontrolna skupina pa delovne
liste, pripravljene na običajni način (priloga 12). Po končani učni enoti z eksperimentalnim
delom so vsi učenci pisali enak preizkus znanja (priloga 14), s katerim smo preverili kakovost
znanja, ki so ga učenci pridobili glede na razlike v pristopu k skupinskemu
eksperimentalnemu delu.
Čez štiri tedne so učenci eksperimentalne in kontrolne skupine ponovno pisali pozni preizkus
znanja (priloga 14) (naloge so bile iste kot pri preizkusu po končani učni enoti), s katerim smo
preverjali trajnost znanja glede na razlike v pristopu k skupinskemu eksperimentalnemu delu.
Izvedbi učnih enot so sledile analiza pridobljenih rezultatov, interpretacija rezultatov in
izpeljava zaključkov doktorske disertacije.

62

PRIPRAVA INSTRUMENTOV ZA DRUGI DEL RAZISKAVE:
 soglasja o svobodni in zavestni privolitvi v sodelovanje učiteljev in učencev v raziskavi
 učna priprava po MSDE
 učna priprava, prirejena po privzetem običajnem načinu eksperimentalnega dela
 delovni list, pripravljen po MSDE
 delovni list, prirejen po delovnem listu iz privzetega običajnega načina eksperimentalnega dela
 test d2 za merjenje pozornosti
 test za merjenje kapacitete delovnega spomina
 predpreizkus znanja
 preizkus znanja, pozni preizkus znanja

ISKANJE ŠOL ZA DRUGI DEL RAZISKAVE:
 pet šol po Sloveniji
 163 učencev v povprečju starih 14,7 leta
 seznanitev učiteljev in učencev s potekom raziskave
 zbiranje podpisanih soglasij udeležencev v raziskavi

INTERVENCIJA V ŠOLI





merjenje kapacitete delovnega spomina
reševanje testa za merjenje pozornosti d2
reševanje predpreizkusa znanja
razdelitev učencev v eksperimentalno in kontrolno skupino


EKSPERIMENTALNA SKUPINA
 izvedba skupinskega eksperimentalnega dela po
MSDE - vse ponovitve izvedla avtorica disertacije

KONTROLNA SKUPINA
 izvedba skupinskega eksperimentalnega dela po
privzetem običajnem načinu eksperimentalnega
dela - vse ponovitve izvedla avtorica disertacije
 reševanje delovnega lista, prirejenega po
delovnem listu iz privzetega običajnega načina
eksperimentalnega dela

 reševanje delovnega lista, pripravljenega po MSDE

PREIZKUS ZNANJA po končani učni enoti s skupinskim eksperimentalnim delom

POZNI PREIZKUS ZNANJA čez štiri tedne

ANALIZA IN OBDELAVA PRIDOBLJENIH REZULTATOV
INTERPRETACIJA PRIDOBLJENIH REZULTATOV

Shema 10: Shematski pregled poteka drugega dela raziskave
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3.5 Analiza podatkov
3.5.1 Analiza podatkov iz prvega dela raziskave
V prvem delu raziskave so bili zbrani videoposnetki 19 učnih enot z eksperimentalnim delom
pri pouku kemije, učiteljeve pisne priprave na eksperimentalno delo, intervjuji učiteljev pred
izvedbo posamezne učne enote in po njej, intervjuji učencev po končani učni enoti in delovni
listi učencev, ki so jih uporabljali med eksperimentalnim delom. Zanimali so nas učiteljevo
načrtovanje in izvedba eksperimentalne naloge (cilji za načrtovano eksperimentalno delo,
delovni listi, ki jih učitelji predvidijo za eksperimentalno nalogo) ter vključevanje učencev v
eksperimentalno delo in znanje, ki ga učenci usvojijo pri eksperimentalni nalogi. S
Flandersovo opazovalno shemo, prirejeno za demonstracijsko in skupinsko eksperimentalno
delo (prilogi 3 in 4), ter s pregledom intervjujev učiteljev in učencev smo pridobili podatke, ki
smo jih nato analizirali v skladu s shemo Millarja et al. (1999) na podlagi analitičnega okvira
za obravnavo učinkovitosti eksperimentalnih nalog (Abrahams in Millar, 2008) (tabela 6) ter
določili različne tipe učiteljev (analize posamezne učne enote so zbrane v tabeli 7 ter prilogah
od 1.1 do 1.9 in od 2.1 do 2.9).
Tip učitelja A/B/C/D (tip učitelja smo določili glede na cilje, glede katerih se zaveda, da jih
lahko doseže v učni enoti z eksperimentalnim delom: tip A – učitelj se zaveda vsebinskih
ciljev; tip B – učitelj se zaveda vsebinskih ciljev in ciljev, vezanih na eksperimentalno delo;
tip C – učitelj se zaveda ciljev, vezanih na eksperimentalno delo, in ciljev, vezanih na širše
naravoslovne kompetence; tip D – učitelj se zaveda vsebinskih ciljev, ciljev, vezanih na
eksperimentalno delo, in ciljev, vezanih na širše naravoslovne kompetence), (priloga 17).
V tabeli 6 je predstavljena legenda za analizo podatkov po shemi Millarja et al. (1999) na
podlagi analitičnega okvira za obravnavo učinkovitosti eksperimentalnih nalog (Abrahams in
Millar, 2008):
 Učinkovitost eksperimentalnega dela na ravni 2 - A (učiteljevi cilji): kaj naj bi se učenci
naučili v učni enoti z eksperimentalnim delom (vir informacije sta učiteljeva priprava in
intervju z učiteljem pred izvedbo učne enote z eksperimentalnim delom in po njej; analizirali
smo učiteljevo pripravo na učno enoto z eksperimentalnim delom in intervjuja učitelja pred
izvedbo učne enote in po njej);
 Učinkovitost eksperimentalnega dela na ravni 1 - B (oblikovanje sheme/nalog/detajlov
konteksta): kaj učenci morajo narediti (vir informacij so učno gradivo, ki ga učitelj predvidi
za učno enoto, in Flandersove opazovalne sheme; analizirali smo pripravljeno učno gradivo –
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taksonomske stopnje nalog na delovnem listu so bile določene po zgledu nacionalnega
preverjanja znanja iz kemije (RIC, 2016), in sicer taksonomske stopnje (po Bloomu): I. –
znanje in prepoznavanje, II. – razumevanje in uporaba, III. – analiza in sinteza ter
vrednotenje, in Flandersove opazovalne sheme za opazovanje učitelja);
 Učinkovitost eksperimentalnega dela na ravni 1 - C (kaj učenci dejansko naredijo): vir
informacij so učenčevo gradivo, ki ga je uporabljal med eksperimentalnim delom, in
Flandersove opazovalne sheme; analizirali smo učenčevo učno gradivo – delovni list, delovni
zvezek in Flandersove opazovalne sheme za opazovanje učencev;
 Učinkovitost eksperimentalnega dela na ravni 2 - D (kaj se učenci dejansko naučijo): vir
informacij je intervju učencev po končani učni enoti; analizirali smo intervjuje učencev po
končani učni enoti;
 analiza učne enote z eksperimentalnim delom na ravni dela, opazovanja;
 analiza učne enote z eksperimentalnim delom na ravni idej, miselnih dejavnosti;
 interpretacija ravni dela, opazovanja in ravni idej, miselnih dejavnosti.
Z namenom vrednotenja učinkovitosti eksperimentalnega dela so bili rezultati analize
eksperimentalnega dela (pri običajnih učnih urah kemije v šolski praksi) s Flandersovimi
opazovalnimi shemami evalvirani z vidika učinkovitosti v skladu s shemo Millarja et al.
(1999) na podlagi analitičnega okvira za obravnavo učinkovitosti eksperimentalnih nalog
(Abrahams in Millar, 2008), kar je predstavljeno na izbranem primeru v tabeli 7, drugi primeri
pa so v prilogah od 1.1 do 1.9 in od 2.1 do 2.9.
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Tabela 6: Legenda za analizo podatkov prvega dela raziskave po shemi Millarja et al. (1999)
in na podlagi analitičnega okvira za obravnavo učinkovitosti eksperimentalnih nalog
(Abrahams in Millar, 2008)
Raven 2 - A po Millarju – učiteljevi cilji (kaj
naj bi se učenci naučili)
Vir
informacij: Vir informacij: intervju
učiteljeva priprava
z učiteljem pred izvedbo
učne enote in po njej
Cilji, ki jih navede
Cilji, ki jih navede
učitelj v pripravi:
učitelj v intervjuju:
• Ali je učitelj dosegel
zastavljene cilje:
• vsebinski cilji
• cilji, vezani na

eksperimentalno
 splošna praksa
delo
eksperimentalnega dela:
• cilji, vezani na - delež eksp. dela v
širše naravoslovne šolskem letu: __%
kompetence
- ocenjevanje eksp.
dela: DA/NE
- razporeditev v
skupine:

Raven 2 - D po Millarju – kaj se učenci
dejansko naučijo
Vir informacij: intervju učencev po končani
učni enoti
učinkovitost
raven
2

Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 2 (A in D):
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 delež pravilnih odgovorov
 razumevanje eksperimenta: ____%
min. = št. točk od 2 točk
maks. = št. točk od 2 točk
povprečje št. točk od 2 točk
 laboratorijski pribor, reagenti, obnova
dela: ____%
min. = št. točk od 2 točk
maks. = št. točk od 2 točk
povprečje = št. točk od 2 točk
 uporabnost v vsakdanjem življenju:
____%
min. = št. točk od 2 točk
maks. = št. točk od 2 točk
povprečje št. točk od 2 točk

Nadaljevanje tabele 6: Legenda za analizo podatkov prvega dela raziskave po shemi Millarja
et al. (1999) in na podlagi analitičnega okvira za obravnavo učinkovitosti eksperimentalnih
nalog (Abrahams in Millar, 2008)
Raven 1 - B po Millarju – oblikovanje
sheme/nalog/detajlov konteksta (kaj učenci
morajo narediti)
Vir informacij: učno Vir
informacij:
gradivo
(delovni analiza
list), ki ga učitelj videoposnetkov učne
predvidi za učno enote po Flandersovi
enoto
opazovalni
shemi,
prirejeni
za
opazovanje
eksperimentalnega
dela
Naloge glede na - vključevanje
cilje:
učitelja
pri
eksperimentalnem
• vsebinske cilje
delu: __ %
• cilje, vezane na
- raven dela: __%
eksperimentalno
- raven idej: __%
delo
- drugo delo: __%
• cilje, vezane na
- delčna raven:

širše narav.
kompetence


Pregled nalog po
Bloomovi
taksonomiji:
 I. taksonomska
stopnja (znanje in
prepoznavanje)
 II. taksonomska
stopnja (razumevanje
in uporaba)
 III. taksonomska
stopnja (analiza,
sinteza
in
vrednotenje)

 vsebuje teorijo:
DA/NE
 vsebuje navodila:
DA/NE
 našteti reagenti:
DA/NE
 našteti
pripomočki: DA/NE

Raven 1 - C po Millarju – kaj učenci dejansko
naredijo

učinkovitost
raven
1

Vir informacij: učno
gradivo (delovni list)
učencev po končani
učni enoti

 delovni listi so
rešeni __%
min. = __%
maks. = __%
Pregled
nalog
po
Bloomovi taksonomiji:
 I. taksonomska
stopnja __%
 II. taksonomska
stopnja __%
 III. taksonomska
stopnja __%

DA/NE
- simbolna raven:
DA/NE

 pripravi pladnje
s pripomočki in z
reagenti:

 pravilno rešeni
delovni list: __%
min. = __%
maks. = __%
Pregled
nalog
po
Bloomovi taksonomiji:
 I. taksonomska
stopnja __%
 II. taksonomska
stopnja __%
 III. taksonomska
stopnja __%
 delovni list je/ni
pregledan



 delčna raven:
DA/NE
 simbolna raven:
DA/NE
Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 1 (B in C):
Interpretacija povezave učinkovitosti ravni 2 z učinkovitostjo ravni 1:
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Vir
informacij:
analiza
videoposnetkov učne
enote po Flandersovi
opazovalni
shemi
prirejeni
za
opazovanje
eksperimentalnega
dela
 eksperimentalno
delo učencev:
- raven dela: __%
- raven idej: __%
- izguba časa: __%

 varno
eksperimentalno
delo: uporabljajo
zaščitno opremo
(DA/NE/DELNO)
 skrb za okolje:

DA/NE

Tabela 7: Primer analize podatkov prvega dela raziskave ob uporabi legende
(* Analize snemanih in opazovanih učnih enot so v prilogi: analize opazovanja učnih enot z
demonstracijskim eksperimentalnim delom so v prilogi 1 (od 1.1 do 1.5 so analize učitelja
tipa A, od 1.6 do 1.8 so analize učitelja tipa B in 1.9 je analiza učitelja tipa D), analize
opazovanja učnih enot s skupinskim eksperimentalnim delom so v prilogi 2 (od 2.1 do 2.4 so
analize učitelja tipa A, od 2.5 do 2.7 so analize učitelja tipa B, 2.8 je analiza učitelja tipa C in
2.9 je analiza učitelja tipa D.)
UČITELJ 11 – učitelj tipa D, šestnajst opazovanih učencev in štirje intervjuvani učenci,
analiza opazovane učne enote s skupinskim eksperimentalnim delom, vsebinski sklop
kemijske reakcije, delovni list z naslovom MASA PRI KEMIJSKIH REAKCIJAH (priloga
16), učiteljev lastni izdelek
Raven 2 - A po Millarju – učiteljevi cilji (kaj
Raven 2 - D po Millarju – kaj se
naj bi se učenci naučili)
učenci dejansko naučijo
Vir informacij:
Vir informacij:
Vir informacij: intervju učencev po
učiteljeva priprava
učiteljeva priprava
končani učni enoti
• vsebinski cilji
• vsebinski cilji
 delež pravilnih odgovorov
• cilji, vezani na
• cilji, vezani na
 razumevanje eksperimenta: 75 %
eksperimentalno delo
eksperimentalno delo
min. = 0 od 2
• cilji, vezani na
• cilji, vezani na širše
maks. = 2 od 2
širše naravoslovne
naravoslovne
povprečje = 1,5 od 2
učinkovitost  laboratorijski pribor, reagenti,
kompetence
kompetence
raven 2
(vsi cilji so doseženi,
obnova dela: 79, 2 %
vsi učenci so dosegli
min. = 0 od 2
vse cilje)
maks. = 2 od 2

povprečje = 1,6 od 2
 splošna praksa
 uporabnost v vsakdanjem življenju:
eksperimentalnega
25 %
dela:
min. = 0 od 2
- delež
maks. = 2 od 2
eksperimentalnega
povprečje = 0,5 od 2
dela v šolskem letu:
30 %
- ocenjevanje
eksperimentalnega
dela: DA
- razporeditev v
skupine: učenci se
sami razdelijo v
skupine
Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 2 (A in D)
Učitelj 11 je učitelj tipa D, kar pomeni, da se pomena eksperimentalnega dela zaveda v širšem smislu.
Naloge pripravi tako, da učenci poleg eksperimentalnih spretnosti in veščin ter vsebinskih ciljev usvajajo
tudi širše naravoslovne kompetence. Učitelj 11 je po končani opazovani učni enoti prepričan, da je dosegel
vse zastavljene cilje za učno enoto s skupinskim eksperimentalnim delom, prav tako meni, da so jih
dosegli tudi učenci. Pri preverjanju znanja učencev opažamo tudi globlje razumevanje pri eksperimentalni
vaji (75 %), prav tako so učenci dosegli dobre rezultate pri nalogah, vezanih na eksperimentalno delo
(79,2 %). Slabše rezultate so dosegli samo pri nalogah, ki so preverjale širše naravoslovne kompetence (25
%).
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Nadaljevanje tabele 7: Primer analize podatkov prvega dela raziskave ob uporabi legende
Raven 1 - B po Millarju – oblikovanje
sheme/nalog/detajlov konteksta (kaj učenci
morajo narediti)
Vir informacij: učno Vir informacij: učno
gradivo (delovni list), gradivo (delovni
ki ga učitelj predvidi list), ki ga učitelj
za učno enoto
predvidi za učno
enoto

Naloge s
podvprašanji se
nanašajo na:
• vsebinske cilje
• cilje, vezane na
eksperimentalno delo
• cilje vezane na širše
narav. kompetence

Bloomova
taksonomija:
 III. taks. stopnja
 I. taks. stopnja
 I. taks. stopnja
 III. taks. stopnja
 II. taks. stopnja
 III. taks. stopnja
 III. taks. stopnja

 vsebuje navodila:
NE
 našteti reagenti:
NE
 našteti pripomočki:
NE

 delčna raven: NE
 simbolna raven: NE

Raven 1 - C po Millarju – kaj učenci
dejansko naredijo
Vir informacij: učno
gradivo (delovni list)
učencev po končani
učni enoti
učinkovitost
raven 1

 delovni listi so
rešeni: 98,1 %
min. = 71,4 %
maks. = 100 %
 III. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 III. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 96,7 %
 III. taks. stop. 93,3 %
 III. taks. stop. 96,7 %
 pravilno rešeni
delovni listi: 95,1 %
min. = 57,1 %
maks. = 100 %
Bloom:
 III. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 III. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 96,6 %
 III. taks. stop. 96,4 %
 III. taks. stop. 72,4 %
 delovni list ni
pregledan

- vključevanje
učitelja pri
eksperimentalnem
delu: 7 %
- raven dela: 3,5 %
- raven idej: 3,5 %
- drugo delo: 0 %
- delčna raven: NE
- simbolna raven:
NE

 pripravi pladnje s
pripomočki in z
reagenti: DA
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Vir
informacij:
analiza
videoposnet
kov učne
enote po
Flandersovi
opazovalni
shemi,
prirejeni za
opazovanje
eksperiment
alnega dela
 eksp. delo
učencev:
- raven
dela: 37,9 %
- raven
idej: 52,5 %
- izguba
časa: 9,6 %

 varno
eksp. delo:
uporabljajo
zaščitno
opremo
 skrb za
okolje: sami
ne
pospravijo
odpadkov

Nadaljevanje tabele 7: Primer analize podatkov prvega dela raziskave ob uporabi legende
Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 1 (B in C)
Učitelj 11 za eksperimentalno delo pripravi delovne liste za učence. Na njih so naloge, ki vključujejo
vsebinske cilje, cilje, vezane na eksperimentalno delo, in cilje, vezane na širše naravoslovne kompetence.
Učenci delovne liste rešijo v velikem deležu, prav tako je veliko nalog pravilno rešenih, saj je stalna
praksa, da učitelj eksperimentalno delo ocenjuje. Na delovnem listu prevladujejo naloge III. taksonomske
stopnje.
Učitelj na delovnem listu ne predvidi nalog na vseh treh ravneh (na makroravni ter delčni in simbolni
ravni), saj pripravi naloge samo za vizualno zaznavo eksperimenta (na makroravni), medtem ko naloge o
delcih in s simboli ne vključi.
Učenci skrbijo za varno delo, saj uporabljajo zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščitna očala.
Interpretacija povezave učinkovitosti ravni 2 z učinkovitostjo ravni 1
Čeprav delovni listi ob koncu učne ure niso pregledani, so dobro rešeni. Delovni list sestavljajo naloge
predvsem III. taksonomske stopnje. Obstaja verjetnost, da se učenci, ker morajo reševati naloge višjih
taksonomskih stopenj in eksperimentalno delo jemljejo resno, saj se običajno ocenjuje, poglobijo na ravni
idej in miselnih dejavnosti ter zato dosežejo boljše rezultate pri preverjanju znanja, predvsem pri
razumevanju eksperimentalne vaje.

Na podlagi analize rezultatov opazovanja snemanih devetnajstih učnih enot pouka kemije z
eksperimentalnim delom (tabela 7 ter priloge od 1.1 do 1.9 in od 2.1 do 2.9) smo ugotovili, da
učenci dosegajo najboljše rezultate pri eksperimentalnem delu takrat, kadar (1) se učitelji
celostno zavedajo ciljev eksperimentalnega dela (vsebinskih ciljev, ciljev, vezanih na
eksperimentalno delo, in ciljev, vezanih na širše naravoslovne kompetence); (2) učitelji
pripravijo delovni list z vsemi cilji, ki jih lahko usvojijo z eksperimentalnim delom, in se teh
ciljev tudi zavedajo; (3) učitelji na delovnem listu predvidijo naloge III. taksonomske stopnje
po Bloomovi taksonomiji ter predvidijo naloge za povezovanje makroravni z ravnjo delcev in
simbolov; (4) učenci sami rešujejo delovni list, vendar učitelj ob koncu ure delovne liste
pregleda in naredi skupni povzetek eksperimentalne vaje (oz. v splošnem ocenjuje
eksperimentalno delo); (5) se učitelji čim več časa, namenjenega eksperimentalnemu delu,
vključujejo na ravni miselnih dejavnosti in idej in za učence pripravijo tako gradivo, da so
tudi učenci med eksperimentalnim delom čim več časa dejavni glede miselnih dejavnosti in
idej; (6) se učitelji pripravijo na eksperimentalno delo (za vsako posamezno skupino
pripravijo pladnje in pripomočke); (7) učitelji oblikujejo skupine za eksperimentalno delo in
učencem dodelijo vloge znotraj posamezne skupine; (8) učitelji poskrbijo za to, da učenci
uporabljajo zaščitno obleko, rokavice in očala. Na podlagi ugotovitve analize rezultatov
prvega dela raziskave in pregleda literature smo predpostavili model za skupinsko
eksperimentalno delo učencev.
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3.5.2 Analiza podatkov iz drugega dela raziskave
Podatki predpreizkusa znanja (priloga 13), preizkusa znanja (priloga 14), poznega preizkusa
znanja (priloga 14), testa za merjenje pozornosti d2 in testa za merjenje kapacitete delovnega
spomina so bili obdelani po kvalitativnih in kvantitativnih metodah obdelave podatkov.
Pri statistični obdelavi podatkov smo ob uporabi računalniškega programa IBM SPSS
statistics, različice 21.0, izvedli izračune: t-test, Cronbachov α-koeficient zanesljivosti, test
ANOVA s ponovljenimi merjenji in Pearsonove koeficiente korelacije.
Naloge odprtega tipa pri predpreizkusu znanja, preizkusu znanja, poznem preizkusu znanja in
rešene na delovnem listu so bile analizirane statistično in tudi vsebinsko.
SPREMENLJIVKE
Neodvisne spremenljivke:


rezultati pri predpreizkusu znanja,



spol (moški, ženski).

Odvisne spremenljivke:


rezultati pri preizkusu znanja, ki preverja kakovost novo pridobljenega znanja;



rezultati pri poznem preizkusu znanja, ki preverja trajnost znanja;



rezultati pri testu za merjenje kapacitete delovnega spomina;



rezultati pri testu pozornosti d2.

Statistično obdelavo podatkov smo začeli s t-testom predpreizkusa znanja in ugotovili, da sta
skupini enakovredni po predznanju, saj med njima ni statistično pomembnih razlik.
Izračunali smo Cronbachov α-koeficient zanesljivosti predpreizkusa znanja, preizkusa znanja,
poznega preizkusa znanja in testov za merjenje kapacitete delovnega spomina.
Za analizo podatkov preizkusa znanja, ki so ga učenci eksperimentalne skupine (učna enota s
skupinskim eksperimentalnim delom, izvedena po modelu) in kontrolne skupine (učna enota s
skupinskim eksperimentalnim delom, izvedena na običajni način) reševali takoj po končani
učni enoti z eksperimentalni delom, in za analizo podatkov poznega preizkusa znanja, ki so ga
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učenci reševali štiri tedne po izvedbi eksperimentalnega dela, smo uporabili test ANOVA s
ponovljenimi merjenji in enosmerno analizo variance med skupinama v posameznih
merjenjih, ter t-test za odvisne vzorce za analizo razlike znotraj skupin.
Za analizo korelacij med pozornostjo učencev in uspešnostjo pri samostojnem
eksperimentalnem delu smo uporabili podatke iz testa za preverjanje pozornosti in preizkusa
znanja, ki so ga učenci pisali po končani učni enoti z eksperimentalnim delom, ter podatke iz
poznega preizkus znanja, ki so ga učenci pisali štiri tedne po končani učni enoti z
eksperimentalnim delom. Izračunali smo Pearsonove koeficiente korelacije.
Za preverjanje soodvisnosti med kapaciteto delovnega spomina učencev in uspešnostjo pri
samostojnem delu smo uporabili podatke iz testa za preverjanje kapacitete delovnega spomina
in preizkusa znanja, ki so ga učenci pisali po končani učni enoti z eksperimentalnim delom,
ter podatke iz poznega preizkusa znanja, ki so ga učenci pisali štiri tedne po končani učni
enoti z eksperimentalnim delom. Izračunali smo Pearsonove koeficiente korelacije.
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4 REZULTATI
4.1 Rezultati prvega dela raziskave
4.1.1 Rezultati prvega dela raziskave – demonstracija
Na osnovi analiz opazovanih snemanih učnih enot z demonstracijskim eksperimentalnim
delom po shemi Millarja et al. (1999) in na podlagi analitičnega okvira za obravnavo
učinkovitosti eksperimentalnih nalog (Abrahams in Millar, 2008) (priloge od 1.1 do 1.9) so v
nadaljevanju zbrane ugotovitve, ki so se izkazale kot najpomembnejše.
Glede vpliva učiteljevega razumevanja ciljev eksperimentalnega dela na izvedbo
demonstracijskega eksperimentalnega dela lahko povzamemo, da se največ učiteljev zaveda le
vsebinskih ciljev (5/9, priloge od 1.1 do 1.5). Učiteljev, ki se zavedajo vsebinskih ciljev in
ciljev, vezanih na eksperimentalno delo, je manj (3/9, priloge od 1.6 do 1.8), prav tako je
samo en učitelj, ki se zaveda vseh ciljev demonstracijskega eksperimentalnega dela
(vsebinskih ciljev, eksperimentalnih spretnosti in veščin ter širše naravoslovne kompetence)
(1/9, priloga 1.9).
V skladu s shemo modela načina in evalvacije eksperimentalnih nalog Millarja et al. (1999)
lahko povzamemo, da učiteljevo zavedanje ciljev eksperimentalnega dela vpliva na
razumevanje eksperimentalnega dela pri učencih – učinkovitost na ravni 2. To je izrazito
opazno pri učitelju 9 tipa D (priloga 1.9), ki se celostno zaveda vseh ciljev eksperimentalnega
dela (vsebinskih ciljev, ciljev, vezanih na eksperimentalno delo, in ciljev razvijanja širših
naravoslovnih kompetenc), saj sta razumevanje eksperimentalnega dela, poznavanja
eksperimentalnih spretnosti in veščin ter uporabnost širših naravoslovnih kompetenc pri
učencih največja. Žal pa je takih učiteljev malo – samo eden od devetih sodelujočih (priloga
1.9).
Pri analizi rezultatov se je izkazalo, da so za učinkovitost eksperimentalnega dela bistvene
formalne okoliščine, v katerih učenci spremljajo demonstracijski eksperiment, npr., ali so
znanje in kompetence, pridobljeni pri eksperimentalnem delu, tudi ovrednoteni z oceno. V
primerih, ko eksperimentalno delo predstavlja del ocene, ki jo učenec prejme pri pouku
kemije, učenci eksperimentalnemu delu pripisujejo večji pomen, zato je tudi njihov pristop,
kadar je eksperimentalno delo ocenjeno, resnejši. Tako se je pri učencih v razredu, v katerem
učitelj ocenjuje eksperimentalno delo, izkazala najvišja stopnja razumevanja, poznavanja
eksperimentalnih spretnosti in veščin ter širših naravoslovnih kompetenc, v primerih, ko
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eksperimentalno delo ni ocenjevano, pa je bila stopnja razumevanja od 0 do 50 odstotkov (z
aritmetično sredino 29,6 %, priloga 8.1), poznavanja eksperimentalnih spretnosti in veščin od
16,7 do 70,8 odstotka (z aritmetično sredino 47,7 %, priloga 8.1) in stopnja širših
naravoslovnih kompetenc od 0 do 50 odstotkov (z aritmetično sredino 17,1 %, priloga 8.1).
Pri analizi rezultatov je bilo ugotovljeno, da sta med ključnimi parametri priprava delovnega
lista in zahtevnost nalog na delovnem listu za demonstracijski eksperiment. Učenci, ki so
uporabljali delovni list med demonstracijsko izvedbo eksperimentalnega dela (7/9, priloga 1.1
in priloge od 1.4 do 1.9), so dosegli bistveno boljše rezultate pri razumevanju eksperimentalne
naloge, in sicer od 0 do 100 odstotkov (z aritmetično sredino 41,5 %, priloga 8.2), pri
poznavanju eksperimentalnih spretnosti in veščin od 40 odstotkov do 89 odstotka (z
aritmetično sredino 59,3 %, priloga 8.2) in širših naravoslovnih kompetenc od 0 do 75
odstotkov (z aritmetično sredino 27,9 %, priloga 8.2) v primerjavi z učenci, ki med
demonstracijskim eksperimentom delovnega lista niso uporabljali (2/9, prilogi 1.2 in 1.3). Pri
učencih brez delovnega lista je bila stopnja razumevanja od 12 odstotkov do 33,3 odstotka (z
aritmetično sredino 22,9 %, priloga 8.2), stopnja poznavanja eksperimentalnih spretnosti in
veščin od 16,7 do 38,9 odstotka (z aritmetično sredino 27,8 %, priloga 8.2) in širših
naravoslovnih kompetenc od 0 odstotkov do 16,7 odstotka (z aritmetično sredino 8,4 %,
priloga 8.2).
Posebej zanimiva se je izkazala priprava delovnih listov v skladu s cilji, ki si jih je učitelj
zastavil ob načrtovanju eksperimentalnega dela. Kadar učitelj pri načrtovanju (v svoji
pripravi) navede vse cilje, ki jih lahko doseže z demonstracijskim eksperimentalnim delom
(vsebinske cilje, cilje, vezane na eksperimentalno delo, cilje, vezane na širše naravoslovne
kompetence), in v skladu z njimi pripravi delovni list, učenci pri preverjanju znanja dosežejo
najboljše rezultate (priloga 1.9). Rezultati so za razumevanje eksperimentalne naloge
stoodstotni, poznavanje eksperimentalnih spretnosti in veščin je 89-odstotno in usvojitev
širših naravoslovnih kompetenc 75-odstotna. Kadar pa se učitelj pri načrtovanju
eksperimentalne naloge ne zaveda vseh ciljev, ki jih lahko doseže z demonstracijskim
eksperimentalnim delom, vendar pripravi delovne liste z nalogami vsebinskih ciljev, glede
eksperimentalnih spretnosti in veščin ter širših naravoslovnih kompetenc, pa učenci dosegajo
pri razumevanju vsebine od 0 do 50 odstotkov (z aritmetično sredino 31,8 %, priloga 8.3), pri
poznavanju eksperimentalnih spretnosti in veščin od 40 odstotkov do 70,8 odstotka (z
aritmetično sredino 54,3 %, priloga 8.3) in poznavanju širših naravoslovnih kompetenc od 0
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do 50 odstotkov (z aritmetično sredino 20 %, priloga 8.3). Kadar učitelj pripravi delovni list,
na katerem prevladujejo naloge I. in II. taksonomske stopnje po Bloomu, učenci v povprečju
dosegajo nižje rezultate od tistih, ki rešujejo delovni list z nalogami III. taksonomske stopnje
(priloga 8.4).
Na podlagi zbranih podatkov ugotavljamo, da učiteljevo vodeno reševanje delovnih listov pri
demonstracijskem eksperimentu ne prinaša boljših rezultatov za razumevanje eksperimentalne
naloge. Učenci, ki so samostojno reševali delovni list, so dosegali boljše razumevanje
eksperimentalnega dela (od 20 do 100 odstotkov, z aritmetično sredino 51,1 %, priloga 8.5)
od učencev, ki jih je med demonstracijskim eksperimentom vodil učitelj in so dosegali nižje
rezultate pri razumevanju eksperimentalne naloge (od 0 do 50 odstotkov, z aritmetično
sredino 34,4 %, priloga 8.5). Vpliv učiteljevega vodenja pri reševanju delovnih listov se ni
izkazal pri poznavanju širših naravoslovnih kompetenc, ki je v obeh primerih slabo (priloga
8.5), niti pri poznavanju eksperimentalnih spretnosti in veščin.
Analiza pregleda delovnih listov je pokazala, da učitelji ne pripisujejo pomena vodenemu
povezovanju makroravni z ravnjo delcev in simbolov. Samo en učitelj (1/7, priloga 1.1) je na
delovnem listu, ki so ga uporabljali učenci med skupinskim eksperimentalnim delom,
pripravil nalogo z delci in štirje učitelji (4/7, priloge 1.1, 1.4, 1.6 in 1.7) so pripravili naloge
na simbolni ravni.
Veliko učiteljev (6/9, priloge 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8 in 1.9) pri demonstracijskem
eksperimentalnem delu ne uporablja razlage kemijskih pojmov na ravni delcev, medtem ko
vključujejo delo s simboli (6/9, priloge 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 in 1.9).
Na podlagi analize podatkov ugotavljamo, da vključevanje učencev v demonstracijsko izvedbo
eksperimenta ne prinaša boljših rezultatov, saj so učenci, ki so se vključevali v
demonstracijsko eksperimentalno delo, usvojili nižjo stopnjo razumevanja eksperimentalne
naloge in širših naravoslovnih kompetenc od učencev, katerih demonstracijo je vodil učitelj.
Ko so učenci demonstrirali eksperimentalno vajo, je bila stopnja razumevanja od 0 do 33
odstotkov (z aritmetično sredino 22,2 %, priloga 8.6), stopnja poznavanja širših naravoslovnih
kompetenc od 0 odstotkov do 16,7 odstotka (z aritmetično sredino 5,6 %, priloga 8.6), ko je
učitelj sam eksperimentiral, je bila stopnja razumevanja od 12,5 odstotka do 100 odstotkov (z
aritmetično sredino 45 %, priloga 8.6), stopnja poznavanja širših naravoslovnih kompetenc od

75

0 do 75 odstotkov (z aritmetično sredino 32,5 %, priloga 8.6). Pri poznavanju
eksperimentalnih spretnosti in veščin te razlike ni.
Na podlagi zbranih rezultatov neposrednega vpliva učinkovitosti demonstracijskega
eksperimentalnega dela na vključevanje učitelja na ravni miselnih dejavnosti in idej v pouk
kemije lahko razberemo, da učenci, pri katerih se učitelji na ravni idej in miselnih dejavnosti
vključujejo in je več kot 50 odstotkov časa namenjenega eksperimentalnemu delu, dosegajo
višjo stopnjo razumevanja eksperimentalne naloge (od 12,5 odstotka do 100 odstotkov, z
aritmetično sredino 42,7 %, priloga 8.7) v primerjavi z učenci, katerih učitelji se na ravni idej
in miselnih dejavnosti vključujejo manj kot 50-odstotno in dosegajo stopnjo razumevanja od 0
odstotkov do 37,5 odstotka (z aritmetično sredino 18,8 %, priloga 8.7). Pri poznavanju
eksperimentalnih spretnosti in veščin ter širše uporabe naravoslovnih kompetenc ni opazen
vpliv vključevanja učitelja na ravni idej in miselnih dejavnosti.
Iz opazovanja razredne interakcije podobno ugotavljamo, da učenci, ki so več časa,
namenjenega eksperimentalnemu delu, vključeni na ravni idej in miselnih dejavnosti,
dosegajo boljše razumevanje eksperimentalne naloge (od 0 do 100 odstotkov, z aritmetično
sredino 41,5 %, priloga 8.8) in širše naravoslovne kompetence (od 0 do 75 odstotkov, z
aritmetično sredino 30,2 %, priloga 8.8) v primerjavi z učenci, ki so manj kot 50 odstotkov
časa, namenjenega eksperimentalnemu delu, vključeni na ravni idej in miselnih dejavnosti. Ti
dosegajo pri razumevanju eksperimentalne naloge od 12,5 do 33,3 odstotka (z aritmetično
sredino 22,9 %, priloga 8.8) in pri poznavanju naravoslovnih kompetenc 0 odstotkov (priloga
8.8).
Pri izpeljavi modela za učinkovito izvedbo demonstracijskega eksperimentalnega dela
učencev pri pouku kemije smo kot ključne prepoznali naslednje dejavnike:
1. Učiteljevo celostno razumevanje ciljev eksperimentalnega dela.
2. Ustrezno zasnovo učnega gradiva (delovnega lista, nalog I., II. in III. taksonomske stopnje
po Bloomovi taksonomiji; povezovanje makroravni ter delčne in simbolne ravni).
3. Izvedbo učne ure, ki vključuje demonstracijski eksperiment:
a) Samostojno reševanje delovnih listov.
b) Učenci se ne vključujejo v demonstracijsko eksperimentalno delo.
c) Več vključevanja učitelja na ravni idej in miselnih dejavnosti ter več vključevanja učencev
na ravni idej in miselnih dejavnosti.
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č) Širše delovanje učitelja v razredu pri izvedbi eksperimentalnega dela (ocenjevanje
eksperimentalnega dela, skrb za sistematično razvijanje za varno eksperimentalno delo, obseg
eksperimentalnega dela pri pouku kemije).
4.1.2 Rezultati prvega dela raziskave – skupinsko delo
Na osnovi analiz opazovanih snemanih učnih enot s skupinskim eksperimentalnim delom po
shemi Millarja et al. (1999) in na podlagi analitičnega okvira za obravnavo učinkovitosti
eksperimentalnih nalog (Abrahams in Millar, 2008) (tabela 7 in priloge od 2.1 do 2.9) smo
zapisali ključne ugotovitve, ki so se izkazale kot najpomembnejše.
Glede vpliva razumevanja ciljev eksperimentalnega dela pri učiteljih kemije na skupinsko
izvedbo eksperimentalnega dela lahko povzamemo, da se največ učiteljev zaveda le
vsebinskih ciljev (4/10, priloge od 2.1 do 2.4). Učiteljev, ki se zavedajo vsebinskih ciljev in
ciljev, vezanih na eksperimentalno delo, je manj (3/10, priloge od 2.5 do 2.7), učiteljev ki se
zavedajo vseh ciljev (vsebinskih ciljev, eksperimentalnih spretnosti in veščin ter širših
naravoslovnih kompetenc), je najmanj (2/10, tabela 7 in priloga 2.9), en učitelj pa se zaveda
ciljev, povezanih z eksperimentalnim delom, in širših naravoslovnih kompetenc (priloga 2.8).
V skladu z Millarjevo shemo načina in evalvacije eksperimentalnih nalog lahko povzamemo,
da

učiteljevo

zavedanje

ciljev

eksperimentalnega

dela

vpliva

na

razumevanje

eksperimentalnega dela pri učencih (učinkovitost na ravni 2). To lahko najbolje opazimo pri
učiteljih tipa D (tabela 7 in priloga 2.9), ki se celostno zavedata vseh ciljev eksperimentalnega
dela (vsebinskih ciljev, ciljev, vezanih na eksperimentalno delo, in ciljev razvijanja širših
naravoslovnih kompetenc), saj je razumevanje eksperimentalnega dela pri njunih učencih
najvišje (od 50 do 75 odstotkov, eksperimentalnih spretnosti in veščin pa od 62,5 do 79,2
odstotkov, priloga 9.1). Žal pa je takih učiteljev malo (2/10, tabela 7 in priloga 2.9).
Pri analizi rezultatov je bilo ugotovljeno, da sta med ključnimi parametri učinkovitega
eksperimentalnega dela priprava delovnega lista in zahtevnost nalog na delovnem listu za
skupinsko eksperimentalno delo. Posebej zanimiva se je izkazala priprava delovnih listov v
skladu s cilji, ki si jih je učitelj zastavil ob načrtovanju eksperimentalnega dela. Kadar se
učitelj pri načrtovanju (v svoji pripravi in intervjuju) zaveda vseh ciljev (2/10, tabela 7 in
priloga 2.9), ki jih lahko doseže s skupinskim eksperimentalnim delom (vsebinskih ciljev,
ciljev, vezanih na eksperimentalno delo, ciljev, vezanih na širše naravoslovne kompetence), in
v skladu z njimi pripravi delovni list, učenci dosežejo visoke rezultate pri preverjanju znanja
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(pri razumevanju eksperimentalne naloge od 50 do 75 odstotkov (z aritmetično sredino
62,5 %, priloga 9.2), pri poznavanju eksperimentalnih spretnosti in veščin od 62,5 odstotka do
79,2 odstotka (z aritmetično sredino 70,9 %, priloga 9.2) in pri usvajanju širših naravoslovnih
kompetenc od 0 do 25 odstotkov (z aritmetično sredino 12,5 %, priloga 9.2). Kadar pa se
učitelj pri načrtovanju eksperimentalne naloge ne zaveda vseh ciljev (7/10, priloge od 2.1 do
2.8), ki jih lahko doseže pri eksperimentalnem delu, vendar pripravi delovne liste z nalogami
vsebinskih ciljev, eksperimentalnih spretnosti in veščin ter širših naravoslovnih kompetenc,
učenci pri razumevanju vsebine dosegajo od 12,5 odstotka do 75 odstotkov (z aritmetično
sredino 31,3 %, priloga 9.2), pri poznavanju eksperimentalnih spretnosti in veščin od 50
odstotkov do 66,7 odstotka (z aritmetično sredino 59,1 %, priloga 9.2) in poznavanju širših
naravoslovnih kompetenc od 0 odstotkov do 37,5 odstotka (z aritmetično sredino 14,1 %,
priloga 9.2).
Učitelji, ki se celostno zavedajo potenciala eksperimentalnega dela, namreč znajo tudi
ustrezno oblikovati sheme nalog in voditi dejavnosti učencev med eksperimentalnim delom,
kar je razvidno tudi iz visokega deleža rešenih delovnih listov (tabela 7 in priloga 2.9). Za
višji odstotek pravilnih odgovorov pa bi bilo treba tudi v teh primerih po zaključenem
eksperimentalnem delu posredovati povratne informacije o pravilnosti odgovorov na
delovnem listu. Analiza rezultatov v povezavi z ocenjevanjem eksperimentalnega dela to
idejo podpre, saj kaže, da če učitelji delovni list ob koncu šolske ure pregledajo in
eksperimentalno delo ocenijo, učenci pri eksperimentalnem delu pridobijo največ znanja
(priloga 2.6).
Rezultati analize delovnih listov kažejo, da če na delovnem listu prevladujejo naloge III.
taksonomske stopnje po Bloomovi taksonomiji, učenci dosegajo boljše razumevanje
eksperimentalne naloge (od 50 do 75 %, z aritmetično sredino 62,5 %, priloga 9.3), ko na
delovnem listu prevladujejo naloge I. in II. taksonomske stopnje po Bloomovi taksonomiji, pa
učenci dosegajo slabše razumevanje eksperimentalne naloge (od 12,5 do 75 %, z aritmetično
sredino 31,3 %, priloga 9.3). Uporabnost širših naravoslovnih kompetenc ni odvisna od
zahtevnosti delovnega lista in je v obeh primerih slaba (priloga 9.3).
Analiza pregleda delovnih listov je pokazala, da učitelji ne povezujejo makroravni z ravnema
delcev in simbolov. Samo en učitelj (1/10, priloga 2.1) je na delovnem listu, ki so ga
uporabljali učenci med skupinskim eksperimentalnim delom, pripravil naloge z delci, medtem
ko je naloge s simboli pripravila polovica učiteljev (5/10, priloge 2.1, 2.3, 2.7, 2.8 in 2.9).
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Pri analizi rezultatov se je pokazalo, da so za učinkovitost eksperimentalnega dela bistvene
tudi formalne okoliščine, v katerih učenci izvajajo skupinsko eksperimentalno delo, npr., ali
so znanje in kompetence, pridobljene pri eksperimentalnem delu, tudi ovrednotene z oceno.
Kadar eksperimentalno delo predstavlja del ocene, ki jo učenci prejmejo pri pouku kemije,
učenci eksperimentalnemu delu očitno pripisujejo večji pomen, zato je njihov pristop tudi
takrat, kadar eksperimentalno delo ni ocenjeno, resnejši. Tako se je pri učencih, pri katerih se
ocenjuje eksperimentalno delo, izkazala stopnja razumevanja v intervjujih od 50 do 75
odstotkov (z aritmetično sredino 66,7 %, priloga 9.4), kadar eksperimentalno delo ni bilo
ocenjevano, pa je bila stopnja razumevanja od 12,5 do 37,5 odstotka (z aritmetično sredino
25 %, priloga 9.4).
Na podlagi rezultatov pa ne moremo sklepati, da ocenjevanje vpliva na poznavanje
laboratorijskega pribora, saj je to razmeroma dobro pri vseh učencih. Kadar je
eksperimentalno delo ovrednoteno, je poznavanje laboratorijskega pribora od 62,5 odstotka
do 79,2 odstotka (z aritmetično sredino 69,5 %, priloga 9.4). Kadar eksperimentalno delo ni
bilo ocenjevano, je bila stopnja poznavanja laboratorijskega pribora od 50 odstotkov do 66,7
odstotka (z aritmetično sredino 58 %, priloga 9.4). Prav tako ni bil opazen vpliv na širše
naravoslovne kompetence, ki so v obeh primerih zelo slabo razvite, med 0 in 37 odstotki
(priloga 9.4).
Na

podlagi

zbranih

rezultatov

neposrednega

vpliva

učinkovitosti

skupinskega

eksperimentalnega dela vključevanja učitelja in učencev na ravni dela ter ravneh miselnih
dejavnosti in idej pri pouku kemije ne moremo izpeljati. Na posnetkih razredne interakcije
namreč lahko prepoznamo primere učiteljev, ki se malo vključujejo, ob tem pa so učenci
najdejavnejši, po drugi strani pa visoka stopnja vključevanja učitelja ne zagotavlja visoke
dejavnosti učencev tako na ravni dela kot tudi ravni miselnih dejavnosti in idej. Iz navedenega
lahko sklepamo, da sta za visoko stopnjo dejavnosti na ravni dela odločilna bistveno širše
delovanje učitelja v razredu in način komuniciranja, ki ga je med delom vzpostavil z učenci,
kar presega opazovanje ene šolske ure. Prav tako ni bila opazna povezava med obsegom časa
učiteljev in učencev na ravni idej ter miselnih dejavnosti in uspešnostjo učencev pri
razumevanju eksperimentalne naloge.
Pri analizi rezultatov je bilo ugotovljeno, da je eden ključnih parametrov, ki vplivajo na
učinkovitost eksperimentalnega dela učencev v skupinah, pripravljenost eksperimentalne
vaje, tj. do kolikšne mere učitelj vnaprej pripravi ustrezne pogoje za eksperimentiranje. Za
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učinkovito izvedbo eksperimentalnega dela morajo biti na pladnjih vnaprej pripravljeni vsi
potrebni pripomočki in reagenti. Kadar za to pri pouku ni ustrezno poskrbljeno, je iz
posnetkov razredne interakcije razvidno, da učenci izgubljajo čas (med pripravljanjem vsega
potrebnega med poukom). Namesto eksperimentalnemu delu namenijo čas iskanju
pripomočkov, klepetanju ali dolgočasenju. Žal pa je učiteljev, ki pripravijo pripomočke in
reagente, malo (3/10, tabela 7 ter prilogi 2.7 in 2.9). Izguba časa pri tako pripravljenih se
giblje od 0 odstotkov do 9,6 odstotka (z aritmetično sredino 6,3 %, priloga 9.5), kadar pa
učitelj pripravi samo pripomočke (7/10, priloge od 2.1 do 2.6 in 2.8), je izguba časa od 8,6 do
27,6 odstotka časa (z aritmetično sredino 19,8 %, priloga 9.5), namenjenega skupinskemu
eksperimentalnemu delu učencev. Iz navedenega lahko izpeljemo, da mora učitelj ali laborant
za učinkovito izvedbo skupinskega eksperimentalnega dela pred začetkom učne ure pripraviti
vse potrebno. Da bi v proces priprave lahko vključili tudi učence, bi bilo mogoče izdelati
seznam dežurnih učencev, ki bi uro pred izvedbo prišli pripravit pripomočke (pred poukom,
med dodatnim poukom …). To bi lahko bili učenci, ki jih kemija zanima, vključimo pa jih
lahko kot pomočnike.
Ob analizi opazovanja skupin pri skupinskem eksperimentalnem delu se je izkazalo, da so v
skoraj vsaki skupini vsaj en pasivni opazovalec (ne dela skoraj ničesar, opazuje delo
sošolcev), vodja skupine (usmerja, kaj in kako delati, oblikuje povzetke eksperimentalnega
dela, posveti se reševanju delovnega lista) in običajno dva učenca praktika (priloga 9.6).
Kadar učitelj ne določi vlog oz. zadolžitev posameznikov v skupini, nekateri učenci ne delajo
ničesar in se radi skrijejo v ozadje, opazujejo, ne komentirajo in čakajo na konec ure. Prav
tako se je izkazalo, da učitelj učence redko razporedi v skupine (2/10, prilogi 2.3 in 2.9);
največkrat se sami razdelijo po prijateljstvu ali ker v učilnici sedijo blizu skupaj. Na predlogi
opažanja in literature (Peklaj, 2001) predlagamo, da učitelj učence sam razdeli v heterogene
skupine. V vsaki naj bodo štirje učenci, dodeli pa jim tudi vloge in tako v dejavno vlogo
postavi vse člane skupine. Vloge, ki so lahko dodeljene učencem, so (Johnson in Johnson,
1987; Peklaj, 1994): raziskovalec, ki pridobi potreben material za skupno komuniciranje;
zapisovalec, ki zapiše skupne odločitve in izdela poročilo skupine; opazovalec, ki opazuje,
kako dobro skupina sodeluje; spodbujevalec skupine, ki jo spodbuja pri delu; načrtovalec, ki
načrtuje delo v skupini; analitik, ki analizira podatke; poročevalec, ki poroča o delu v skupini.
Prav tako se je na podlagi opazovanja skupinskega eksperimentalnega dela izkazalo, da
učitelji ne posvečajo posebne pozornosti varnemu delu učencev in skrbi za varno ločevanje
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odpadkov. Učiteljev, ki zahtevajo, da učenci pri skupinskem eksperimentalnem delu
uporabljajo varovalno opremo (zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščitna očala), je malo
(2/10, tabela 7 in priloga 2.9), prav tako je malo takih, ki zahtevajo uporabo zaščitne obleke
(1/10, priloga 2.4) in zaščitnih rokavic (1/10, priloga 2.6), medtem ko je veliko učiteljev
(6/10), ki ne namenjajo posebne pozornosti ustrezni zaščiti učencev med skupinskim
eksperimentalnim delom. Prav tako je malo učiteljev (3/10, priloge 2.5, 2.6 in 2.9), ki
zahtevajo, da učenci ustrezno skrbijo za odpadke po končanem eksperimentalnem delu,
medtem pa je veliko učiteljev (7/10, tabela 7 ter priloge 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7 in 2.8), ki temu
ne namenjajo posebne pozornosti.
Pri izpeljavi modela za učinkovito izvedbo skupinskega eksperimentalnega dela učencev
pri pouku kemije smo kot ključne prepoznali naslednje dejavnike (Logar in Ferk Savec,
2014):
1. Učiteljevo celostno razumevanje ciljev eksperimentalnega dela.
2. Ustrezno zasnovo učnega gradiva (delovnih listov, naloge I., II. in III. taksonomske
stopnje po Bloomovi taksonomiji, povezovanje makroravni ter delčne in simbolne
ravni).
3. Izvedbo učne ure, ki vključuje samostojno eksperimentalno delo učencev:
a) Pripravo pripomočkov in kemikalij.
b) Način vodenja skupinskega eksperimentalnega dela, ki se zaključi s posredovanjem
povratne informacije o pridobljenih eksperimentalnih rezultatih in pravilnosti
izpeljanih pravil, analiz, sklepanj.
c) Širše delovanje učitelja v razredu pri izvedbi eksperimentalnega dela (ocenjevanje
eksperimentalnega dela, učiteljeva pričakovanja pri samostojnosti učenčevega
eksperimentalnega dela, skrb za sistematično razvijanje za varno eksperimentalno
delo).
Za podrobnejše preučevanje je bil v nadaljevanju raziskave izbran model za učinkovito
eksperimentalno delo učencev, ki smo ga oblikovali na podlagi ugotovitev v prvem delu
raziskave.
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4.1.3 Sinteza rezultatov prvega dela raziskave – model za skupinsko
eksperimentalno delo učencev
Na osnovi pregleda literature in opisanih opažanj pedagoške prakse v slovenskih osnovnih
šolah lahko predpostavimo optimizacijo izvedbe eksperimentalnega dela v obliki modela za
skupinsko eksperimentalno delo (MSED), v katerem naj učiteljeva priprava na skupinsko
eksperimentalno delo vključuje naslednje bistvene segmente:
1. JASNA OPREDELITEV CILJEV EKSPERIMENTALNEGA DELA


Izbor ciljev za eksperimentalno delo v skladu z veljavnim učnim načrtom:
 motiviranje učencev s spodbujanjem zanimanja in veselja, ohranjanje zanimanja za
naravoslovje (Hodson, 1990; Johnstone in Al-Shuaili, 2001; Bennett, 2003; Millar,
2004; Vrtačnik et al., 2005; Hofstein, Kipnis in Abrahams, 2013; Lowe et al., 2013);
 populariziranje naravoslovja z aktualnimi izkušnjami (Millar, 2004; Kidman, 2012;
Hofstein, Kipnis in Abrahams, 2013);
 omogočanje vpogleda v naravoslovne metode, razvoj strokovnega znanja in
njegovo uporabo (Hodson, 1990; Bennett, 2003; Millar, 2004);
 razvijanje naravoslovnih metod razmišljanja, znanstvenih pristopov, metod
znanstvenega raziskovanja (Bennett, 2003; Hofstein in Lunetta, 2004; Kidman, 2012;
Hofstein, Kipnis in Abrahams, 2013);
 razvijanje naravoslovnih spretnosti, sposobnosti reševanja problemov in vodenja
raziskave ter spretnosti zastavljanja vprašanj (Hofstein in Lunetta, 2004; Bačnik et al.,
2011; Kidman, 2012; Hofstein, Kipnis in Abrahams, 2013; Denby, 2015);
 razvijanje eksperimentalnih spretnosti in veščin, usvajanje eksperimentalnih tehnik
in metod dela (Johnstone in Al-Shuaili, 2001; Millar, 2004; Vrtačnik et al., 2005;
Bačnik et al., 2011; Chen et al., 2013; Hofstein, Kipnis in Abrahams, 2013; Denby,
2015);
 razvijanje natančnega opazovanja in opisovanja pojavov ter vrednotenje in prikaz
rezultatov (Hodson, 1990; Johnstone in Al-Shuaili, 2001; Bennett, 2003; Millar, 2004;
Bačnik et al., 2011; Kidman, 2012; Chen et al., 2013);
 razvijanje osmišljanja opažanja (Hodson, 1990; Johnstone in Al-Shuaili, 2001;
Hofstein in Lunetta, 2004; Millar, 2004; Vrtačnik et al., 2005; Bačnik et al., 2011);
 razvijanje boljšega razumevanja naravoslovnih idej, pojmov in pojavov (Johnstone
in Al-Shuaili, 2001; Bennett, 2003; Hofstein in Lunetta, 2004; Millar, 2004; Vrtačnik
et al., 2005; Bačnik et al., 2011; Kidman, 2012; Hofstein, Kipnis in Abrahams, 2013;
Lowe et al., 2013; Denby, 2015);
 osmišljanje povezav med tremi ravnmi zaznave kemijskih pojmov: makroskopsko
ter delčno in simbolno ravnjo (Hofstein in Lunetta, 2004; Millar, 2004; Vrtačnik et al.,
2005);
 razvijanje razumevanja narave naravoslovja (Bennett, 2003; Millar, 2004; Kidman,
2012; Hofstein, Kipnis in Abrahams, 2013);
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 krepitev učenčeve samostojnosti (Millar, 2004; Kidman, 2012);
 razvijanje sodelovalnega dela in sposobnosti komuniciranja (Millar, 2004; Bačnik
et al., 2011; Kidman, 2012);
 navajanje na upoštevanje navodil in varnostnih ukrepov (Vrtačnik et al., 2005;
Alaimo et al., 2010; Artdej, 2012);
 razvijanje odnosa do naravoslovja (Millar, 2004; Hofstein, Kipnis in Abrahams,
2013).
2. IZBIRA EKSPERIMENTALNEGA DELA

Naloga naj izhaja iz izkušnje oz. vsakdanjega življenja učenca (Albe, 2008; Marks in
Eilks, 2009, 2010; Hofstein et al., 2011; Kidman, 2012).

Naloga naj je nezahtevna, s krajšo vsebino (Tiberghien, 2000; Millar, 2004; Vrtačnik
et al., 2005; Abrahams in Millar, 2008; Denby, 2015), tako da je učencem na voljo dovolj
časa za izvedbo in razmislek (Gunstone in Champagne, 1990; Jung in Reid, 2009; Kaya in
Cetin, 2012).

Izbira oblike eksperimentalnega dela glede na izbrane cilje eksperimentalnega dela
(zaprti – deduktivni tip ali odprti – induktivni tip eksperimentalnega dela) (Vrtačnik, 1998;
Millar, 2004; Reid in Shah, 2007; Hofstein, Kipnis in Abrahams, 2013; Logar in Ferk Savec,
2013; Abrahams et al., 2015).
Zaprti tip eksperimentalnega dela – deduktivni:


Kadar je na voljo kratek čas za eksperimentalno delo, učitelj določi, kaj je treba
storiti, kako izvesti vajo, kako zbirati podatke ter kako zbrane podatke analizirati
in predstaviti (Hofstein in Lunetta, 2004; Reid in Shah, 2007; Hofstein, Kipnis in
Abrahams, 2013; Abrahams et al., 2015).

Odprti tip eksperimentalnega dela – induktivni:


Kadar je na voljo dovolj časa in prostora za eksperimentalno delo, učenec ugotovi,
kaj želi raziskati, oblikuje lasten eksperiment, ugotovi, kako bo opravil nalogo,
kako bo zbiral podatke, ter kako jih bo analiziral in predstavil (Hofstein in
Lunetta, 2004; Reid in Shah, 2007; Girault et al., 2012; Hofstein, Kipnis in
Abrahams, 2013; Abrahams et al., 2015).

3. PRIPRAVA UČNEGA GRADIVA ZA UČENCE
 V skladu z izbranimi cilji za eksperimentalno delo (1) (Hofstein in Lunetta, 2004;
Chen et al., 2013; Hawkins in Phelps, 2013; Logar in Ferk Savec, 2014; Denby, 2015).
 Vsebovati mora imena pripomočkov in materialov (imena, simbolni zapis, opozorilni
piktogrami) (Lunetta et al., 2005; Artdej, 2012; Logar in Ferk Savec, 2014).
 Naloge za preverjanje razumevanja celotnega izvedenega eksperimentalnega dela na
vseh treh ravneh (na makroravni ter delčni in simbolni ravni) z vidika procesnih in
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vsebinskih ciljev ter z upoštevanjem Bloomove taksonomije na vseh treh ravneh
(Tiberghien, 1999; Millar, 2004; Abrahams in Millar, 2008; Gilbert in Treagust, 2009;
Devetak, 2012; Shwartz, Dori in Treagust, 2013; Logar in Ferk Savec, 2014).
Zaprti tip eksperimentalnega dela – deduktivni:





Navodila za eksperimentalno delo (Tiberghien et al., 2001; Carnduff in Reid, 2003;
Hofstein in Lunetta, 2004; Girault et al., 2012; Logar in Ferk Savec, 2014).
Naloge za vodeno opazovanje in beleženje opažanj eksperimentalnega dela z
upoštevanjem Bloomove taksonomije (Tiberghien, 1999; Hofstein in Lunetta, 2004;
Reid in Shah, 2007; Abrahams in Millar, 2008; Shwartz, Dori in Treagust, 2013).
Naloge za usmerjanje sprotnega povezovanja opažanj eksperimentalnega dela z
njihovim razumevanjem (delčna in simbolna raven) z upoštevanjem Bloomove
taksonomije na vseh treh ravneh (Tiberghien, 1999; Reid in Shah, 2007; Abrahams in
Millar, 2008; Shwartz, Dori in Treagust, 2013).

Odprti tip eksperimentalnega dela – induktivni:


Učenci sami načrtujejo eksperimentalno delo, ugotovijo, kako bodo opravili nalogo,
kako bodo zbirali podatke, kako jih bodo analizirali in predstavili (Hofstein in Lunetta,
2004; Girault et al., 2012; Abrahams et al., 2015).

4. UČITELJEVA PRIPRAVA NA EKSPERIMENTALNO DELO
 Učitelj na pladnje pripravi vse pripomočke in materiale (zapiše imena, navede oznake
s simbolnim zapisom in opozorilne piktograme) za vsako skupino (Logar in Ferk
Savec, 2012).
 Učitelj preizkusi predvidene eksperimente s pripravljenimi kemikalijami (Hawkins in
Phelps, 2013).
5. RAZPRAVA PRED EKSPERIMENTALNIM DELOM
 Učitelj pojasni cilje eksperimentalnega dela učencem (Wilkenson in Ward, 1997;
Denby, 2015).
 Učitelj preveri, ali učenci poznajo potrebščine in aparature ter njihovo funkcijo
(Vrtačnik et al., 2005).
 Učitelj spodbudi učence k razmišljanju med eksperimentalnim delom ter jih pripravi
na dogajanje med eksperimentalnim delom (Reid in Shah, 2007; Denby, 2015).
 Učitelj vodi učence pri razmišljanju o postopkih ali kemijskih pojmih in spodbudi
učence k povezovanju predhodnega znanja (Vrtačnik et al., 2005; Reid in Shah, 2007;
Denby, 2015).
 Učitelj spomni učence na enačbe kemijskih reakcij, formule, definicije, terminologijo,
kemijske simbole, fizikalne lastnosti, opozorilne piktograme, odstranjevanje odpadkov
(Reid in Shah, 2007).
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 Učitelj preveri, ali so učenci prebrali eksperimentalni postopek in ali ga razumejo,
predlaga postopke obdelave podatkov, zapisov in izračunov (Vrtačnik et al., 2005;
Reid in Shah, 2007; Denby, 2015).
 Učitelj pomaga pri načrtovanju eksperimentalnega dela (glede pripomočkov, postopka,
zbiranja in predstavitve podatkov (Reid in Shah, 2007).
 Učitelj skrbi za povezovanje med eksperimentalnim delom in teorijo,
eksperimentalnim delom in uporabo rezultatov (Vrtačnik et al., 2005; Reid in Shah,
2007; Denby, 2015).
 Učitelj pregleda korake eksperimentalnega dela (Scharfenberg in Bogner, 2010).
 Učitelj skrbi za varno eksperimentalno delo (Vrtačnik et al., 2005; Alaimo et al., 2010;
Artdej, 2012).
 Učitelj razporedi učence v skupine s po dvema do štirimi učenci, v heterogene
skupine, dodeli vloge učencem v skupini – določi vodjo, praktika, zapisovalca in
poročevalca (Peklaj, 2001; Huss, 2006; Logar in Ferk Savec, 2012; Denby, 2015).
6. IZVEDBA EKSPERIMENTALNEGA DELA
 Spremljanje izvedbe eksperimentalnega dela: medtem ko učenci izvajajo nalogo in
rešujejo naloge v učnem gradivu, učitelj spremlja delo skupin, če je treba, jih usmerja
(z nasveti in vprašanji ter pri tem upošteva Bloomovo taksonomijo) (Lunetta et al.,
2005; Hofstein, Kipnis in Abrahams, 2013; Logar in Ferk Savec, 2014).
7. RAZPRAVA PO EKSPERIMENTALNEM DELU
 Preverjanje usvojenega znanja ter spretnosti pri delu in idejah, posredovanje povratnih
informacij (Millar, 2004; Lunetta et al., 2005; Reid in Shah, 2007; Abrahams in
Millar, 2008; Logar in Ferk Savec, 2014; Denby, 2015).

4.1.4 Veljavnost hipotez – prvi del raziskave
Prva hipoteza
Učitelji v osnovnih šolah načrtujejo vključitev eksperimentalnega dela v pouk predvsem
intuitivno in se ne zavedajo v celoti, katere kompetence učencev bi lahko razvili s posameznim
eksperimentom.
Iz analize spremljanja izvedbe eksperimentalnega dela v šolski praksi smo ugotovili, da se v
slovenskih šolah malo učiteljev (3/19, tabela 7, prilogi 1.9 in 2.9) zaveda vseh ciljev, ki jih
lahko dosežejo z eksperimentalnim delom in so predpisani z učnim načrtom (vsebinskih
ciljev, ciljev, vezanih na eksperimentalne spretnosti in veščine, ter ciljev, vezanih na širše
naravoslovne kompetence), kar je v skladu z drugimi raziskavami (Hofstein, Kipnis in
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Abrahams, 2013). Podobno, kot sta ugotovila Abrahams in Millar (2008), se je izkazalo z
rezultati v prvem delu raziskave, da se največ učiteljev pri načrtovanju eksperimentalnega
dela zaveda vsebinskih ciljev (9/19, priloge od 1.1 do 1.5 in od 2.1 do 2.4) in s tem usvajanja
novega znanja. Žal pa se veliko učiteljev ne zaveda pomena uporabe eksperimentalnega dela
za razvijanje celovitega razumevanja naravoslovnih pojavov ter eksperimentalnih spretnosti in
veščin. Večina (6/19, priloge od 1.6 do 1.8 in od 2.5 do 2.7) učiteljev se zaveda samo
usvajanja vsebinskih ciljev in ciljev, vezanih na eksperimentalno delo, samo en učitelj pa se
zaveda usvajanja ciljev, vezanih na eksperimentalno delo, in širših naravoslovnih kompetenc
(priloga 2.8). Na podlagi prikazanih rezultatov lahko prvo hipotezo potrdimo, saj se je
izkazalo, da učitelji v slovenskih šolah pouk z eksperimentalnim delom načrtujejo predvsem
intuitivno in se v celoti ne zavedajo vseh kompetenc, ki bi jih lahko razvili s posameznim
eksperimentom, kar je v skladu z ugotovitvami drugih raziskovalcev (Hodson, 2001;
Abrahams in Millar, 2008; Hofstein, Kipnis in Abrahams, 2013).
Iz rezultatov lahko izpeljemo, da je treba pri usposabljanju učiteljev kemije poudariti
predvsem celostno dojemanje eksperimentalnega dela ter razumevanje vsebinskih,
eksperimentalnih in širših naravoslovnih kompetenc.
Druga hipoteza
Učitelji znajo pripraviti ustrezno gradivo za učence glede na zastavljene cilje
eksperimentalnega dela.
Iz analize prvega dela raziskave ugotavljamo, da učitelji pri skupinskem eksperimentalnem
delu pripravijo delovne liste (10/10, tabela 7 in priloge od 2.1 do 2.9), pri načrtovanju
demonstracijskega eksperimentalnega dela pa tega ne naredijo vsi (2/9, prilogi 1.2 in 1.3).
Iz analize posnetkov in delovnih listov ugotavljamo, da učitelji pri oblikovanju delovnih listov
niso pozorni na povezovanje makroravni z ravnema delcev in simbolov. Samo dva učitelja
(2/19, prilogi 1.1 in 2.1) sta pripravila delovne liste na ravni delcev, več učiteljev pa je na
delovne liste vključilo simbolno raven (9/19, priloge 1.1, 1.4, 1.6, 1.7, 2.1, 2.3, 2.7, 2.8 in
2.9), kar pa je še vedno zelo malo. Izkazalo se je, da kadar učitelji vključujejo naloge III.
taksonomske stopnje po Bloomu, učenci pri preverjanju znanja dosegajo boljše rezultate
(prilogi 8.4 in 9.3). Podobno ugotavljajo tudi drugi raziskovalci (Hofstein in Lunetta, 2004;
Abrahams in Millar, 2008; Abrahams et al., 2015; Denby, 2015), ki menijo, da bi bili rezultati
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eksperimentalnega dela bistveno boljši, če bi učitelji pri pripravi učnega gradiva za
eksperimentalno delo povečali pomen razprave med ravnjo opazovanja (makroravnjo) ter
ravnjo idej (submikroravnjo oz. delčno in simbolno ravnjo), kajti med eksperimentalnim
delom morata biti prisotni obe ravni.
Iz rezultatov izhaja, da malo učiteljev (3/19, tabela 7 ter prilogi 1.9 in 2.9) pripravi delovne
liste za eksperimentalno delo v skladu z zastavljenimi cilji učne enote. Veliko učiteljev
(16/19, priloge od 1.1 do 1.8 in od 2.1 do 2.8) pa, kljub temu da se za načrtovano
eksperimentalno delo ne zaveda vsebinskih ciljev, ciljev, vezanih na eksperimentalno delo, in
ciljev, vezanih na širše naravoslovne kompetence, pripravi delovne liste z vsemi zahtevami.
Rezultati so pokazali, da kadar učitelj pripravi delovne liste v skladu s pripravo na
eksperimentalno delo, učenci dosegajo boljše rezultate pri preverjanju razumevanja vsebine,
eksperimentalnih spretnosti in veščin ter širših naravoslovnih kompetenc kot takrat, ko učitelj
tega ne predvidi, a delovne liste tako pripravi. Na podlagi prikazanih rezultatov lahko drugo
hipotezo ovržemo.
Iz rezultatov lahko izpeljemo, da je treba pri izobraževanju učiteljev kemije poudariti skrbno
načrtovanje delovnih listov. Pomembno je, da se delovni list pripravi v skladu s cilji učne
enote za eksperimentalno delo, da vsebuje naloge za povezovanje makroravni ter delčne in
simbolne ravni, saj s tem spodbujamo eksperimentalno delo na ravni dela ter miselnih
dejavnosti in idej ter da na delovni list uvrstimo naloge različnih taksonomskih stopenj.
Tretja hipoteza
Učenci dobro sledijo navodilom učitelja in predvidenim zadolžitvam za/ob izvedbo/-i
eksperimentalnega dela.
Iz rezultatov ugotavljamo, da učenci pri demonstracijskem eksperimentalnem delu natančneje
in pravilneje rešujejo delovne liste od učencev pri skupinskem delu, kar je razvidno iz
visokega deleža pravilno rešenih delovnih listov. Tukaj se izkaže prednost demonstracijskega
eksperimentalnega dela, ki temelji na dejavnostih učitelja, saj učitelj vodi učence ter jih
usmerja v opazovanje in beleženje rezultatov (Hofstein, Kipnis in Abrahams, 2013). Pri
skupinskem eksperimentalnem delu, ki temelji na dejavnostih učencev, pa se je izkazalo, da
kadar se učitelji celostno zavedajo potenciala eksperimentalnega dela ter pripravijo ustrezne
naloge in tako vodijo dejavnosti učencev med eksperimentalnim delom, je delež rešenih
87

delovnih listov visok. Za višji odstotek pravilnih odgovorov na delovnih listih, pa bi bilo treba
tudi v teh primerih po zaključenem eksperimentalnem delu posredovati povratne informacije
o pravilnosti odgovorov na delovnem listu. Analiza rezultatov v zvezi z ocenjevanjem
eksperimentalnega dela to idejo podpira, saj kaže, da pregledovanje delovnih listov ob koncu
šolske ure in ocenjevanje eksperimentalnega dela privedeta do najboljšega znanja (priloga
2.6).
Spremljanje dogajanja v skupini pri skupinskem eksperimentalnem delu je pokazalo, da so v
skoraj vsaki skupini vsaj en pasivni opazovalec (ne dela skoraj ničesar, opazuje delo
sošolcev), vodja skupine (usmerja, kaj in kako delati, oblikuje povzetke eksperimentalnega
dela, posveti se reševanju delovnega lista) in običajno dva učenca praktika (priloga 9.6), kar
je v skladu z navedenim v literaturi (Johnson in Johnson, 1987; Peklaj, 1994). Če učitelj ne
določi vlog oz. zadolžitev posameznikov v skupini, nekateri učenci ne delajo ničesar in se radi
umaknejo v ozadje, opazujejo, ne komentirajo in čakajo na konec ure, zato od
eksperimentalnega dela ne odnesejo veliko. Pri načrtovanju skupinskega eksperimentalnega
dela je pomembno, da učitelj oblikuje heterogene skupine in določi vloge učencev v skupini.
S prevzemanjem vlog v skupini se aktivirajo vsi člani skupine, učenci se učijo v konkretnih
situacijah ter pri tem prehajajo k učenju na višjih kognitivnih ravneh in k učenju z
razumevanjem (Peklaj, 1994).
Na podlagi prikazanih rezultatov lahko potrdimo tretjo hipotezo, da učenci dobro sledijo
navodilom učitelja in predvidenim zadolžitvam za/ob izvedbo/-i eksperimentalnega dela.
Četrta hipoteza
Učenci po končani učni enoti ne glede na obliko eksperimentalnega dela dosežejo vse cilje, ki
jih je zastavil učitelj.
Pri eksperimentalnem delu je bistvenega pomena, da učenci razumejo povezavo med
eksperimentalno dejavnostjo, ki predstavlja raven dela, in teorijo, ki predstavlja raven idej in
miselnih dejavnosti. Ta povezava učencem povzroča velike težave, saj težko oblikujejo
povezavo med opažanjem in naravoslovnimi pojmi oziroma med eksperimentalnimi podatki
in zaključki eksperimentalne naloge (Millar, 2004; Denby, 2015). Zavedati se je treba, da
preprosto opazovanje eksperimenta ni zagotovilo za razvoj razumevanja pri učencih. Ko
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učenci delajo eksperimentalno nalogo, pridobivajo vizualne zaznave, učenje pa je uspešno, ko
je učenec sposoben v mislih povezati videno s teorijo in to tudi razložiti (Solomon, 1999).
V skladu s shemo načina in evalvacije eksperimentalnih nalog Millarja et al. (1999) lahko
povzamemo, da učiteljevo zavedanje ciljev eksperimentalnega dela vpliva na razumevanje
eksperimentalnega dela pri učencih – učinkovitost na ravni 2. To je najopaznejše pri učiteljih,
ki se celostno zavedajo vseh ciljev eksperimentalnega dela (vsebinskih ciljev, ciljev, vezanih
na eksperimentalno delo, in ciljev razvijanja širših naravoslovnih kompetenc), saj je
razumevanje eksperimentalnega dela ter eksperimentalnih spretnosti in veščin pri njihovih
učencih največje (tabela 7 ter prilogi 1.9 in 2.9). Žal pa je takih učiteljev malo (3/19).
Iz rezultatov lahko izpeljemo, da je treba pri usposabljanju učiteljev kemije poudariti
predvsem celostno dojemanje eksperimentalnega dela v smislu razumevanja in poudarjanja
vsebinskih, eksperimentalnih in širših naravoslovnih kompetenc.
Na osnovi navedenega lahko potrdimo četrto hipotezo, da učenci po končani učni enoti ne
glede na obliko eksperimentalnega dela dosežejo vse cilje, ki jih je zastavil učitelj.
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4.2 Rezultati drugega dela raziskave
4.2.1 Rezultati predpreizkusa znanja
V drugem delu raziskave smo najprej primerjali dosežke učencev pri predpreizkusu znanja na
podlagi t-testa za neodvisna vzorca. Med dosežki eksperimentalne skupine (M = 3,00; SD =
1,42) in kontrolne skupine (M = 2,95; SD = 1,47) ni statistično pomembnih razlik (t = 0,22,
p > 0,05). Obe skupini sta po predznanju izenačeni.
Tabela 8: Rezultati uspešnosti eksperimentalne in kontrolne skupine pri predpreizkusu znanja
Število

Aritmetična

učencev

sredina

Skupina

Standardna Standardna
deviacija

t

p

0,22

0,83

napaka
merjenja

eksp.

83

skupina

3,00

1,42

0,16

Predpreizkus
kontrolna

80

skupina

2,95

1,47

0,16

PREDPREIZKUS ZNANJA
6
5

število točk

4
3
3

EKSPERIMENTALNA SKUPINA

2,95

KONTROLNA SKUPINA

2
1
0

Graf 1: Primerjava rezultatov eksperimentalne in kontrolne skupine pri predpreizkusu znanja
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4.2.2 Rezultati preizkusa znanja in poznega preizkusa znanja
Za preveritev veljavnosti modela za optimalno izvedbo skupinskega eksperimentalnega dela
MSED smo analizirali rezultate na preizkusu znanja, ki so ga učenci eksperimentalne in
kontrolne skupine reševali po končani učni enoti, je preverjal kakovost usvojenega znanja pri
skupinskem eksperimentalnem delu. Pozni preizkus znanja, ki so ga učenci eksperimentalne
in kontrolne skupine reševali štiri tedne po skupinskem eksperimentalnem delu, je preverjal
trajnost znanja.
Tabela 9: Rezultati analize variance s ponovljenimi meritvami za eksperimentalno in
kontrolno skupino pri preizkusu znanja in poznem preizkusu znanja (N = 163 učencev, NES =
83, NKS = 80).
Preizkus
Skupina

znanja
M (SD)

Znanje

Pozni
preizkus

V skupini

znanja

F (df = 2)

M (SD)

eksp.

4,96

4,08

skupina

(1,63)

(1,67)

kontrolna

3,10

3,33

skupina

(1,83)

(1,76)

6,74**

Med
skupinama
F (df = 1)

30,18**

Interakcija med
znanjem in
skupino
F (df = 2)
19,20**

** p < 0,01
Rezultate preizkusa znanja in poznega preizkusa znanja smo obdelali z analizo variance s
ponovljenimi meritvami. Analiza variance s ponovljenimi meritvami je pokazala (tabela 9)
statistično pomemben glavni učinek v skupini – med posameznimi merjenji (F = 6,74, p <
0,01), statistično pomemben glavni učinek med skupinama – eksperimentalno in kontrolno (F
= 30,18, p < 0,01) in statistično pomemben glavni učinek interakcije med znanjem in skupino
(F = 19,20, p < 0,01). Rezultati torej kažejo razlike med eksperimentalno in kontrolno
skupino, kajti učenci v eksperimentalni skupini, ki so se učili ob uporabi učne enote po
MSED, so pri preizkusu in poznem preizkusu znanja dosegli boljše rezultate kot učenci v
kontrolni skupini, ki so se učili ob uporabi običajnega načina za eksperimentalno delo.
Interakcija med skupino in preizkusom znanja kaže, da so bile spremembe med skupinama pri
posameznih preizkusih različne (graf 2).
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REZULTATI EKSPERIMENTALNE IN KONTROLNE SKUPINE
PRI PREIZKUSU ZNANJA IN POZNEM PREIZKUSU ZNANJA
6
4,96
5

število točk

4,08
4
3

EKSPERIMENTALNA
SKUPINA
KONTROLNA SKUPINA

3,33

3,10
2
1
0

PREIZKUS ZNANJA

POZNI PREIZKUS ZNANJA

Graf 2: Grafični prikaz rezultatov eksperimentalne in kontrolne skupine pri posameznih
preizkusih znanja

Ker rezultati analize variance s ponovljenimi merjeni kažejo glavne učinke obeh merjenj, je
bilo treba izvesti dodatne analize. Najprej je bila izvedena enosmerna analiza variance za
neodvisne vzorce, da smo ugotovili statistično pomembnost razlik med eksperimentalno
skupino in kontrolno skupino pri posameznih merjenjih.
Tabela 10: Rezultati enosmerne analize variance (vrednosti M, SD, df, F in p) pri posameznih
merjenjih v eksperimentalni in kontrolni skupini (NES = 83, NKS = 80).
Eksperimentalna

Kontrolna

skupina

skupina

M (SD)

M (SD)

4,96 (1,63)

4,08 (1,67)

Preizkus
znanja
Pozni preizkus
znanja

df

F

p

3,10 (1,83)

1

47,31

0,00**

3,33 (1,76)

1

7,97

0,01*

** p < 0,01, * p < 0,05
Preizkus znanja, ki so ga učenci eksperimentalne in kontrolne skupine reševali po končani
učni enoti, je preverjal kakovost znanja. Učenci eksperimentalne skupine (M = 4,96; SD =
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1,63) so pri preizkusu znanja dosegli boljši rezultat kot učenci kontrolne skupine (M = 3,10;
SD = 1,83), med njima pa je statistično pomembna razlika (F = 47,31, p = 0,00) (tabela 10).
Pozni preizkus znanja, ki so ga učenci eksperimentalne in kontrolne skupine reševali štiri
tedne po skupinskem eksperimentalnem delu, je preverjal trajnost znanja. Učenci
eksperimentalne skupine (M = 4,08; SD = 1,67) so bili pri poznem preizkusu znanja boljši od
učencev kontrolne skupine (M = 3,33; SD = 1,76), med njima pa je statistično pomembna
razlika (F = 7,97, p = 0,01 (tabela 10).
V nadaljnji analizi smo na podlagi t-testov za odvisne vzorce preverili tudi statistično
pomembnost sprememb v eksperimentalni in kontrolni skupini (tabeli 11 in 12) med
preizkusom znanja in poznim preizkusom znanja.
Tabela 11: Rezultati t-testa za odvisne vzorce (razlike v povprečnih vrednostih, t, df) v
eksperimentalni skupini (N = 83) med preizkusom znanja in poznim preizkusom znanja
Razlike v

t

df

5,12

82

P

povprečnih
vrednostih
Preizkus znanja – pozni
preizkus znanja

0,88

0,00**

** p < 0,01
Iz tabele 11 so razvidne statistično pomembne razlike med preizkusom in poznim preizkusom
znanja v eksperimentalni skupini. Znanje med preizkusom in poznim preizkusom je
statistično pomembno upadlo (t = 5,12, p = 0,00).
Tabela 12: Rezultati t-testa za odvisne vzorce (razlike v povprečnih vrednostih, t, df) v
kontrolni skupini (N = 80) med preizkusom znanja in poznim preizkusom znanja
Razlike v

t

df

p

–1,22

79

0,23

povprečnih
vrednostih
Preizkus znanja – pozni
preizkus znanja

–0,23
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Iz tabele 12 je razvidno, da ni statistično pomembnih razlik med preizkusom znanja in poznim
preizkusom znanja v kontrolni skupini. Znanje učencev v kontrolni skupini se med
posameznimi merjenji ni spreminjalo.
Iz rezultatov je razvidno, da so učenci v eksperimentalni skupini, ki so izvedli
eksperimentalno delo, pripravljeno po MSED, pri preizkusu in poznem preizkusu znanja
dosegali boljše rezultate od učencev v kontrolni skupini, ki so eksperimentalno nalogo izvajali
na običajni način. Tako smo dokazali, da je predpostavljeni MSED ustrezen, saj njegova
uporaba na primeru izbrane vsebine o karboksilnih kislinah vodi do večje kakovosti in
trajnosti usvojenega znanja kemije s skupinskim eksperimentalnim delom.

4.2.3 Rezultati soodvisnosti med pozornostjo učencev in njihovo uspešnostjo
pri samostojnem eksperimentalnem delu

Tabela 13: Korelacijska matrika (Pearsonov koeficient korelacije) za celoten vzorec (preizkus
znanja, pozni preizkus znanja, pozornost), N = 163
Preizkus znanja
Preizkus znanja

Pozni preizkus znanja

Pozornost

1

Pozni preizkus znanja

0,59**

1

Pozornost

0,23**

0,35**

1

* = statistična pomembnost korelacije je enaka 0,05, ** = statistična pomembnost korelacije
je enaka 0,001
Iz tabele 13 je razvidna šibka pozitivna korelacija med pozornostjo učencev in uspešnostjo pri
preizkusu znanja (r = 0,23). Prav tako iz tabele 13 razberemo šibko pozitivno korelacijo med
pozornostjo učencev in uspešnostjo pri poznem preizkusu znanja (r = 0,35). Povzamemo
lahko, da učenci z večjo pozornostjo pri preizkusih znanja in poznih preizkusih znanja
dosegajo boljše rezultate in nasprotno, neodvisno od pristopa učenja kemije z
eksperimentalnim delom.
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Tabela 14: Korelacijska matrika (Pearsonov koeficient korelacije) glede na skupino –
eksperimentalno (preizkus znanja, pozni preizkus znanja, pozornost), N = 83
Preizkus znanja
Preizkus znanja

Pozni preizkus znanja

Pozornost

1

Pozni preizkus znanja

0,55**

1

Pozornost

0,35**

0,43**

1

* = statistična pomembnost korelacije je enaka 0,05, ** = statistična pomembnost korelacije
je enaka 0,001
Iz tabele 14 je razvidna šibka pozitivna korelacija med pozornostjo učencev eksperimentalne
skupine in uspešnostjo pri preizkusu znanja (r = 0,35). Prav tako lahko iz tabele 14 razberemo
zmerno pozitivno korelacijo med pozornostjo učencev eksperimentalne skupine in
uspešnostjo pri poznem preizkusu znanja (r = 0,43). Iz rezultatov lahko povzamemo, da
učenci eksperimentalne skupine z večjo pozornostjo pri preizkusu znanja in poznem preizkusu
znanja dosegajo boljše rezultate in nasprotno.

Tabela 15: Korelacijska matrika (Pearsonov koeficient korelacije) glede na skupino –
kontrolno (preizkus znanja, pozni preizkus znanja, pozornost), N = 80
Preizkus znanja
Preizkus znanja

Pozni preizkus znanja

Pozornost

1

Pozni preizkus znanja

0,58**

1

Pozornost

0,26*

0,31**

1

* = statistična pomembnost korelacije je enaka 0,05, ** = statistična pomembnost korelacije
je enaka 0,001
Iz tabele 15 je razvidna šibka pozitivna korelacija med pozornostjo učencev kontrolne skupine
in uspešnostjo pri preizkusu znanja (r = 0,26). Prav tako iz tabele 15 razberemo šibko
pozitivno korelacijo med pozornostjo učencev kontrolne skupine in uspešnostjo pri poznem
preizkusu znanja (r = 0,31). Učenci kontrolne skupine z večjo pozornostjo pri preizkusu
znanja in poznem preizkusu znanja dosegajo boljše rezultate in nasprotno.
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Pozornost je mejni pogoj za to, da informacije iz senzornega registra preidejo v delovni
spomin, kar velja za obe skupini.

4.2.4 Rezultati soodvisnosti med kapaciteto delovnega spomina in
uspešnostjo pri preizkusu znanja in poznem preizkusu znanja

Tabela 16: Korelacijska matrika (Pearsonov koeficient korelacije) za celoten vzorec (preizkus
znanja, pozni preizkus znanja, delovni spomin), N = 163
Preizkus znanja
Preizkus znanja

Pozni preizkus znanja

Delovni spomin

1

Pozni preizkus znanja

0,59**

1

Delovni spomin

0,22**

0,27**

1

* = statistična pomembnost korelacije je enaka 0,05, ** = statistična pomembnost korelacije
je enaka 0,001
Iz tabele 16 je razvidna zmerna pozitivna korelacija med preizkusom znanja in poznim
preizkusom znanja (r = 0,59). Pomeni, da so učenci, ki so pri preizkusu znanja dosegali boljše
rezultate, tudi pri poznem preizkusu znanja boljši in nasprotno, neodvisno od pristopa učenja
kemije z eksperimentalnim delom
Pozitivno šibko korelacijo opazimo tudi med rezultati pri preizkusu znanja in testu kapacitete
delovnega spomina (r = 0,22). Učenci, ki so pri testu kapacitete delovnega spomina dosegali
boljše rezultate, so bili boljši tudi pri preizkusu znanja in nasprotno.
Prav tako iz tabele 16 lahko razberemo pozitivno korelacijo med uspešnostjo učencev pri
poznem preizkusu znanja in testu kapacitete delovnega spomina. Kaže se šibka korelacija s
testom delovnega spomina (r = 0,27). Velja, da učenci z visoko kapaciteto delovnega spomina
pri poznem preizkusu znanja dosegajo boljši rezultat in nasprotno.
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Tabela 17: Korelacijska matrika (Pearsonov koeficient korelacije) glede na način dela –
eksperimentalna skupina (preizkus znanja, pozni preizkus znanja, delovni spomin), N = 83
Preizkus znanja
Preizkus znanja

Pozni preizkus znanja

Delovni spomin

1

Pozni preizkus znanja

0,55**

1

Delovni spomin

–0,02

0,16

1

* = statistična pomembnost korelacije je enaka 0,05, ** = statistična pomembnost korelacije
je enaka 0,001
V tabeli 17 so zbrane korelacije rezultatov učencev eksperimentalne skupine, ki so izvajali
eksperimentalno delo po predpostavljenem modelu MSED za eksperimentalno delo. Razvidna
je zmerna pozitivna korelacija med uspešnostjo učencev pri preizkusu znanja in poznem
preizkusu znanja (r = 0,55). Učenci eksperimentalne skupine, ki so pri preizkusu znanja
dosegali boljše rezultate znanja, so bili tudi pri poznem preizkusu znanja boljši in nasprotno.
Korelacije med kapaciteto delovnega spomina in uspešnostjo pri preizkusu znanja in poznem
preizkusu znanja niso statistično pomembne.
Iz korelacij lahko izpeljemo, da ni statistično pomembne povezave med uspešnostjo učencev
pri preizkusu znanja in poznem preizkusu znanja ter med kapaciteto delovnega spomina.
Predvidevamo, da eksperimentalno delo po predpostavljenem modelu za skupinsko
eksperimentalno delo zmanjša obremenitev delovnega spomina in da ne glede na učenčev
primanjkljaj (nižjo kapaciteto delovnega spomina) z vodenim skupinskim eksperimentalnim
delom pri učencih lahko dosežemo dobre rezultate pri preizkusu znanja in poznem preizkusu
znanja.
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Tabela 18: Korelacijska matrika (Pearsonov koeficient korelacije) glede na način dela –
kontrolna skupina (preizkus znanja, pozni preizkus znanja, delovni spomin), N = 80
Preizkus znanja
Preizkus znanja

Pozni preizkus znanja

Delovni spomin

1

Pozni preizkus znanja

0,58**

1

Delovni spomin

0,32**

0,32**

1

* = statistična pomembnost korelacije je enaka 0,05, ** = statistična pomembnost korelacije
je enaka 0,001
V tabeli 18 so povzete korelacije med preizkusi znanja in poznimi preizkusi znanja ter testi za
ugotavljanje kapacitete delovnega spomina za učence kontrolne skupine, ki so k
eksperimentalnemu delu pristopili na običajni način.
Zmerna pozitivna korelacije se kaže v rezultatih pri preizkusu znanja in poznem preizkusu
znanja (r = 0,58). Učenci, ki so pri preizkusu znanja dosegali boljši rezultat, so bili boljši tudi
pri poznem preizkusu znanja in nasprotno.
Šibka pozitivna korelacija (r = 0,32) se prav tako kaže v korelaciji med preizkusom znanja in
rezultatom pri testu za ugotavljanje delovnega spomina. Učenci z boljšim delovnim
spominom dosegajo boljše rezultate pri preizkusu znanja in nasprotno. Enako velja tudi za
pozni preizkus znanja (r = 0,32).
Iz korelacij lahko izpeljemo, da učenci z boljšo kapaciteto delovnega spomina pri običajnem
skupinskem eksperimentalnem delu dosegajo boljše rezultate pri preizkusu znanja in poznem
preizkusu znanja. Predvidevamo, da je pri običajnem skupinskem eksperimentalnem delu
obremenitev delovnega spomina večja, kar je lahko povezano s slabšimi rezultati.
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4.2.5 Veljavnost hipotez v drugem delu raziskave
Raziskovalci (Tiberghien, 1999; Mancy in Reid, 2004; Abrahams in Millar, 2008; Jung in
Reid, 2009; Hamza, 2013) ugotavljajo, da je pri eksperimentalnem delu velika
preobremenjenost delovnega spomina učencev, zato je usvojenega znanja z eksperimentalnim
delom v smislu razumevanja malo. V ta namen smo na podlagi rezultatov v prvem delu
doktorske disertacije in študija literature predpostavili model za skupinsko eksperimentalno
delo (MSED) in v skladu z njim razvili gradivo, s katerim smo skušali pri učencih usmeriti
pozornost in zmanjšati preobremenjenost delovnega spomina ob izvedbi eksperimentalnega
dela, ter tako spodbuditi večjo uspešnost pri učenju kemije. V drugem delu raziskave nas je
zanimala veljavnost predpostavljenega modela MSED, ter vloga pozornosti in delovnega
spomina

na

usvajanje

kemijskega

znanja

ob

različnih

izvedbah

samostojnega

eksperimentalnega dela učencev (primerjava izvedbe eksperimentalnega dela po MSED =
eksperimentalna skupina in privzet običajni način eksperimentalnega dela = kontrolna
skupina).
Peta hipoteza
Obstaja povezanost med pozornostjo učencev in njihovo uspešnostjo pri samostojnem
eksperimentalnem delu glede na način izvedbe (eksperimentalna vs. kontrolna skupina).
Korelacije kažejo, da učenci z boljšo pozornostjo pri preizkusih znanja in poznih preizkusih
znanja dosegajo boljše rezultate in nasprotno.
Iz korelacij razberemo, da učenci eksperimentalne in kontrolne skupine, katerih pozornost je
večja, pri preizkusu znanja in poznem preizkusu znanja dosegajo boljše rezultate. Ti so v
skladu z informacijsko teorijo spomina (Atkinson in Shiffrin, 1968), kajti pozornost je pogoj,
da informacije iz senzornega registra preidejo v delovni spomin, kar se je izkazalo v primeru
eksperimentalne in kontrolne skupine.
Na podlagi navedenih rezultatov lahko potrdimo peto hipotezo, po kateri obstaja povezanost
med pozornostjo učencev in njihovo uspešnostjo pri samostojnem eksperimentalnem delu
glede na način izvedbe (eksperimentalna vs. kontrolna skupina).
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Šesta hipoteza
Obstaja povezanost med kapaciteto delovnega spomina učencev in njihovo uspešnostjo pri
samostojnem eksperimentalnem delu glede na način izvedbe (eksperimentalna vs. kontrolna
skupina).
Korelacije kažejo, da so učenci, ki so dosegli visoke rezultate pri testu za ugotavljanje
kapacitete delovnega spomina, dosegli tudi boljše rezultate pri preizkusu znanja in nasprotno.
Prav tako so učenci, ki so dosegli visoke rezultate pri testu za ugotavljanje kapacitete
delovnega spomina, tudi pri poznem preizkusu znanja dosegli boljši rezultat in nasprotno.
V eksperimentalni skupini se je glede korelacij izkazalo, da ni statistično pomembne
povezave med uspešnostjo učencev eksperimentalne skupine pri preizkusu in poznem
preizkusu znanja s kapaciteto delovnega spomina. Predvidevamo, da eksperimentalno delo po
MSED zmanjša obremenitev delovnega spomina in ne glede na učenčevo kapaciteto
delovnega spomina dosežemo z izvedbo eksperimentalnega dela po MSED optimalne
rezultate pri preizkusu in poznem preizkusu znanja.
Iz korelacij lahko izpeljemo, da so pri učencih kontrolne skupine, ki spremljajo običajno
skupinsko eksperimentalno delo, povezave med kapaciteto delovnega spomina in učnimi
rezultati. Kapaciteta delovnega spomina je pozitivno povezana z rezultati pri preizkusu in
poznem preizkusu znanja. Predvidevamo, da pri običajnem skupinskem eksperimentalnem
delu obstaja obremenitev delovnega spomina, ki je povezana z doseganjem rezultatov. To je
lahko težava, zlasti pri učencih s slabšim delovnim spominom.
Na podlagi korelacij lahko šesto hipotezo, po kateri obstaja povezanost med kapaciteto
delovnega spomina učencev in njihovo uspešnostjo pri samostojnem eksperimentalnem delu
glede na način izvedbe (eksperimentalna vs. kontrolna skupina), delno potrdimo.
Sedma hipoteza
Obstaja statistično pomembna razlika v znanju učencev pri samostojnem eksperimentalnem
delu glede na način izvedbe (eksperimentalna vs. kontrolna skupina).
Iz analize preizkusov znanja, ki so jih učenci eksperimentalne in kontrolne skupine reševali
takoj po končani učni enoti z eksperimentalni delom, smo ugotovili statistično pomembno
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razliko pri preizkusu znanja glede na pristop k eksperimentalnemu delu. Preizkus znanja so
učenci v eksperimentalni skupini reševali bolje od učencev kontrolne skupine, s čimer smo na
primeru izbrane vsebine o karboksilnih kislinah potrdili veljavnost modela MSED.
Iz rezultatov lahko izpeljemo statistično pomembno razliko v znanju učencev pri
samostojnem eksperimentalnem delu glede na način izvedbe in tako sedmo hipotezo
potrdimo.
Osma hipoteza
Obstaja statistično pomembna razlika v trajnosti znanja učencev pri samostojnem
eksperimentalnem delu glede na način izvedbe (eksperimentalna vs. kontrolna skupina).
Iz analize poznih preizkusov znanja, ki so jih učenci eksperimentalne in kontrolne skupine
reševali štiri tedne po učni enoti z eksperimentalni delom, je razvidno, da obstaja statistično
pomembna razlika med skupinama pri poznem preizkusu znanja glede na pristop k
eksperimentalnemu delu. Pozni preizkus znanja so bolje reševali učenci v eksperimentalni
skupini kot učenci kontrolne skupine, kar je v prid uporabi modela MSED za načrtovanje
eksperimentalnega dela na primeru izbrane vsebine o karboksilnih kislinah.
Rezultati analize pa so pokazali tudi pomembno interakcijo med skupino in preizkusom
znanja. Nadaljnja analiza je pokazala, da je bil upad znanja pri poznem preizkusu večji v
eksperimentalni kot pa v kontrolni skupini, čeprav je bilo znanje v absolutnem smislu še
vedno boljše v eksperimentalni skupini.
Iz rezultatov lahko izpeljemo, da po štirih tednih še vedno obstaja statistično pomembna
razlika v znanju učencev pri samostojnem eksperimentalnem delu glede na način izvedbe in
tako osmo hipotezo potrdimo.
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5 ZAKLJUČEK
V želji, da bi učitelji načrtovali in izvedli eksperimentalno delo pri pouku kemije na čim
učinkovitejši način ter vključili učence v eksperimentalno delo tako, da bi dosegli smiselno
znanje in razumevanje kemije in naravoslovja, so bili v doktorski disertaciji raziskovani in
ovrednoteni dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost eksperimentalnega dela pri poučevanju in
učenju kemije z eksperimentalnim delom.
Raziskav o eksperimentalnem delu pri pouku kemije in naravoslovju je veliko, a čeprav je
eksperimentalno delo stalna praksa pri poučevanju kemije, še vedno ostaja odprto vprašanje,
kako poučevati kemijo z eksperimentalnim delom, da bodo učenci med eksperimentalno
nalogo razvijali razumevanje kemije, in ne samo rokovali z laboratorijskem priborom.
Eksperimentalno delo obsega veliko dejavnosti hkrati in učenci morajo biti pozorni na
številne dražljaje med njim, kar lahko vodi do preobremenitve njihovega delovnega spomina.
Ker je med eksperimentalnim delom delovni spomin učencev preobremenjen, se lahko zaradi
tega zmanjša tudi učenje z razumevanjem. Zato je za učitelja toliko težja naloga načrtovanja
in izbire primernih eksperimentalnih nalog. Načrtovati mora tako, da med eksperimentalnim
delom usmerja pozornost učencev in v čim večji meri zmanjša preobremenjenost delovnega
spomina, saj s tem omogoči tudi učencem s slabšima pozornostjo in delovnim spominom
doseganje razumevanja eksperimentalne naloge in boljše rezultate.
Na podlagi raziskav, predstavljenih v drugem poglavju, o učinkovitem poučevanju in učenju z
eksperimentalnim delom po svetu in v Sloveniji smo se odločili v prvem delu doktorske
disertacije raziskati stanje v slovenskih osnovnih šolah. Zanimali so nas učiteljevo
načrtovanje in izvedba eksperimentalne naloge (cilji za načrtovano eksperimentalno delo,
delovni listi, ki jih učitelji predvidijo za eksperimentalno nalogo) ter vključevanje učenca v
eksperimentalno delo in znanje, ki ga učenci usvojijo pri eksperimentalni nalogi.
Ker učitelji v veliki meri vključujejo eksperimentalno delo pri poučevanju kemije (Toplis,
2012), je izjemno pomembno, da učitelj zna presoditi, kdaj je eksperimentalno delo
najprimernejša in najučinkovitejša metoda za poučevanje in doseganje posameznega cilja
(Hofstein, Kipnis in Abrahams, 2013). Pomembno je, da so učitelji natančni pri splošnih in
specifičnih ciljih za delo v razredu, kajti jasni cilji o tem, kaj želijo doseči, so glavna osnova
za dober načrt učiteljev in izbiro primerne eksperimentalne dejavnosti (Hofstein in Lunetta,
2004; Denby, 2015). Prav tako je pomembno, da učitelji seznanijo učence s cilji posamezne
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eksperimentalne naloge, da bi razumeli pomen posamezne vaje (Wilkenson in Ward, 1997;
Denby, 2015).
V raziskavi smo ugotovili, da učitelji v slovenskih šolah vključujejo eksperimentalno delo
predvsem intuitivno in se v celoti ne zavedajo vseh kompetenc, ki jih lahko razvijejo s takim
načinom dela. Izkazalo se je, da se največ učiteljev zaveda usvajanja zgolj vsebinskih ciljev,
medtem ko je zelo malo učiteljev, ki se v celoti zavedajo usvajanja vsebinskih ciljev, ciljev,
vezanih na eksperimentalno delo, in ciljev, vezanih na širše naravoslovne kompetence. Za
izboljšanje pedagoške prakse predlagamo, da je pri usposabljanju učiteljev kemije bistveni
poudarek na celostnem dojemanju eksperimentalnega dela, na razumevanju in poudarjanju
vsebinskih, eksperimentalnih in širših naravoslovnih kompetenc.
Kot menita Hawkins in Phelps (2013), je treba cilje eksperimentalnega dela dobro opredeliti,
da lahko sestavimo ustrezno gradivo za eksperimentalno delo. Pisna navodila za
eksperimentalno delo (delovni zvezek, delovni list) natančno usmerjajo učence med
eksperimentalnim delom, vodijo jih skozi eksperimentalno delo, usmerjajo pozornost na
opazovanje pomembnih informacij in jih usmerjajo na vprašanja, zato pisna navodila (delovni
zvezek, delovni list) močno vplivajo na dejavnosti učencev med eksperimentalnim delom
(Tiberghien et al., 2001; Hofstein in Lunetta, 2004). Z dobro pripravljenim delovnim listom
zmanjšamo kognitivne obremenitve učencev (Carnduff in Reid, 2003). Da bi učenci lahko
dosegli optimalne rezultate pri eksperimentalnem delu, bi morali, glede na cilje, delovni listi
oz. delovni zvezek vključevati povezovanje opažanj pri eksperimentalnem delu na makroravni
z razlago na delčni in zapisom na simbolni ravni – delo z idejami in materiali (Abrahams in
Miller, 2008). A. Tiberghien (1999) in Denby (2015) poudarjata pomen oblikovanja naloge in
vprašanj, ki se nanašajo na eksperimentalno dejavnost, kajti učitelj s premišljenim
zastavljanjem vprašanj lahko spodbuja kognitivne dejavnosti. Zato je dejavno načrtovana
naloga lahko ključnega pomena za uspešno ravnotežje med teorijo in pojavi, kar pa za učitelja
naravoslovja ni lahka naloga.
Pred izvedbo raziskave smo pričakovali, da učitelji pripravijo gradivo (delovne liste) v skladu
s predvidenimi cilji učne enote pri eksperimentalnem delu. Iz analize razrednih opazovanj
lahko ugotovimo, da na delovnih listih prevladujejo predvsem naloge vezane na beleženje
opažanj med eksperimentalnim delom povezane s snovmi iz vsakdanjega življenja in kakšna
naloga povezana s teoretičnimi vsebinami. Žal pa večina učiteljev pri oblikovanju delovnega
lista ne izrabi celotnega potenciala ciljev eksperimentalnega dela. Iz delovnih listov smo
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razbrali, da se učitelji slabo zavedajo povezovanja vseh treh ravni znanja o kemiji, saj delovni
listi ne vsebujejo nalog povezovanja vseh treh ravni (makroravni ter delčne in simbolne
ravni), kar je pomembno za razvijanje razumevanja kemije. Iz delovnih listov, predvidenih za
eksperimentalno delo, smo prav tako razbrali, da prevladujejo naloge I. in II. taksonomske
stopnje po Bloomovi taksonomiji. Za izboljšanje pedagoške prakse predlagamo, da je pri
izobraževanju učiteljev kemije poudarjeno skrbno načrtovanje delovnih listov, ki naj bodo v
skladu s cilji učne enote za eksperimentalno delo in naj vsebujejo naloge na makroravni ter
delčni in simbolni ravni, saj s tem spodbujamo eksperimentalno delo na ravni dela ter ravneh
miselnih dejavnosti in idej ter poskrbimo, da so na delovnemu listu naloge različnih
taksonomskih stopenj. Poudarjeno mora biti tudi, da se učitelji zavedajo vseh ciljev in se ne
osredinjajo samo na vsebinske cilje.
Ker je eksperimentalno delo temelj poučevanja kemije, je pomembno, da je omogočeno vsem
učencem (Motlhabane, 2013). Millar (2004) meni, da je treba učence spremljati med
eksperimentalnim delom na ravni dela in ravni idej, torej ugotoviti, kaj učenci delajo in
opazujejo ter kako opažanja razumejo in povezujejo z že znanimi ali novimi pojmi.
Praksa v slovenskih šolah je pokazala, da učenci med eksperimentalnim delom sledijo
navodilom učitelja. Nekaj časa za eksperimentalno delo namenijo ravni dela, nekaj ravni idej,
kar je odvisno od posamezne eksperimentalne naloge in zahtev učitelja. Kadar učitelj za
eksperimentalno nalogo predvidi delovni list, učenci običajno sledijo zadolžitvam, zapisanim
na delovnem listu, in rešujejo naloge na delovnem listu. Učinek pri učenju z razumevanjem je
največji takrat, kadar učitelj za učence predvidi delovni list, pripravljen s cilji učne enote za
eksperimentalno delo, in ob koncu učne ure delovne liste pregleda skupaj z učenci ter jim
posreduje povratno informacijo. Pri eksperimentalnem delu je tudi bistvenega pomena, da
učenci razumejo povezavo med eksperimentalno dejavnostjo in teorijo, kar smo preverili z
razumevanjem vsebine po končani eksperimentalni vaji. Izkazalo se je, da kadar se učitelj
celostno zaveda vseh ciljev eksperimentalne naloge, učenci dosežejo najboljše rezultate. Žal
pa je bilo takih učiteljev v raziskavi, ki smo jo izvedli, malo. Kot je že bilo omenjano, je
izjemno pomembno, da je pri izobraževanju učiteljev kemije poudarjeno skrbno načrtovanje
delovnih listov, saj je delo učencev tesno povezano z zadolžitvami, zapisanimi na delovnem
listu. Pomembno je, da pri načrtovanju delovnega lista poskrbimo za enakomerno vodeno
delo na ravneh dela in miselnih dejavnosti. Prav tako naj je pri izobraževanju učiteljev bolj
poudarjena pomembnost pregleda delovnih listov ob zaključku eksperimentalnega dela in
104

posredovanja povratne informacije o eksperimentalnem delu, kajti učenci ob takem pristopu k
eksperimentalnemu delu dosežejo najvišje razumevanje eksperimentalne naloge in usvojijo
največ znanja.
Na osnovi pregleda literature in ključnih dejavnikov, ki smo jih prepoznali v prvem delu
raziskave, smo za optimalno izvedbo eksperimentalnega dela predpostavili model za
skupinsko eksperimentalno delo (MSED) (str. 82–85). V njem smo opredelili bistvene
segmente,

ki

naj

jih

vsebuje

učiteljeva

priprava:

(1)

jasno

opredelitev

ciljev

eksperimentalnega dela, (2) primerno izbiro eksperimentalnega dela, (3) pripravo učnega
gradiva za učence, (4) učiteljevo pripravo za eksperimentalno delo, (5) razpravo pred
eksperimentalnim delom, (6) sestavo skupin in razdelitev vlog učencem, (7) izvedbo
eksperimentalnega dela in (8) razpravo po eksperimentalnem delu.
V drugem delu doktorske disertacije smo preverili ustreznost predpostavljenega MSED, tako
da smo primerjali znanje in trajnost znanja učencev, ki so izvedli eksperimentalno delo po
predpostavljenem MSED (eksperimentalna skupina), v primerjavi z učenci, ki so izvedli
privzeto običajno izvedbo skupinskega eksperimentalnega dela v slovenskih šolah (v
kontrolni skupini). Zanimali sta nas tudi povezava pozornosti učencev s pridobljenim znanjem
pri skupinskem eksperimentalnem delu (znotraj eksperimentalne in kontrolne skupine) in
povezava kapacitete delovnega spomina učencev s pridobljenim znanjem pri skupinskem
eksperimentalnem delu (znotraj eksperimentalne in kontrolne skupine), saj smo z uporabo
MSED poskušali čim bolj zmanjšati obremenitev delovnega spomina učencev in usmerjati
njihovo pozornost.
Izkazalo se je, da so učenci v eksperimentalni skupini, ki so izvedli eksperimentalno delo,
pripravljeno po MSED, pri preizkusu in poznem preizkusu znanja dosegali boljše rezultate od
učencev v kontrolni skupini, ki so eksperimentalno nalogo izvajali na običajni način.
Eksperimentalna skupina je pri preverjanju znanja in trajnosti znanja, pri preizkusu in poznem
preizkusu znanja dosegla statistično boljše rezultate od kontrolne skupine.
Tako smo dokazali, da je predpostavljen MSED ustrezen, saj njegova uporaba vodi do večje
kakovosti in trajnosti usvojenega znanja kemije s skupinskim eksperimentalnim delom.
Povezave med pozornostjo učencev in rezultati pri preizkusu in poznem preizkusu znanja so
pokazale, da učenci z boljšo pozornostjo pri preizkusih in poznih preizkusih znanja dosegajo
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boljše rezultate. Preverili smo tudi povezave med pozornostjo učencev in rezultati pri
preizkusih znanja v posamezni skupini. Statistično pomembne korelacije so se pokazale
znotraj eksperimentalne in kontrolne skupine. Iz rezultatov lahko izpeljemo, da mora učitelj,
če namerava zagotoviti dobre rezultate, poskrbeti za usmerjanje in vzdrževanje pozornosti
med skupinskim eksperimentalnim delom. Rezultati se skladajo z informacijsko teorijo
spomina (Atkinson in Shiffrin, 1968), pri katerem preidejo informacije iz senzornega registra
v delovni spomin samo, če smo nanje pozorni.
Povezava delovnega spomina in uspešnosti učencev pri preizkusu in poznem preizkusu znanja
je pokazala pozitivno povezavo med kapaciteto delovnega spomina in rezultati pri preizkusu
in poznem preizkusu znanja v kontrolni skupini, ne pa tudi v eksperimentalni skupini. Učenci
kontrolne skupine z boljšo kapaciteto delovnega spomina pri preizkusu in poznem preizkusu
znanja dosegajo boljše rezultate.
Iz rezultatov lahko izpeljemo, da izvedba eksperimentalnega dela po MSED verjetno zmanjša
obremenitev delovnega spomina, zato lahko na učenčev primanjkljaj (nižjo kapaciteto
delovnega spomina) ob taki izvedbi pri učencih dosegamo boljše rezultate pri preizkusu in
poznem preizkusu znanja kemije. Pri običajnem skupinskem eksperimentalnem delu pa
obstaja večja obremenitev delovnega spomina, kar se kaže v slabših rezultatih pri preizkusu in
poznem preizkusu znanja.
Zaključimo lahko, da sta načrtovanje in izvedba eksperimentalnega dela za učitelje kemije
pomembna, a zahtevna naloga. Bistveni prispevek doktorske disertacije predstavljata analiza
rednega pouka kemije z eksperimentalnim delom v slovenskih šolah in razvoj modela MSED.
Pri evalvaciji modela MSED se je izkazalo, da model MSED omogoča usmerjanje pozornosti
učencev in razbremenitev njihovega delovnega spomina ter vodi do kakovostnejšega in
trajnejšega znanja kemije, pridobljenega med eksperimentalnim delom na primeru izbrane
vsebine (kisikova družina organskih spojin, karboksilne kisline).
Snemanje pouka učiteljev kemije je izjemno občutljivo področje, saj smo zelo težko pridobili
soglasja učiteljev za snemanje in analiziranje njihovega rednega pouka kemije. Prvi del
raziskave je še posebej dragocen za slovenski prostor, kajti podobnih raziskovalnih podatkov
s področja kemijskega izobraževanja v Sloveniji še ni, zato odpiramo možnosti nadgradnje
naše raziskave s spremljanjem večjega števila učiteljev in učencev, istega učitelja skozi daljše
časovno obdobje pri različnih vsebinah, različnim učiteljem predlagamo isto vsebino za
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snemano učno enoto in nato posamezne učne enote primerjamo med seboj. Zavedamo se, da
na uspeh učencev med eksperimentalnim delom ne vplivajo zgolj dejavniki, ki smo jih
prepoznali z opazovanj snemanih rednih ur kemije z eksperimentalnim delom in jih
predstavili v prvem delu raziskave. V pregledu literature je eksperimentalno delo
predstavljeno v kontekstu različnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na njegovo učinkovitost
(npr. motiviranost učencev, izbira eksperimenta), kar omogoča nadaljnje raziskave na
področju kemijskega izobraževanja.
Pomanjkljivost drugega dela raziskave je v tem, da bi razviti model MSED lahko preverili na
večjem vzorcu učencev, z različnimi kemijskimi vsebinami in v vzorec vključili učence iz
različnih slovenskih regij. V nadaljnjih raziskavah bi bilo dobro po predpostavljenem MSED
primerjati deduktivni in induktivni pristop k eksperimentalnemu delu, model MSED
primerjati z demonstracijskim eksperimentalnim delom, s spremljanjem eksperimentalnega
dela z IKT in model MSED preveriti ob različnih kemijskih vsebinah.
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PRILOGA 1.1: Analiza
opazovane
eksperimentalnega dela 1

učne

enote

demonstracijskega

Tabela 1.1 – 1. del: UČITELJ 1 – učitelj tipa A, štirje opazovani učenci, štirje intervjuvani
učenci, analiza opazovanja učne enote z demonstracijskim eksperimentalnim delom, vsebinski
sklop kisline, baze in soli, delovni list z naslovom EKSPERIMENTALNA VAJA, učiteljev lastni
izdelek
Raven 2 - A po Millarju – učiteljevi cilji (kaj naj
Raven 2 - D po Millarju – kaj se učenci
bi se učenci naučili)
dejansko naučijo
vir: priprava
vir: intervju
vir: intervju (N = 4 učenci)
• vsebinski cilji
• vsebinski cilji
 delež pravilnih odgovorov
(cilji niso doseženi, vsi
• cilji vezani na širše
 razumevanje eksperimenta: 20 %
nar. kompetence
učenci niso dosegli
min. št. točk = 0 od 2
učinkovitost 2 maks. št. točk = 1 od 2
vseh ciljev)

povprečno št. točk = 0,4 od 2
 splošna praksa
 laboratorijski pribor, reagenti, obnova
eksperimentalnega
dela: 40 %
dela:
min. št. točk = 0 od 2
- delež
maks. št. točk = 2 od 2
eksperimentalnega dela
povprečno št. točk = 0,8 od 2
v šolskem letu: 15 %
 uporabnost v vsakdanjem življenju: 20 %
- ocenjevanje
min. št. točk = 0 od 2
eksperimentalnega
maks. št. točk = 2 od 2
dela: NE
povprečno št. točk = 0,4 od 2
Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 2 (A in D):
Učitelj 1 v pripravi za učno enoto z demonstracijskim eksperimentom navede vsebinske cilje in cilje, vezane na
širše naravoslovne kompetence, medtem ko v intervjuju navede samo vsebinske cilje. Glede na ponotranjeno
zavedanje ciljev eksperimentalnega dela smo učitelja 1 uvrstili v kategorijo tipa A, ker se zaveda samo vsebinskih
ciljev. Po končani učni enoti smo učitelja povprašali o realizaciji ciljev, ki si jih je zastavil za učno enoto z
demonstracijskim eksperimentom. Učitelj 1 meni, da ni dosegel vseh zastavljenih ciljev, prav tako vsi učenci niso
dosegli vseh ciljev.
Cilje, ki jih lahko dosežemo z eksperimentalnim delom (vsebinske cilje, cilje, vezane na eksperimentalno delo, in
cilje, vezani na širše naravoslovne kompetence), smo preverili z intervjujem po končani učni enoti. Ugotavljamo,
da so učenci slabo dosegli zastavljene cilje, saj so pri vsebinskem razumevanju eksperimenta in uporabnosti
naučenega v vsakdanjem življenju dosegli slabe rezultate – 20 %. Učenci so bili boljši pri poznavanju
laboratorijske opreme, reagentov in obnovi dela, kar kaže, da verjetno večkrat izvajajo eksperimentalno delo.

Tabela 1.1 – 2. del: UČITELJ 1 – učitelj tipa A, štirje opazovani učenci, štirje intervjuvani
učenci, analiza opazovanja učne enote z demonstracijskim eksperimentalnim delom, vsebinski
sklop kisline, baze in soli, delovni list z naslovom EKSPERIMENTALNA VAJA, učiteljev lastni
izdelek
Raven 1 - B po Millarju – oblikovanje
Raven 1 - C po Millarju – kaj učenci dejansko
sheme/nalog/detajlov konteksta (kaj učenci
naredijo
morajo narediti)
vir: delovni list
vir: posnetek
vir: delovni list
vir: posnetek
Naloge s podvprašanji
 vključevanje učitelja
 delovni listi so rešeni:
 eksperimentalno
se nanašajo na:
pri eksperimentalnem
93,6 %
delo učencev:
učinkovitost min. = 60 %
• vsebinske cilje
delu:
- raven dela: 15,7 %
1
• cilje, vezane na
- raven dela: 31,8 %
maks. = 100 %
- raven idej: 69,3 %
eksperimentalno delo
- raven idej: 50,8 %
- izguba časa: 15 %
 III. tak. stop.: 100 %
• cilje vezane na širše
- drugo delo: 17,4 %

 II. tak. stop.: 100 %
narav. kompetence
- delčna raven: DA
 varno eksp. delo:
 I. tak. stop.: 100 %
- simbolna raven: DA

ne uporabljajo
 I. tak. stop.: 95,5 %
Bloomova

 III. tak. stop.: 72,7 % zaščitne opreme
taksonomija:
 vključuje učence v
 pravilno rešeni delovni  skrb za okolje:
 III. taks. stopnja
eksp. delo: NE
sami ne pospravijo
list: 71,8 %
 II. taks. stopnja
 vodeno reševanje
odpadkov
min. = 20 %
delovnih listov: NE
 I. taks. stopnja
maks. = 100 %
 I. taks. stopnja
Bloom:
 III. taks. stopnja
 III. tak. stop.: 50 %

 II. tak. stop.: 72,7 %
 vsebuje teorijo: DA
 I. tak. stop.: 100 %
 vsebuje navodila: NE
 I. tak. stop.: 90,9 %
 našteti reagenti: DA
 III. tak. stop.: 31,3 %
 našteti pripomočki:
 delovni list ni
NE
pregledan

 delčna raven: DA
 simbolna raven: DA
Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 1 (B in C):
Učitelj 1 je za učno enoto z demonstracijskim eksperimentom pripravil delovne liste. Na njih so naloge, ki vsebujejo
vsebinske cilje, cilje, vezane na eksperimentalno delo, in cilje, vezane na širše naravoslovne kompetence. Na delovnem
listu sta dve nalogi I. taksonomske sopenje po Bloomovi taksonomiji in ena naloga II. taksonomske stopnje in dve
nalogi III. taksonomske stopnje. Učenci so delovni list reševali samostojno, učitelj pa jih posebej ni opozarjal, kdaj in
kaj morajo zapisati.
Učitelj v demonstracijsko eksperimentalno delo ne vključuje učencev, za delo porabi 31,8, za razvijanje idej in miselne
dejavnosti pa 50,8 odstotka časa. Izguba časa pri učitelju (17,4 %) in učencih (15 %) je velika, ker se učenci med
eksperimentalnim delom zabavajo in čas, namenjen eksperimentalnemu delu, je treba nameniti reševanju disciplinskih
težav. Učitelj pri eksperimentalnem delu delno uporablja zaščitno opremo, zaščitno haljo obleče, ne uporablja pa
zaščitnih očal in zaščitnih rokavic.
Učitelj 1 v učni enoti razlaga učno snov iz kemije na vseh treh ravneh (na makroravni ter delčni in simbolni ravni).
Interpretacija povezave učinkovitosti ravni 2 z učinkovitostjo ravni 1:
Iz učne enote lahko razberemo, da ciljev, ki si jih je učitelj zastavil za učno enoto z demonstracijskim eksperimentom,
ni dosegel v celoti. Tudi učenci niso dosegli vseh ciljev, kar je razvidno iz rezultatov preverjanja znanja, in tega se
zaveda tudi učitelj. Veliko izgubo časa zaradi disciplinski težav lahko povežemo z neresnostjo dela učencev pri
eksperimentalnem delu, ker učitelj v splošnem ne ocenjuje eksperimentalnega dela in ne pregleduje delovnih listov.
Čeprav učenci delovne liste rešijo dobro, znanje ostane na nižjih taksonomskih stopnjah, ker nalogo višje taksonomske
stopnje rešijo slabo. To potrjuje tudi rezultat preverjanja, saj do globljega razumevanja eksperimentalne vaje ne pride.
Kognitivna obremenitev učencev je pri demonstracijskem eksperimentu močno zmanjšana, saj je neposredno
eksperimentalno delo preneseno na učitelja, učencem se ni treba spominjati spretnosti, spremljati navodil, imena
pripomočkov in reagentov. Ugotavljamo, da učenci kljub zmanjšani kognitivni obremenitvi pri demonstracijskem
eksperimentu dosegajo slabe rezultate pri preverjanju znanja.

PRILOGA 1.2: Analiza
opazovane
eksperimentalnega dela 2

učne

enote

demonstracijskega

Tabela 1.2 – 1. del: UČITELJ 2 – učitelj tipa A, štirje opazovani učenci, štirje intervjuvani
učenci, vsebinski sklop kisline, baze in soli, učitelj ne predvidi uporabe delovnega lista, učenci si
zapisujejo v zvezek
Raven 2 - A po Millarju – učiteljevi cilji (kaj naj
bi se učenci naučili)
vir: priprava
vir: intervju
• vsebinski cilji
• vsebinski cilji
(vsi cilji so doseženi,
• cilji, vezani na
večina učencev je
eksperimentalno delo
dosegla vse cilje)
• cilji, vezani na širše
naravoslovne

kompetence
 splošna praksa
eksperimentalnega
dela:
- delež
eksperimentalnega dela
v šolskem letu: 15 %
- ocenjevanje
eksperimentalnega
dela: NE

učinkovitost 2

Raven 2 - D po Millarju – kaj se učenci
dejansko naučijo
vir: intervju
 delež pravilnih odgovorov
 razumevanje eksperimenta: 12,5 %
min. = 0 od 2
maks. = 1 od 2
povprečje = 0,25 od 2
 laboratorijski pribor, reagenti, obnova
dela: 16,7 %
min. = 1 od 2
maks. = 2 od 2
povprečje = 0,33 od 2
 uporabnost v vsakdanjem življenju: 0 %
min. = 0 od 2
maks. = 0 od 2
povprečje = 0 od 2

Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 2 (A in D)
Učitelj 2 v pripravi na učno enoto z demonstracijskem eksperimentom navede vse cilje, ki jih lahko dosežemo z
eksperimentalnim delom, medtem ko v intervjuju navede samo vsebinske cilje. Glede na ponotranjeno zavedanje
ciljev eksperimentalnega dela smo učitelja 2 uvrstili v kategorijo učitelja tipa A, ker se zaveda samo vsebinskih
ciljev, ki jih lahko doseže z eksperimentalnim delom. Po končani učni enoti smo učitelja 2 povprašali o realizaciji
zastavljenih ciljev za učno enoto z demonstracijskim eksperimentom. Učitelj 2 je prepričan, da je dosegel vse
zastavljene cilje, prav tako je večina učencev dosegla vse cilje.
Cilje, ki jih lahko dosežemo z eksperimentalnim delom (vsebinske cilje, cilje, vezane na eksperimentalno delo, in
cilje, vezane na širše naravoslovne kompetence), smo preverili z intervjujem učencev. Ugotavljamo, da so učenci
slabo dosegli vse cilje, pri razumevanju eksperimenta, poznavanju laboratorijskega pribora in obnovi eksperimenta
so dosegli pod 20 odstotkov ciljev, medtem ko uporabnosti naučenega v vsakdanjem življenju ni usvojil noben
učenec.

Tabela 1.2 – 2. del: UČITELJ 2 – učitelj tipa A, štirje opazovani učenci, štirje intervjuvani
učenci, vsebinski sklop kisline, baze in soli, učitelj ne predvidi uporabe delovnega lista, učenci si
zapisujejo v zvezek
Raven 1 - B po Millarju – oblikovanje
sheme/nalog/detajlov konteksta (kaj učenci
morajo narediti)
vir: zapiski učencev
vir: posnetek
 ne pripravi delovnih
listov, učenci prepisujejo
teorijo s table ali pišejo
po nareku
 teorija: DA
 navodila: NE
 reagenti: DA
 pripomočki: NE

 delčna raven: NE
 simbolna raven: NE

 vključevanje učitelja
- raven dela: 36,9 %
- raven idej: 53,3 %
- drugo delo: 9,8 %
- delčna raven: NE
- simbolna raven: NE

 vključevanje učencev
v eksperimentalno
delo: NE
 vodeno reševanje
delovnih listov: /

Raven 1 - C po Millarju – kaj učenci
dejansko naredijo

učinkovitost 1

vir: zapiski
učencev
 učenci si vse
prepišejo v zvezke s
table oz. pišejo po
nareku
 zapiski niso
pregledani

vir: posnetek
 eksperimentalno
delo učencev:
- raven dela: 39,8 %
- raven idej: 41,9 %
- izguba časa: 18,4 %

 varno
eksperimentalno
delo: ne uporabljajo
zaščitne opreme

Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 1 (B in C)
Učitelj 2 za učno enoto z demonstracijskim eksperimentom ne pripravi delovnih listov, teorijo in rezultate zapiše na
tablo ali narekuje, učenci prepisujejo oz. zapisujejo po nareku v zvezek.
Učitelj v demonstracijsko eksperimentalno delo ne vključuje učencev, za delo porabi 36,9 odstotka ter za razvijanje
idej in miselne dejavnosti 53,3 odstotka časa. Dejavnost učencev na ravni dela je 39,8-odstotna, na ravneh idej in
miselnih dejavnosti pa 41,9-odstotna. Izguba časa v načrtovani učni enoti je pri učitelju 9,8-odstotna, ker mora
učence opozarjati na red in disciplino, čakati, da učenci snov prepišejo v zvezek. Pri učencih je odstotek izgube časa
višji (18,4), kajti ko ne pišejo v zvezek, se zabavajo, ozirajo okrog in dolgočasijo. Učitelj pri eksperimentalnem delu
uporablja zaščitno opremo. Prav tako učitelj 2 v učni enoti ne razlaga učne snovi iz kemije na vseh treh ravneh (na
makroravni ter delčni in simbolni ravni), saj skrbi samo za vizualno zaznavo eksperimenta (na makroravni), medtem
ko ravni delcev in simbolov v učno enoto ne vključi.
Interpretacija povezave učinkovitosti ravni 2 z učinkovitostjo ravni 1
Učitelj 2 se zaveda samo usvajanja vsebinskih ciljev z demonstracijskem eksperimentom, verjame, da je večina
učencev usvojila vse cilje, ki si jih je zastavil za učno enoto, medtem ko ugotavljamo, da pri učencih do razumevanja
eksperimentalnega dela ni prišlo. Učitelj ne pripravi delovnih listov za učno enoto z demonstracijskim
eksperimentalnim delom, učenci si zapišejo samo to, kar jim narekuje oz. zapiše na tablo, učitelj nikoli ne ocenjuje
eksperimentalnega dela in v učno enoto ne vključi vseh treh ravni kemijskega poučevanja, kar so možnosti za slabše
rezultate pri preverjanju znanja.
Kognitivna obremenitev učencev je pri demonstracijskem eksperimentu močno zmanjšana, saj je neposredno
eksperimentalno delo preneseno na učitelja, učencem se ni treba spominjati spretnosti, spremljati navodil, imen
pripomočkov in reagentov, teorije in reševati delovnih listov. Ugotavljamo, da učenci kljub zmanjšani kognitivni
obremenitvi pri demonstracijskem eksperimentu pri preverjanju znanja dosegajo slabe rezultate.

PRILOGA 1.3: Analiza
opazovane
eksperimentalnega dela 3

učne

enote

demonstracijskega

Tabela 1.3 – 1. del: UČITELJ 3 – učitelj tipa A, štirje opazovani učenci, trije intervjuvani
učenci, vsebinski sklop kemijske reakcije, učitelj ne predvidi uporabe delovnega lista, učenci si
zapisujejo v zvezek
Raven 2 - A po Millarju – učiteljevi cilji (kaj naj
bi se učenci naučili)
vir: priprava
vir: intervju
• ni oddane priprave
• vsebinski cilji
(skoraj vsi cilji so
doseženi, vsi učenci
niso dosegli vseh ciljev)

 splošna praksa
eksperimentalnega dela:
- delež eksp. dela v
šolskem letu: 20 %
- ocenjevanje eksp.
dela: NE

učinkovitost 2

Raven 2 - D po Millarju – kaj se učenci
dejansko naučijo
vir: intervju
 delež pravilnih odgovorov
 razumevanje eksperimenta: 33, 3 %
min. = 0 od 2
maks. = 1 od 2
povprečje = 0,7 od 2
 laboratorijski pribor, reagenti, obnova
dela: 38,9 %
min. = 0 od 2
maks. = 1 od 2
povprečje = 0,8 od 2
 uporabnost v vsakdanjem življenju:
16,7 %
min. = 0 od 2
maks. = 1 od 2
povprečje = 0,33 od 2

Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 2 (A in D)
Učitelj 3 za učno enoto z demonstracijskim eksperimentom ne odda učne priprave, v intervjuju pred učno enoto
navaja smo vsebinske cilje. Glede na ponotranjeno zavedanje ciljev, ki jih lahko doseže z demonstracijskim
eksperimentom, učitelja 3 uvrščamo v kategorijo učiteljev tipa A, ker se zaveda samo usvajanja vsebinskih ciljev.
Po končani učni enoti smo učitelja povprašali o realizaciji ciljev, ki si jih je zastavil za učno enoto z
demonstracijskim eksperimentom. Učitelj 3 meni, da je dosegel skoraj vse cilje, ki si jih je zastavil za učno enoto,
medtem ko vsi učenci niso dosegli vseh ciljev.
Cilje, ki jih lahko dosežemo z eksperimentalnim delom (vsebinske cilje, cilje, vezane na eksperimentalno delo, in
cilje, vezane na širše naravoslovne kompetence), smo preverili z intervjujem po končani učni enoti. Ugotavljamo,
da je znanje učencev slabo, saj je razumevanje eksperimenta usvojila tretjina učencev, nekoliko boljši so bili pri
poznavanju laboratorijskega pribora, kemikalij in obnovi eksperimenta – 38,9-odstotno, medtem ko so bili veliko
slabši pri uporabnosti naučenega v vsakdanjem življenju – 16,7-odstotni.

Tabela 1.3 – 2. del: UČITELJ 3 – učitelj tipa A, štirje opazovani učenci, trije intervjuvani
učenci, vsebinski sklop kemijske reakcije, učitelj ne predvidi uporabe delovnega lista, učenci si
zapisujejo v zvezek
Raven 1 - B po Millarju – oblikovanje
sheme/nalog/detajlov konteksta (kaj učenci
morajo narediti)
vir: delovni list
vir: posnetek
 ne pripravi delovnih
 vključevanje učitelja
listov, učenci prepisujejo pri eksperimentalnem
s table ali pišejo po
delu:
nareku
- raven dela: 33,3 %
- raven idej: 61,7 %
 teorija: NE
- drugo delo: 5,3 %
 navodila: NE
- delčna raven: NE
 reagenti: DA
- simbolna raven: DA
 pripomočki: NE


 vključevanje učencev
 delčna raven: NE
v eksperimentalno delo:
 simbolna raven: DA
DA
 vodeno reševanje
delovnih listov: /

Raven 1 - C po Millarju – kaj učenci
dejansko naredijo

učinkovitost 1

vir: delovni list
 učenci si vse prepišejo v
zvezke oz. pišejo po
nareku, veliko je
strokovnih napak
 zapiski niso pregledani

vir: posnetek
 eksp. delo
učencev:
- raven dela:
37 %
- raven idej:
60,6 %
- izguba časa:
2,4 %

 varno eksp.
delo: ne
uporabljajo
zaščitne
opreme
 skrb za
okolje: sami
ne pospravijo
odpadkov

Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 1 (B in C)
Učitelj 3 za učno enoto z demonstracijskim eksperimentom ne pripravi delovnih listov. Kar se učenci učijo v učni
enoti, zapisujejo v zvezek, tako da prepišejo s table oz. pišejo po nareku učitelja. Zapiski so v obliki tabele, navedeni
so reagenti za posamezni del eksperimenta in rezultati eksperimentalnega dela. Pri pregledu zapiskov odkrijemo
veliko strokovnih napak.
Učitelj se na ravni dela vključuje manj (33-odstotno) kot na ravneh idej in miselnih dejavnosti (61,7- odstotno). Prav
tako učitelj skoraj nič ne eksperimentira, demonstracijsko eksperimentirajo učenci, ki jih povabi k tabli. Iz posnetkov
opazovane učne enote je razvidno, da čeprav so učenci vključeni v eksperimentalno delo, učitelj ne poskrbi za
zaščitno opremo sebe in učencev demonstratorjev.
Učitelj 3 v učni enoti ne razlaga učne snovi iz kemije na vseh treh ravneh (na makroravni ter delčni in simbolni
ravni), saj skrbi samo za vizualno zaznavo eksperimenta (na makroravni) ob uporabi simbolov, medtem ko ne
pripisuje večjega pomena delčni razlagi vsebine.
Interpretacija povezave učinkovitosti ravni 2 z učinkovitostjo ravni 1
Iz opazovane učne enote je razvidno, da učenci niso dosegli ciljev, ki si jih je zastavil učitelj 3 za učno enoto z
demonstracijskim eksperimentom in meni, da jih je dosegel. Učitelj v demonstracijski eksperiment vključuje učence,
vendar ne poskrbi za ustrezno varno delo sebe in učencev. Čeprav učitelj in učenci porabijo veliko časa na ravneh
idej in miselnih dejavnosti, ugotavljamo, da do globljega razumevanja eksperimentalne naloge pri učencih ne pride.
Prav tako učitelj v razlago ne vključuje ravni delcev, kar je tudi eden izmed možnih razlogov za slabše razumevanje
eksperimenta.
Ker učitelj v demonstracijsko delo vključuje tudi učence, poveča njihovo kognitivno obremenitev, saj se morajo
spomniti imen pripomočkov in reagentov, pokazati morajo spretnosti, spremljati ustna navodila, kar je ena izmed
možnosti za slabši rezultat pri preverjanju znanja učencev.

PRILOGA 1.4: Analiza
opazovane
eksperimentalnega dela 4

učne

enote

demonstracijskega

Tabela 1.4 – 1. del: UČITELJ 4 – učitelj tipa A, štirje opazovani učenci, štirje intervjuvani
učenci, vsebinski sklop povezovanje delcev, delovni list z naslovom TOPNOST SNOVI, učiteljev
lastni izdelek
Raven 2 - A po Millarju – učiteljevi cilji (kaj naj
bi se učenci naučili)
vir: priprava
vir: intervju
• vsebinski cilji
• vsebinski cilji
(vsi cilji so doseženi,
• cilji, vezani na
eksperimentalno delo
večina učencev je
dosegla vse cilje)

 splošna praksa
eksperimentalnega dela:
- delež
eksperimentalnega dela v
šolskem letu: 40 %
- ocenjevanje
eksperimentalnega dela:
NE

učinkovitost 2

Raven 2 - D po Millarju – kaj se
učenci dejansko naučijo
vir: intervju
 delež pravilnih odgovorov
 razumevanje eksperimenta: 50 %
min. = 0 od 2
maks. = 2 od 2
povprečje = 1 od 2
 laboratorijski pribor, reagenti, obnova
dela: 70,8 %
min. = 1 od 2
maks. = 2 od 2
povprečje = 1,4 od 2
 uporabnost v vsakdanjem življenju:
25 %
min. = 0 od 2
maks. = 1 od 2
povprečje = 0,5 od 2

Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 2 (A in D)
Učitelj 4 v pripravi za učno enoto z demonstracijskim eksperimentom navede vsebinske cilje in cilje, vezane na
eksperimentalno delo, medtem ko v intervjuju navaja usvajanje samo vsebinskih ciljev. Glede na ponotranjeno
zavedanje ciljev eksperimentalnega dela, ki jih lahko dosežemo z eksperimentalnim delom, smo učitelja uvrstili v
kategorijo učiteljev tipa A, ker se zaveda samo usvajanja vsebinskih ciljev. Po končani učni enoti smo učitelja
povprašali o realizaciji ciljev, ki si jih je zastavil za učno enoto z demonstracijskim eksperimentom. Učitelj 4 meni,
da je dosegel večino ciljev, ki si jih je zastavil za učno enoto, prav tako je večina učencev dosegla vse cilje.
Cilje, ki jih lahko dosežemo z eksperimentalnim delom (vsebinske, cilje, vezane na eksperimentalno delo, in cilje,
vezane na širše naravoslovne kompetence), smo preverili z intervjujem po končani učni enoti. Ugotavljamo, da so
učenci dosegli najboljše rezultate pri poznavanju laboratorijskih pripomočkov in reagentov ter pri obnovi dela –
70,8 odstotka, kar lahko povežemo s dejstvom, da so učenci vajeni eksperimentalnega dela. Polovica učencev, pri
katerih smo preverjali znanje, je razumela vsebino eksperimenta, medtem ko so bili pri uporabnosti naučenega v
vsakdanjemu življenju slabši – 25 odstotkov.

Tabela 1.4 – 2. del: UČITELJ 4 – učitelj tipa A, štirje opazovani učenci, štirje intervjuvani
učenci, vsebinski sklop povezovanje delcev, delovni list z naslovom TOPNOST SNOVI, učiteljev
lastni izdelek
Raven 1 - B po Millarju – oblikovanje
sheme/nalog/detajlov konteksta (kaj učenci
morajo narediti)
vir: delovni list
vir: posnetek
Naloge s podvprašanji
se nanašajo na:
• vsebinske cilje
• cilje, vezane na
eksperimentalno delo
• cilje vezane na širše
narav. kompetence

Bloomova
taksonomija:
 I. taks. stopnja
 I. taks. stopnja
 III. taks. stopnja

 vsebuje teorijo: DA
 vsebuje navodila: NE
 našteti reagenti: DA
 našteti pripomočki:
NE

 delčna raven: NE
 simbolna raven: DA

- vključevanje učitelja
pri eksperimentalnem
delu: 67,7 %
- raven dela: 17,1 %
- raven idej: 77,9 %
- drugo delo: 5 %
- delčna raven: DA
- simbolna raven: DA

 vključevanje učencev v
eksperimentalno delo:
NE
 vodeno reševanje
delovnih listov: DA

Raven 1 - C po Millarju – kaj učenci
dejansko naredijo
vir: delovni list
učinkovitost 1

 delovni listi so rešeni:
97,2 %
min. = 66,7 %
maks. = 100 %
 I. taks. st. 100 %
 I. taks. st. 100 %
 III. taks. st. 91,7 %
 pravilno rešeni delovni
listi: 100 %
min. = /
maks. = 100 %
Bloom:
 I. taks. st. 100 %
 I. taks. st. 100 %
 III. taks. st. 100 %
 delovni list je pregledan

vir:
posnetek
 eksp. delo
učencev:
- raven dela:
12,2 %
- raven idej:
86 %
- izguba
časa: 1,8 %

 varno
eksp. delo:
ne
uporabljajo
zaščitne
opreme
 skrb za
okolje: sami
ne
pospravijo
odpadkov

Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 1 (B in C)
Učitelj 4 za učno enoto z demonstracijskim eksperimentom pripravi delovne liste. Na njem so naloge, ki vključujejo
vsebinske cilje, cilje, vezane na eksperimentalno delo, in cilje, vezane na širše naravoslovne kompetence. Delovni list
vsebuje dve nalogi I. in eno nalogo III. taksonomske stopnje. Delovni listi so v celoti rešeni pravilno, saj učitelj med
demonstracijo vodi učence ter jih opozarja, kje in kdaj morajo zapisovati.
Učitelj samostojno izvaja demonstracijski eksperiment in vanj ne vključuje učencev. Učitelj 77,9 odstotka časa in
učenci 86 odstotkov porabijo na ravneh idej in miselnih dejavnosti. Učitelj delno skrbi za varno eksperimentalno
delo, saj uporablja zaščitno obleko, medtem ko pozabi na uporabo zaščitnih rokavic in zaščitnih očal.
Prav tako učitelj 4 v učni enoti razlaga učno snov iz kemije na vseh treh ravneh (na makroravni ter delčni in simbolni
ravni), saj ob vizualni zaznavi eksperimenta (na makroravni) vključuje tudi razlago delcev in zapise s simboli.
Interpretacija povezave učinkovitosti ravni 2 z učinkovitostjo ravni 1
Iz opazovane učne enote je razvidno, da ciljev, ki si jih je zastavil učitelj 4 za učno enoto z demonstracijskim
eksperimentom in meni, da jih je dosegel, vsi učenci niso dosegli. Čeprav učitelj in učenci porabijo veliko časa na
ravneh idej in miselnih dejavnosti ter učitelj vodi učence pri reševanju delovnih listov, pride do razumevanja
eksperimentalne vaje samo pri polovici učencev.
Kognitivna obremenitev učencev je pri demonstracijskem eksperimentu močno zmanjšana, saj je neposredno
eksperimentalno delo preneseno na učitelja, učencem se ni treba spominjati spretnosti, spremljati navodil, imen
pripomočkov in reagentov ter teorije, tudi jim ni treba samostojno reševati delovnih listov. Ugotavljamo, da učenci
kljub zmanjšani kognitivni obremenitvi pri demonstracijskem eksperimentu dosegajo slabše rezultate pri preverjanju
znanja.

PRILOGA 1.5: Analiza
opazovane
eksperimentalnega dela 5

učne

enote

demonstracijskega

Tabela 1.5 – 1. del: UČITELJ 5 – učitelj tipa A, štirje opazovani učenci, trije intervjuvani
učenci, vsebinski sklop kisline, baze in soli, delovni list z naslovom SPOZNAJMO
INDIKATORJE, učiteljev lastni izdelek
Raven 2 - A po Millarju – učiteljevi cilji (kaj naj
bi se učenci naučili)
vir: priprava
vir: intervju
• vsebinski cilji
• vsebinski cilji
(ne ve, ali je dosegel
vse cilje, učenci niso
dosegli vseh ciljev)

 splošna praksa
eksperimentalnega
dela:
- delež
eksperimentalnega dela
v šolskem letu: 7 %
- ocenjevanje
eksperimentalnega
dela: NE

učinkovitost 2

Raven 2 - D po Millarju – kaj se učenci
dejansko naučijo
vir: intervju
 delež pravilnih odgovorov
 razumevanje eksperimenta: 37,5 %
min. = 0 od 2
maks. = 2 od 2
povprečje = 0,75 od 2
 laboratorijski pribor, reagenti, obnova
dela: 58, 3 %
min. = 0 od 2
maks. = 2 od 2
povprečje = 1,2 od 2
 uporabnost v vsakdanjem življenju:
50 %
min. = 0 od 2
maks. = 2 od 2
povprečje = 1 od 2

Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 2 (A in D)
Učitelj 5 v pripravi in intervjuju za učno enoto z demonstracijskim eksperimentom navede samo vsebinske cilje,
torej se zaveda usvajanja samo vsebinski ciljev, ne pa tudi ciljev, ki so vezani na eksperimentalno delo, in
usvajanja širših naravoslovnih kompetenc. Glede na ponotranjeno zavedanje ciljev eksperimentalnega dela, ki jih
lahko dosežemo z eksperimentalnim delom, smo učitelja uvrstili v kategorijo učiteljev tipa A, ker se zaveda samo
usvajanja vsebinskih ciljev. Po končani učni enoti smo učitelja povprašali o realizaciji ciljev, ki si jih je zastavil za
učno enoto z demonstracijskim eksperimentom. Učitelj 5 ne ve, ali je dosegel vse zastavljene cilje, vendar trdi, da
vsi učenci niso dosegli vseh ciljev.
Cilje, ki jih dosežemo z eksperimentalnim delom (vsebinske, cilje, vezane na eksperimentalno delo, in cilje,
vezane na širše naravoslovne kompetence), smo preverili z intervjujem učencev po končani učni enoti.
Ugotavljamo, da so učenci slabo razumeli vsebino eksperimenta – 37,5 odstotka, nekoliko boljši so bili pri
poznavanju laboratorijskega pribora – 58,3 odstotka in uporabnosti naučenega v vsakdanjem življenju –
50 odstotkov. Sklepamo, da boljše rezultate pri poznavanju laboratorijskega pribora in reagentov prinesejo
izkušnje, ker so učenci laboratorijski pribor že uporabljali. Boljši rezultat uporabnosti naučenega v vsakdanjemu
življenju lahko pripišemo dejstvu, da učitelj pri demonstracijskem eksperimentu lahko večkrat poudari povezanost
vsebin z vsakdanjim življenjem.

Tabela 1.5 – 2. del: UČITELJ 5 – učitelj tipa A, štirje opazovani učenci, trije intervjuvani
učenci, vsebinski sklop kisline, baze in soli, delovni list z naslovom SPOZNAJMO
INDIKATORJE, učiteljev lastni izdelek
Raven 1 - B po Millarju – oblikovanje
Raven 1 - C po Millarju – kaj učenci
sheme/nalog/detajlov konteksta (kaj učenci
dejansko naredijo
morajo narediti)
vir: delovni list
vir: posnetek
vir: delovni list
vir: posnetek
- vključevanje učitelja
Naloge s podvprašanji
 delovni listi so rešeni
 eksp. delo
pri eksperimentalnem
se nanašajo na:
100-odstotno
učencev:
učinkovitost 1 min. = /
delu: 17,1 %
• vsebinske cilje
- raven dela:
- raven dela: 48,2 %
• cilje, vezane na
maks. = 100 %
36,2 %
eksperimentalno delo
- raven idej: 42,6 %
- raven idej:
 I. taks. st. 100 %
- drugo delo: 9,2 %
• cilje vezane na širše
60,6 %
 I. taks. st. 100 %
- delčna raven: NE
narav. kompetence
- izguba časa:
 II. taks. st. 100 %
- simbolna raven: NE
3,2 %

 II. taks. st. 100 %
Bloomova


 II. taks. st. 100 %
taksonomija:
 vključevanje učencev
 varno eksp.
 II. taks. st. 100 %
v eksp. delo: NE
 I. taks. st.
delo: delno
 II. taks. st. 100 %
 vodeno reševanje
uporabljajo
 I. taks. st.
delovnih
listov:
DA
zaščitno
 II. taks. st.
 pravilno rešeni delovni
opremo (samo
 II. taks. st.
listi: 100 %
zaščitno
 II. taks. st.
min. = /
obleko)
 II. taks. st.
maks. = 100 %
 skrb za
 II. taks. st.
Bloom:
okolje: sami ne

 I. taks. st. 100 %
pospravijo
 vsebuje teorijo: NE
 I. taks. st. 100 %
odpadkov
 vsebuje navodila: DA
 II. taks. st. 100 %
 našteti reagenti: DA
 II. taks. st. 100 %
 našteti pripomočki:
 II. taks. st. 100 %
DA
 II. taks. st. 100 %

 II. taks. st. 100 %
 delčna raven: NE
 delovni list ni pregledan
 simbolna raven: NE
Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 1 (B in C)
Učitelj 5 za demonstracijski eksperiment pripravi delovne liste z nalogami predvsem I. in II. taksonomske stopnje po
Bloomovi taksonomiji. Vanje so vključeni vsebinski cilji, cilji, vezani na eksperimentalno delo, in cilji, vezani na
širše naravoslovne kompetence. Kako uspešni so bili učenci pri reševanju delovnih listov, ugotovimo s pregledom
delovnih listov po končani učni enoti. Ugotovimo, da so delovni listi rešeni v celoti in so pravilno rešeni, saj učitelj
med demonstracijskim eksperimentom učence opozarja na reševanje delovnih listov in na to, kje morajo kaj napisati.
Učitelj v demonstracijsko eksperimentalno delo ne vključuje učencev. Učitelj se na ravni dela vključuje 48,2odstotno, na ravni idej pa 42,6-odstotno. Učitelj nekaj časa izgubi z disciplino dela v razredu učencev, ki v raziskavi
ne sodelujejo, in s čakanjem učencev na reševanje delovnih listov. Učenci za raven dela porabijo 36,2 odstotka, za
ravni idej in miselnih dejavnosti pa 60,6 odstotka časa. Učitelj pri eksperimentalnem delu delno uporablja zaščitno
opremo, obleče zaščitno haljo, ne uporabi pa zaščitnih rokavic in zaščitnih očal.
Prav tako učitelj 5 v učni enoti ne razlaga učne snovi na vseh treh ravneh (na makroravni ter delčni in simbolni
ravni), saj skrbi samo za vizualno zaznavo eksperimenta (na makroravni), medtem ko ne pripisuje večjega pomena
simbolni in delčni razlagi.

Tabela 1.5 – 3. del: UČITELJ 5 – učitelj tipa A, štirje opazovani učenci, trije intervjuvani
učenci, vsebinski sklop kisline, baze in soli, delovni list z naslovom SPOZNAJMO
INDIKATORJE, učiteljev lastni izdelek
Interpretacija povezave učinkovitosti ravni 2 z učinkovitostjo ravni 1
Iz opazovane učne enote razberemo, da učitelj 5 za cilje, ki si jih je zastavil za učno enoto z demonstracijskim
eksperimentom, ne ve, ali jih je dosegel, vendar se zaveda, da vsi učenci vseh zastavljenih ciljev niso dosegli.
Učenci rešijo delovne liste v celoti, saj jih učitelj sproti vodi po delovnem listu med izvedbo demonstracijskega
eksperimenta, vendar do osmišljanja vsebine in povezanosti z vsakdanjim življenjem pri učencih ne pride. Eden
izmed možnih razlogov za slabši rezultat učencev pri preverjanju znanja je ta, da učitelj vodi učence med
reševanjem delovnih listov, pove jim, kam in kaj naj zapišejo. Razlog za slab rezultat je lahko tudi, da učitelj nikoli
ne ocenjuje eksperimentalnega dela ali pa v razlago ne vključuje vseh treh ravni razlage kemijskega pojava.
Kognitivna obremenitev učencev je pri demonstracijskem eksperimentu močno zmanjšana, saj je neposredno
eksperimentalno delo preneseno na učitelja, učencem se ni treba spominjati spretnosti, spremljati navodil, imen
pripomočkov in reagentov ter teorije, tudi jim ni treba samostojno reševati delovnih listov. Ugotavljamo, da učenci
pri preverjanju znanja kljub zmanjšani kognitivni obremenitvi pri demonstracijskem eksperimentu dosegajo slabše
rezultate.

PRILOGA 1.6: Analiza
opazovane
eksperimentalnega dela 6

učne

enote

demonstracijskega

Tabela 1.6 – 1. del: UČITELJ 6 – učitelj tipa B, štirje opazovani učenci, štirje intervjuvani
učenci, vsebinski sklop kemijske reakcije, delovni list z naslovom ENERGIJA PRI POIZKUSIH,
učiteljev lastni izdelek
Raven 2 - A po Millarju – učiteljevi cilji (kaj naj
bi se učenci naučili)
vir: priprava
vir: intervju
• vsebinski cilji
• vsebinski cilji
• cilji, vezani na
• cilji, vezani na
eksperimentalno delo
eksperimentalno delo
(vsi cilji so doseženi,
menim, da so vsi učenci
dosegli vse cilje)

 splošna praksa
eksperimentalnega dela:
- delež
eksperimentalnega dela v
šolskem letu: 20 %
- ocenjevanje eksp. dela:
NE

učinkovitost 2

Raven 2 - D po Millarju – kaj se učenci
dejansko naučijo
vir: intervju
 delež pravilnih odgovorov
 razumevanje eksperimenta: 0 %
min. = 0 od 2
maks. = 0 od 2
povprečje = 0 od 2
 laboratorijski pribor, reagenti, obnova
dela: 50 %
min. = 0 od 2
maks. = 2 od 2
povprečje = 1 od 2
 uporabnost v vsakdanjem življenju:
0%
min. = 0 od 2
maks. = 0 od 2
povprečje = 0 od 2

Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 2 (A in D)
Učitelj 6 navede v učni pripravi in intervjuju za učno enoto z demonstracijskim eksperimentom samo vsebinske cilje
in cilje, vezane na eksperimentalno delo. Glede na ponotranjeno zavedanje ciljev smo učitelja 6 uvrstili v tip B, ker
se zaveda vsebinskih ciljev in ciljev, vezanih na eksperimentalno delo. Po končani učni enoti z demonstracijskim
eksperimentom smo učitelja povprašali o realizaciji zastavljenih ciljev. Učitelj je prepričan, da je dosegel vse
zastavljene cilje, prav tako so tudi vsi učenci dosegli vse zastavljene cilje.
Cilje, ki jih dosežemo z eksperimentalnim delom (vsebinske, cilje, vezane na eksperimentalno delo, in cilje, vezane
na širše naravoslovne kompetence), smo preverili z intervjujem učencev po končani učni enoti. Ugotavljamo, da
nihče izmed učencev, ki so sodelovali v intervjuju, ni razumel eksperimenta in njegove uporabnosti v vsakdanjem
življenju. Učenci so bili boljši pri poznavanju laboratorijskega pribora in pripomočkov ter pri obnovi eksperimenta,
kar pomeni, da so večkrat vključeni v eksperimentalno delo.

Tabela 1.6 – 2. del: UČITELJ 6 – učitelj tipa B, štirje opazovani učenci, štirje intervjuvani
učenci, vsebinski sklop kemijske reakcije, delovni list z naslovom ENERGIJA PRI POIZKUSIH,
učiteljev lastni izdelek
Raven 1 - B po Millarju – oblikovanje
sheme/nalog/detajlov konteksta (kaj učenci
morajo narediti)
vir: delovni list
vir: posnetek
Naloge s podvprašanji
se nanašajo na:
• vsebinske cilje
• cilje, vezane na
eksperimentalno delo
• cilje vezane na širše
narav. kompetence

Bloomova
taksonomija:
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 II. taks. stop.
 II. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 II. taks. stop.
 II. taks. stop.

 vsebuje teorijo: NE
 vsebuje navodila: DA
 našteti reagenti: NE
 našteti pripomočki:
DA

 delčna raven: NE
 simbolna raven: DA

 vključevanje učitelja
pri eksperimentalnem
delu:
- raven dela: 30,5 %
- raven idej: 39,3 %
- drugo delo: 30,2 %
- delčna raven: NE
- simbolna raven: DA

 vključevanje učencev v
eksperimentalno delo:
DA
 vodeno reševanje
delovnih listov: DA

Raven 1 - C po Millarju – kaj učenci
dejansko naredijo
vir: delovni list
učinkovitost 1

 delovni listi so rešeni:
96,3 %
min. = 96,3 %
maks. = 96,3 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 0 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 100 %
 pravilno rešeni delovni
listi: 95,7 %
min. = 92,3 %
maks. = 96,2 %
Bloom:
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 0 %

vir:
posnetek
 eksp. delo
učencev:
- raven dela:
33,3 %
- raven idej:
62,5 %
- izguba
časa: 4,3 %

 varno eksp.
delo: ne
uporabljajo
zaščitne
opreme;
uporablja jo
samo učenec,
ki izvaja vajo
 skrb za
okolje: sami
pospravijo
odpadke

 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 0 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 88,9 %
 delovni list je pregledan
Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 1 (B in C)
Učitelj 6 za učno enoto z demonstracijskim eksperimentom pripravi delovne liste. Na njem so naloge, ki vključujejo
vsebinske cilje in cilje, vezane na eksperimentalno delo. Gre predvsem za naloge I. taksonomske stopnje po
Bloomovi taksonomiji. Delovni listi so rešeni v celoti, učencem ne uspe rešiti le naloge, ki zahteva risanje grafa.
Delovni isti so rešeni pravilno, saj učitelj učence celo med reševanjem vodi, ter jih opozarja, kam in kaj naj zapišejo.
Učitelj se v opazovani učni enoti vključuje na ravni dela 30,5-odstotno ter na ravneh idej in miselnih dejavnosti 39,3odstotno. Učitelj sam ne izvaja demonstracijskega eksperimenta, ampak vključi učence, ki eksperiment
demonstrirajo. Čeprav je izguba časa pri učitelju velika (30,2 %), lahko to pripišemo čakanju, da učenci izpolnijo
delovni list, izguba časa pri učencih pa je majhna (4,3 %). Učitelj pri eksperimentalnem delu uporablja zaščitno
opremo, prav tako poskrbi za ustrezno zaščito učencev demonstratorjev.
Učitelj 6 v učno enoto ne vključi razlage učne snovi na vseh treh ravneh (na makroravni ter delčni in simbolni ravni),
saj skrbi samo za vizualno zaznavo eksperimenta (na makroravni) in simbolno raven, medtem ko razlage o delcih ne
vključi v učno enoto.
Interpretacija povezave učinkovitosti ravni 2 z učinkovitostjo ravni 1
Iz učne enote je razvidno, da ciljev, ki si jih je zastavil učitelj 6 za opazovano učno enoto in je prepričan, da jih je
dosegel, učenci niso dosegli. Učenci so eksperimentalno vajo opazovali, nekateri so se tudi vključili v
demonstracijsko eksperimentiranje. Med reševanjem delovnih listov jih je vodil učitelj. Do razumevanja in povezave
uporabnosti naučenega v vsakdanjem življenju pri učencih ni prišlo.
Čeprav je pri demonstracijskem eksperimentu zmanjšana kognitivna obremenitev delovnega spomina, učenci pri
preverjanju znanja dosegajo slabe rezultate. To lahko pripišemo vključevanju učencev v demonstracijski
eksperiment, zaradi katerega se hkrati poveča njihova kognitivna obremenitev, saj se morajo spomniti pripomočkov,
pokazati spretnosti in poslušati ustna navodila za delo.

PRILOGA 1.7: Analiza
opazovane
eksperimentalnega dela 7

učne

enote

demonstracijskega

Tabela 1.7 – 1. del: UČITELJ 8 – učitelj tipa B, štirje opazovani učenci, štirje intervjuvani
učenci, vsebinski sklop povezovanje delcev, delovni list z naslovom KEMIJSKE VEZI IN
RAZTOPINE, učiteljev lastni izdelek
Raven 2 - A po Millarju – učiteljevi cilji (kaj naj
bi se učenci naučili)
vir: priprava
vir: intervju
• ne navede ciljev
• vsebinski cilji
• cilji, vezani na
eksperimentalno delo
(vsi cilji so doseženi, vsi
učenci so dosegli vse
cilje)

 splošna praksa
eksperimentalnega dela:
- delež eksp. dela v
šolskem letu: skoraj
vsako uro
- ocenjevanje eksp. dela:
NE

učinkovitost 2

Raven 2 - D po Millarju – kaj se učenci
dejansko naučijo
vir: intervju
 delež pravilnih odgovorov
 razumevanje eksperimenta: 50 %
min. = 0 od 2
maks. = 2 od 2
povprečje = 1 od 2
 laboratorijski pribor, reagenti, obnova
dela: 62,5 %
min. = 1 od 2
maks. = 2 od 2
povprečje = 1,25 od 2
 uporabnost v vsakdanjem življenju:
25 %
min. = 0 od 2
maks. = 1 od 2
povprečje = 0,5 od 2

Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 2 (A in D)
Učitelj 8 za učno enoto z demonstracijskim eksperimentom ne odda učne priprave, v intervjuju navaja vsebinske
cilje in cilje, vezane na eksperimentalno delo. Glede na ponotranjeno zavedanje ciljev eksperimentalnega dela smo
učitelja 8 uvrstili v kategorijo učiteljev tipa B, ker se zaveda usvajanja vsebine in eksperimentalnih spretnosti ter
veščin z demonstracijskim eksperimentalnim delom. Učitelj 8 meni, da je dosegel vse cilje, ki si jih je zastavil, prav
tako meni, da so tudi učenci dosegli vse cilje.
Cilje, ki jih dosežemo z eksperimentalnim delom (vsebinske, cilje, vezane na eksperimentalno delo, in cilje, vezane
na širše naravoslovne kompetence), smo preverili z intervjujem učencev po končani učni enoti. Učenci so bili
najboljši pri poznavanju laboratorijskih pripomočkov, reagentov in obnovi eksperimenta – 62,5-odstotni, kar
pomeni, da so eksperimentalnega dela vajeni. Nekoliko slabši so bili pri razumevanju eksperimentalne naloge – 50odstotni, najslabše rezultate pa so dosegli pri povezavi naučenega v vsakdanjem življenju – 25 odstotkov.

Tabela 1.7 – 2. del: UČITELJ 8 – učitelj tipa B, štirje opazovani učenci, štirje intervjuvani
učenci, vsebinski sklop povezovanje delcev, delovni list z naslovom KEMIJSKE VEZI IN
RAZTOPINE, učiteljev lastni izdelek
Raven 1 - B po Millarju – oblikovanje
Raven 1 - C po Millarju – kaj učenci
sheme/nalog/detajlov konteksta (kaj učenci
dejansko naredijo
morajo narediti)
vir: delovni list
vir: posnetek
vir: delovni list
vir: posnetek
- vključevanje učitelja
Naloge s podvprašanji
 delovni listi so rešeni:
 eksp. delo
pri eksperimentalnem
se nanašajo na:
75 %
učencev:
učinkovitost 1 min. = 75 %
delu:
• vsebinske cilje
- raven dela:
- raven dela: 29,2 %
• cilje, vezane na
maks. = 75 %
30,2 %
eksperimentalno delo
- raven idej: 69,3 %
- raven idej:
 I. taks. stop. 100 %
- drugo delo: 1,5 %
• cilje vezane na širše
65,4 %
 I. taks. stop. 100 %
- delčna raven: DA
narav. kompetence
- izguba časa:
 I. taks. stop. 100 %
- simbolna raven: DA
4,4 %

 III. taks. stop. 0 %
Bloomova


 pravilno rešeni delovni
taksonomija:
 vključevanje učencev v
 varno eksp.
listi 100 %
eksperimentalno delo:
 I. taks. stop.
delo: ne
min. = /
NE
uporabljajo
 I. taks. stop.
maks. = 100 %

vodeno
reševanje
zaščitne
 I. taks. stop.
Bloom:
delovnih
listov:
DA
opreme
 III. taks. stop.
 I. taks. stop. 100 %
 skrb za

 I. taks. stop. 100 %
okolje: sami ne
 vsebuje teorijo: NE
 I. taks. stop. 100 %
pospravijo
 vsebuje navodila: NE
 III. taks. stop. 0 %
odpadkov
 našteti reagenti: DA
 delovni list ni pregledan
 našteti pripomočki:
NE

 delčna raven: NE
 simbolna raven: DA
Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 1 (B in C)
Učitelj 8 za učno enoto z demonstracijskim eksperimentalnim delom pripravi delovne liste, na katerem so predvsem
naloge I. taksonomske stopnje po Bloomu in ena naloga III. taksonomske stopnje. Naloge vključujejo vsebinske cilje,
cilje, vezane na eksperimentalno delo, in cilje, vezane na širše naravoslovne kompetence. Učenci rešijo samo naloge I.
taksonomske stopnje, ki so v celoti rešene pravilno, medtem ko naloge III. taksonomske stopnje ne rešijo, ker jim
zmanjka časa. Med reševanjem jih vodi učitelj, ki sproti poudarja, kam in kaj naj zapišejo.
Učitelj v demonstracijsko eksperimentalno delo ne vključuje učencev, eksperimentira sam. Za varno delo poskrbi
delno, uporabi haljo, medtem ko pozabi na zaščitne rokavice in zaščitna očala. Učitelj porabi 69 odstotkov in učenci
65,4 odstotka časa na ravneh idej in miselnih dejavnosti.
Učitelj 8 v učni enoti razlaga učno snov na vseh treh ravneh (na makroravni ter na delčni in simbolni ravni) ter tako
skrbi za razumevanje kemije na vseh treh ravneh.
Učitelj 8 v učni enoti predvidi uporabo vseh treh ravni (makroravni ter delčne in simbolne ravni).
Interpretacija povezave učinkovitosti ravni 2 z učinkovitostjo ravni 1
Iz opazovane učne enote razberemo, da čeprav učitelj 8 meni, da je dosegel vse cilje za načrtovano učno enoto in da so
vsi učenci dosegli vse cilje, učenci vseh ciljev niso dosegli. Učitelj in učenci porabijo veliko časa na ravneh idej in
miselnih dejavnosti, žal pa eksperimentalno nalogo razume polovica učencev, medtem ko je povezanost naučenega z
vsakdanjim življenjem še slabša, saj jo dojame le četrtina učencev.
Kognitivna obremenitev učencev je pri demonstracijskem eksperimentu močno zmanjšana, saj je neposredno
eksperimentalno delo preneseno na učitelja, učencem se ni treba spominjati spretnosti, spremljati navodil, si zapomniti
imen pripomočkov in reagentov, teorije in samostojno reševati delovnih listov. Ugotavljamo, da učenci pri preverjanju
znanja kljub zmanjšani kognitivni obremenitvi pri demonstracijskem eksperimentu dosegajo slabše rezultate.

PRILOGA 1.8: Analiza
opazovane
eksperimentalnega dela 8

učne

enote

demonstracijskega

Tabela 1.8 – 1. del: UČITELJ 9 – učitelj tipa B, štirje opazovani učenci, trije intervjuvani
učenci, vsebinski sklop kisline, baze in soli, delovni list z naslovom KISLOST IN BAZIČNOST;
učitelj uporabi delovni list iz delovnega zvezka
Raven 2 - A po Millarju – učiteljevi cilji (kaj naj
bi se učenci naučili)
vir: priprava
vir: intervju
• ni oddane priprave
• vsebinski cilji
• cilji, vezani na
eksperimentalno delo
(vsi cilji so doseženi,
učenci niso dosegli vseh
ciljev)

 splošna praksa
eksperimentalnega dela:
- delež
eksperimentalnega dela v
šolskem letu:
- ocenjevanje
eksperimentalnega dela:
NE

učinkovitost 2

Raven 2 - D po Millarju – kaj se učenci
dejansko naučijo
vir: intervju
 delež pravilnih odgovorov
 razumevanje eksperimenta: 33,3 %
min. = 0 od 2
maks. = 1 od 2
povprečje = 0,7 od 2
 laboratorijski pribor, reagenti, obnova
dela: 44,4 %
min. = 1 od 2
maks. = 2 od 2
povprečje = 0,9 od 2
 uporabnost v vsakdanjem življenju:
0%
min. = 0 od 2
maks. = 0 od 2
povprečje = 0 od 2

Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 2 (A in D)
Učitelj 9 za opazovano učno enoto z demonstracijskim eksperimentom ne odda učne priprave, v strukturiranem
intervjuju pa se zaveda dveh vrst ciljev, ki jih lahko doseže z demonstracijskim eksperimentalnim delom (vsebinskih
ciljev in ciljev, vezanih na eksperimentalno delo). Glede na ponotranjeno zavedanje ciljev eksperimentalnega dela
smo učitelja 9 uvrstili v kategorijo učiteljev tipa B. Učitelj je prepričan, da je dosegel vse cilje, zastavljene za
opazovano učno enoto, a meni, da učenci niso dosegli vseh ciljev.
Cilje, ki jih dosežemo z eksperimentalnim delom (vsebinske, cilje, vezane na eksperimentalno delo, in cilje, vezane
na širše naravoslovne kompetence), smo preverili z intervjujem učencev po končani učni enoti. Pri preverjanju
znanja ugotavljamo, da je tretjina učencev razumela vsebino eksperimenta, medtem ko noben učenec naučenega ni
povezal z uporabnostjo v vsakdanjem življenju. Učenci so bili nekoliko boljši v poznavanju laboratorijskega pribora
(44,4 %), saj so bili ves čas vključeni v demonstracijsko eksperimentiranje.

Tabela 1.8 – 2. del: UČITELJ 9 – učitelj tipa B, štirje opazovani učenci, trije intervjuvani
učenci, vsebinski sklop kisline, baze in soli, delovni list z naslovom KISLOST IN BAZIČNOST;
učitelj uporabi delovni list iz delovnega zvezka
Raven 1 - B po Millarju – oblikovanje
sheme/nalog/detajlov konteksta (kaj učenci
morajo narediti)
vir: delovni list
vir: posnetek

Raven 1 - C po Millarju – kaj učenci
dejansko naredijo
vir: delovni list

vir:
posnetek
 eksp. delo
učencev:
- raven dela:
55,6 %
- raven idej:
44,4 %
- izguba
časa: 0 %

 varno eksp.
delo: ne
uporabljajo
zaščitne
opreme
 skrb za
okolje: sami
ne
pospravijo
odpadkov

vaja iz delovnega zvezka - vključevanje učitelja
 delovni listi so rešeni:
učinkovitost 1 83,3 %
(naloge s podvprašanji
pri eksperimentalnem
delu:
se nanašajo na:
min. = 75 %
- raven dela: 39,4 %
• vsebinske cilje
maks. = 100 %
- raven idej: 58,6 %
• cilje, vezane na
 I. taks. stop. 100 %
- drugo delo: 2 %
eksperimentalno delo
 I. taks. stop. 100 %
- delčna raven: NE
• cilje vezane na širše
 III. taks. stop. 33,3 %
- simbolna raven: NE
narav. kompetence) +
 I. taks. stop. 100 %
zapiski v zvezek

 pravilno rešeni delovni
Bloomova
 vključevanje učencev v
listi 100 %
taksonomija:
eksperimentalno delo:
min. = /
 I. taks. stop.
DA
maks. = 100 %
 I. taks. stop.
 vodeno reševanje
Bloom:
delovnih listov: NE
 III. taks. stop.
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop.
 I. taks. stop. 100 %

 III. taks. stop. 100 %
 vsebuje teorijo: DA
 I. taks. stop. 100 %
 vsebuje navodila: DA
 našteti reagenti: DA
 zapiski v zvezek
 našteti pripomočki:
nepopolni
DA
 delovni list ni pregledan

 delčna raven: NE
 simbolna raven: NE
Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 1 (B in C)
Učitelj 9 za učno enoto z demonstracijskim eksperimentom uporabi delovni list iz delovnega zvezka. Na njem so
naloge, ki vključujejo cilje, vezane na eksperimentalno delo, in cilje, vezane na širše naravoslovne kompetence.
Naloge na delovnem listu so I. in III. taksonomske stopnje po Bloomovi taksonomiji. Poleg tega delajo še dodatno
eksperimentalno nalogo, ki ni na delovnem listu, zato si jo učenci zapišejo v zvezek. Delovni listi niso rešeni v celoti,
tudi po pregledu zapiskov v zvezku ugotavljamo, da so nepopolni.
Učitelj se na ravni dela vključuje 39-odstotno, na ravneh idej in miselnih dejavnosti pa 59-odstotno. Učitelj ne izvaja
demonstracijskega eksperimenta, v demonstracijo so ves čas vključeni učenci. Učitelj poskrbi za varno delo sebe in
učencev, saj imajo vsi zaščitno opremo.
Učitelj 9 v učni enoti ne razlaga učne snovi na vseh treh ravneh (na makroravni ter delčni in simbolni ravni), saj skrbi
samo za vizualno zaznavo eksperimenta (na makroravni), medtem ko razlage o delcih in s simboli ne vključi v učno
enoto.
Interpretacija povezave učinkovitosti ravni 2 z učinkovitostjo ravni 1
Iz učne enote lahko razberemo, da čeprav učitelj 9 meni, da je dosegel vse zastavljene cilje, jih učenci niso dosegli,
kar potrjujejo slabi rezultati pri preverjanju znanja, in tega se zaveda tudi učitelj. Učenci so ves čas vključeni v
eksperimentalno delo kot demonstratorji, zato so verjetno dosegli nekoliko boljše rezultate pri preverjanju
poznavanja laboratorijskega pribora in pripomočkov ter pri obnovi eksperimenta, vendar žal do razumevanja in
uporabnosti v vsakdanjem življenju pri njih ni prišlo.
Čeprav je pri demonstracijskem eksperimentu zmanjšana kognitivna obremenitev delovnega spomina, učenci pri
preverjanju znanja dosegajo slabe rezultate. To lahko pripišemo vključevanju učencev v demonstracijski
eksperiment, ob katerem se hkrati poveča kognitivna obremenitev, saj se morajo spomniti pripomočkov in spretnosti,
poslušajo ustna navodila za delo in hkrati morajo samostojno reševati delovne liste.

PRILOGA 1.9: Analiza
opazovane
eksperimentalnega dela 9

učne

enote

demonstracijskega

Tabela 1.9 – 1. del: UČITELJ 11 – učitelj tipa D, štirje opazovani učenci, štirje intervjuvani
učenci, vsebinski sklop kemijske reakcije, delovni list z naslovom MASA PRI KEMIJSKIH
REAKCIJAH, učiteljev lastni izdelek
Raven 2 - A po Millarju – učiteljevi cilji (kaj naj
Raven 2 - D po Millarju – kaj se
bi se učenci naučili)
učenci dejansko naučijo
vir: priprava
vir: intervju
vir: intervju
• vsebinski cilji
• vsebinski cilji
 delež pravilnih odgovorov
• cilji, vezani na
• cilji, vezani na
 razumevanje eksperimenta: 100 %
eksperimentalno delo
eksperimentalno delo
min. = 2 od 2
učinkovitost 2 maks. = 2 od 2
• cilji, vezani na širše
• cilji, vezani na širše
naravoslovne
naravoslovne
povprečje = 2 od 2
kompetence
kompetence
 laboratorijski pribor, reagenti, obnova
(vsi cilji so doseženi, vsi
dela: 89 %
učenci so dosegli vse
min. = 0 od 2
cilje)
maks. = 2 od 2

povprečje = 1,8 od 2
 splošna praksa
 uporabnost v vsakdanjem življenju:
eksperimentalnega dela:
75 %
- delež
min. = 0 od 2
eksperimentalnega dela v
maks. = 2 od 2
šolskem letu: 30 %
povprečje = 1,3 od 2
- ocenjevanje
eksperimentalnega dela:
DA
Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 2 (A in D)
Učitelj 11 v pripravi in intervjuju navaja vsebinske cilje, cilje, vezane na eksperimentalno delo, in cilje, vezane na
širše naravoslovne kompetence. Glede na ponotranjeno zavedanje ciljev, ki jih lahko dosežemo z
demonstracijskim eksperimentom, učitelja 9 uvrščamo v kategorijo učiteljev tipa D, ker se zaveda vseh ciljev, ki
jih lahko dosežemo z demonstracijskim eksperimentom. Prepričan je, da je dosegel vse zastavljene cilje učne enote
z demonstracijskim eksperimentalnim delom, prav tako meni, da so vsi učenci dosegli vse zastavljene cilje.
Cilje, ki jih dosežemo z eksperimentalnim delom (vsebinske, cilje, vezane na eksperimentalno delo, in cilje,
vezane na širše naravoslovne kompetence), smo preverili z intervjujem učencev po končani učni enoti. Vsi učenci
so razumeli vsebino eksperimenta, prav tako so dobro odgovarjali na vprašanja, povezana z eksperimentalnim
delom (88,9 %), nekoliko slabši so bili učenci pri odgovorih na vprašanja o uporabnosti naučenega v vsakdanjem
življenju (75 %).

Tabela 1.9 – 2. del: UČITELJ 11 – učitelj tipa D, štirje opazovani učenci, štirje intervjuvani
učenci, vsebinski sklop kemijske reakcije, delovni list z naslovom MASA PRI KEMIJSKIH
REAKCIJAH, učiteljev lastni izdelek
Raven 1 - B po Millarju – oblikovanje
Raven 1 - C po Millarju – kaj učenci
sheme/nalog/detajlov konteksta (kaj učenci
dejansko naredijo
morajo narediti)
vir: delovni list
vir: posnetek
vir: delovni list
vir: posnetek
Naloge z podvprašanji
 vključevanje učitelja
 delovni listi so rešeni:
 eksp. delo
se nanašajo na:
- raven dela: 26,8 %
88,2 %
učencev:
učinkovitost 1 min. = 42,9 %
• vsebinske cilje
- raven idej: 58,7 %
- raven dela:
• cilje, vezane na
- drugo delo: 14,5 %
maks. = 100 %
16,3 %
eksperimentalno delo
- delčna raven: NE
- raven idej:
 III. taks. stop. 100 %
• cilje vezane na širše
- simbolna raven: DA
82,8 %
 I. taks. stop. 100 %
narav. kompetence
- izguba časa:

 I. taks. stop. 100 %
0,9 %

 vključevanje učencev v
 III. taks. stop. 34,8 %
Bloomova

eksperimentalno delo:
 II. taks. stop. 91,3 %
taksonomija:
NE

varno
eksp.
 III. taks. stop. 95,7 %
 III. taks. stopnja
delo:
NE
 vodeno reševanje
 III. taks. stop. 95,7 %
uporabljajo
 I. taks. stopnja
delovnih listov: NE
zaščitne
 I. taks. stopnja
 pravilno rešeni delovni
opreme
 III. taks. stopnja
listi: 95,8 %
 II. taks. stopnja
min. = 57,1 %
 III. taks. stopnja
maks. = 100 %
 III. taks. stopnja
Bloom:

 III. taks. stop. 95,7 %
 vsebuje teorijo: NE
 I. taks. stop. 100 %
 vsebuje navodila: NE
 I. taks. stop. 100 %
 našteti reagenti: NE
 III. taks. stop. 100 %
 našteti pripomočki:
 II. taks. stop. 100 %
NE
 III. taks. stop. 95,5 %

 III. taks. stop. 81,8 %
 delčna raven: NE
 simbolna raven: NE
Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 1 (B in C)
Učitelj 11 je za demonstracijsko eksperimentalno delo pripravil delovni list, na katerem so bile naloge različnih
taksonomskih stopenj, predvsem naloge III. taksonomske stopnje po Bloomu. Delovni list obsega naloge, ki
vključujejo vsebinske cilje, cilje, vezane na eksperimentalno delo, in cilje, vezane na širše naravoslovne kompetence.
Učenci so delovne liste rešili dobro (88,2 %) in zelo velik delež učencev je delovne liste rešil pravilno (95,8 %).
Najslabše so učenci reševali nalogo uporabe znanja, ki je zahtevala načrtovanje eksperimentalnega dela.
Predvidevamo, da je učenci niso rešili zato, ker je eksperimentalno delo izvajal učitelj demonstracijsko.
Učitelj v učni enoti, namenjeni demonstracijskemu eksperimentu, porabi na ravni dela 26,8 odstotka časa ter na ravneh
idej in miselnih dejavnosti 58,7 odstotka. Prav tako je velika izguba časa pri učitelju (14,5 %), medtem ko je izguba
časa pri učencih 0,9-odstotna. Izgubo časa pri učitelju lahko pripišemo čakanju učencev, ko rešujejo naloge na
delovnem listu, saj so na ravneh idej in miselnih dejavnosti porabili 82,8 odstotka časa. Učitelj pri eksperimentalnem
delu uporablja zaščitno opremo.
Učitelj 11 v učni enoti ne vključuje razlage učne snovi iz kemije na vseh treh ravneh (na makroravni ter delčni in
simbolni ravni), saj skrbi samo za vizualno zaznavo eksperimenta (na makroravni) in simbolno raven, medtem ko
razlage o delcih ne vključi v učno enoto.
Interpretacija povezave učinkovitosti ravni 2 z učinkovitostjo ravni 1
Iz opazovane učne enote lahko razberemo, da se učitelj 11 v celoti zaveda potenciala eksperimentalnega dela, saj
navaja vse cilje, ki jih lahko dosežemo s takim načinom dela. Prav tako so učenci dosegli vse cilje, saj so bili rezultati
pri preverjanju znanja visoki. Stalna praksa je, da učitelj 11 ocenjuje eksperimentalno delo in pregleda delovne liste,
zato sklepamo, da učenci eksperimentalno delo jemljejo resno, saj so dobro rešili delovni list, čeprav jih učitelj med
reševanjem ni vodil. Učenci eksperimentalne vaje niso izvajali sami, ampak so spremljali učiteljevo demonstracijo. Iz
podatkov razberemo, da so učitelj in učenci večino časa namenili ravnema idej in miselnih dejavnosti. Pri učencih je
prišlo do osmišljanja razumevanja eksperimenta in uporabnosti v vsakdanjem življenju.
Kognitivna obremenitev učencev je pri demonstracijskem eksperimentu močno zmanjšana, saj je neposredno
eksperimentalno delo preneseno na učitelja, učencem se ni treba spominjati spretnosti, spremljati navodil, si zapomniti
imen pripomočkov in reagentov ter teorije.

PRILOGA 2: Analiza
opazovanih
eksperimentalnega dela

učnih

enot

skupinskega

PRILOGA 2.1: Analiza
opazovane
eksperimentalnega dela 1

učne

enote

skupinskega

Tabela 2.1 – 1. del: UČITELJ 1 – učitelj tipa A, devetnajst opazovanih učencev, štirje
intervjuvani učenci, vsebinski sklop kisline, baze in soli, delovni list z naslovom
EKSPERIMENTALNA VAJA, učiteljev lastni izdelek
Raven 2 - A po Millarju – učiteljevi cilji (kaj naj
Raven 2 - D po Millarju – kaj se
bi se učenci naučili)
učenci dejansko naučijo
vir: priprava
vir: intervju
vir: intervju
• vsebinski cilji
• vsebinski cilji
 delež pravilnih odgovorov
(cilji niso doseženi, vsi
• cilji, vezani na širše
 razumevanje eksperimenta: 37,5 %
učenci niso dosegli vseh
naravoslovne
min. = 0 od 2
učinkovitost 2 maks. = 2 od 2
ciljev)
kompetence

povprečje = 0,75 od 2
 splošna praksa
 laboratorijski pribor, reagenti,
eksperimentalnega dela:
obnova dela: 62,3 %
- delež
min. = 1 od 2
eksperimentalnega dela v
maks. = 2 od 2
šolskem letu: 15 %
povprečje = 1,25 od 2
- ocenjevanje
 uporabnost v vsakdanjem življenju:
eksperimentalnega dela:
25 %
NE
min. = 0 od 2
- razporeditev v skupine:
maks. = 2 od 2
učenci se sami razdelijo
povprečje = 0,25 od 2
po prijateljstvu
Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 2 (A in D)
Učitelj 1 je učitelj tipa A, ker se zaveda vsebinskih ciljev, čeprav ve, da lahko z eksperimentalnim delom doseže
tudi širše naravoslovne kompetence. Po končani opazovani učni enoti z eksperimentalnim delom ve, da ni dosegel
vseh ciljev, prav tako ve, da jih tudi učenci niso dosegli. To se sklada tudi z rezultati učencev pri preverjanju
znanja, saj so pri vsebinskih ciljih dosegli slabše rezultate (37,5 %). Čeprav se učitelj ne zaveda eksperimentalnih
spretnosti in veščin, ki jih učenci razvijajo z eksperimentalnim delom, učenci dosežejo boljše rezultate pri
preverjanju znanja (62,25 %).

Tabela 2.1 – 2. del: UČITELJ 1 – učitelj tipa A, devetnajst opazovanih učencev, štirje
intervjuvani učenci, vsebinski sklop kisline, baze in soli, delovni list z naslovom
EKSPERIMENTALNA VAJA, učiteljev lastni izdelek
Raven 1 - B po Millarju – oblikovanje
sheme/nalog/detajlov konteksta (kaj učenci
morajo narediti)
vir: delovni list
vir: posnetek
Naloge s podvprašanji
se nanašajo na:
• vsebinske cilje
• cilje, vezane na
eksperimentalno delo
• cilje vezane na širše
narav. kompetence

Bloomova
taksonomija:
 III. taks. stopnja
 II. taks. stopnja
 I. taks. stopnja
 I. taks. stopnja
 III. taks. stopnja

 vsebuje teorijo: DA
 vsebuje navodila: NE
 našteti reagenti: DA
 našteti pripomočki:
NE

 delčna raven: DA
 simbolna raven: DA

- vključevanje učitelja
pri eksperimentalnem
delu 45,9 %
- raven dela: 15,9 %
- raven idej: 26,3 %
- drugo delo: 3,7 %
- delčna raven: DA
- simbolna raven: DA

 pripravi pladnje s
pripomočki in z reagenti:
samo s pripomočki

Raven 1 - C po Millarju – kaj učenci
dejansko naredijo
vir: delovni list
učinkovitost 1

 delovni listi so rešeni:
100 %
min. = /
maks. = 100 %
 III. tak. stop.: 100 %
 II. tak. stop.: 100 %
 I. tak. stop.: 100 %
 I. tak. stop.: 100 %
 III. tak. stop.: 100 %
 pravilno rešeni delovni
listi: 82,1 %
min. = 40 %
maks. = 100 %
Bloom:
 III. tak. stop.: 52,6 %
 II. tak. stop.: 89,5 %
 I. tak. stop.: 100 %
 I. tak. stop.: 94,7 %
 III. tak. stop.: 73,7 %
 delovni list je
pregledan

vir:
posnetek
 eksp. delo
učencev:
- raven
dela: 36,8 %
- raven
idej: 43,1 %
- izguba
časa: 20,1 %

 varno
eksp. delo:
ne
uporabljajo
zaščitne
opreme
 skrb za
okolje: sami
ne
pospravijo
odpadkov

Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 1 (B in C)
Učitelj 1 pripravi za delo delovne liste, ki so rešeni v celoti, saj jih ob koncu učne enote skupaj z učenci ustno
pregleda. Naloge vključujejo vsebinske cilje, cilje, vezane na eksperimentalno delo, in cilje, vezane na širše
naravoslovne kompetence. Pri podrobnem pregledu ugotovimo, da čeprav so učenci delovne liste pregledali skupaj z
učiteljem, vse naloge niso pravilno rešene. Delovni list ne vsebuje navodil, zato mora učitelj pred začetkom učencem
pojasniti, kako naj delajo.
Ker učitelj ne pripravi pladnjev s pripomočki, učenci po kemikalije hodijo k demonstracijskemu pultu, zato učencem,
ki čakajo na člana skupine, da prinese kemikalije, ostane veliko časa za zabavo in dolgočasenje. Pri
eksperimentalnem delu učenci ne skrbijo za varno delo, saj niso zaščiteni, prav tako se ne učijo ločevati odpadkov.
Interpretacija povezave učinkovitosti ravni 2 z učinkovitostjo ravni 1
Čeprav se učitelj zaveda doseganja vsebinskih ciljev, jih učenci ne dosežejo. Učitelj s pregledom delovnega lista
poskrbi, da so delovni listi rešeni v celoti, in verjetno upa v boljše znanje učencev. Ker učenci vedo, da bodo z
učiteljem pregledali delovni list in učitelj eksperimentalnega dela ne bo ocenjeval, porabijo za razvijanje idej manj
časa in več časa za zabavo, na kar kažejo slabši rezultati razumevanja in uporabe rezultatov.
Učitelj bi lahko zmanjšal kognitivno obremenitev pri učencih tako, da bi zapisal navodila za delo, pripravil pladnje s
pripomočki in kemikalijami, pripravil manj teoretičnih vsebin in jih osredinil na razumevanje eksperimentalne
naloge.

PRILOGA 2.2: Analiza
opazovane
eksperimentalnega dela 2

učne

enote

skupinskega

Tabela 2.2 – 1. del: UČITELJ 2 – učitelj tipa A, petnajst opazovanih učencev, štirje intervjuvani
učenci, vsebinski sklop kisline, baze in soli, delovni list z naslovom KISLINE IN BAZE, učiteljev
lastni izdelek
Raven 2 - A po Millarju – učiteljevi cilji (kaj naj
bi se učenci naučili)
vir: priprava
vir: intervju
• vsebinski cilji
• vsebinski cilji
(vsi cilji so doseženi,
• cilji, vezani na
eksperimentalno delo
večina učencev je dosegla
vse cilje)
• cilji, vezani na širše
naravoslovne

kompetence
 splošna praksa
eksperimentalnega dela:
- delež eksperimentalnega
dela v šolskem letu: 15 %
- ocenjevanje
eksperimentalnega dela:
NE
- razporeditev v skupine:
učenci se sami razdelijo
po prijateljstvu

učinkovitost 2

Raven 2 - D po Millarju – kaj se
učenci dejansko naučijo
vir: intervju
 delež pravilnih odgovorov
 razumevanje eksperimenta: 12,5 %
min. = 0 od 2
maks. = 1 od 2
povprečje = 0,25 od 2
 laboratorijski pribor, reagenti,
obnova dela: 54,2 %
min. = 1 od 2
maks. = 2 od 2
povprečje = 1,1 od 2
 uporabnost v vsakdanjem življenju:
0%
min. = 0 od 2
maks. = 0 od 2
povprečje = 0 od 2

Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 2 (A in D)
Učitelj 2 v pripravi navede vse cilje, ki jih lahko dosežemo s skupinskim eksperimentalnim delom, medtem ko v
intervjuju navede samo vsebinske cilje. Glede na ponotranjeno zavedanje ciljev eksperimentalnega dela smo
učitelja 2 uvrstili v kategorijo učiteljev tipa A, ker se zaveda samo vsebinskih ciljev, ki jih lahko doseže pri
eksperimentalnem delu. Po končani učni enoti smo učitelja povprašali o realizaciji zastavljenih ciljev. Učitelj je
prepričan, da je dosegel vse cilje, ki si jih je zastavil, za to učno enoto, prav tako so jih dosegli vsi učenci.
Cilje, ki jih lahko dosežemo z eksperimentalnim delom (vsebinske, cilje, vezane na eksperimentalno delo, in cilje,
vezane na širše naravoslovne kompetence), smo preverili z intervjujem učencev. Ugotavljamo, da so učenci največ
odstotkov pravilnih odgovorov zbrali pri ciljih, vezanih na eksperimentalno delo, medtem ko vsebinskih ciljev in
širših naravoslovnih kompetenc v opazovani učni enoti niso dosegli.

Tabela 2.2 – 2. del: UČITELJ 2 – učitelj tipa A, petnajst opazovanih učencev, štirje intervjuvani
učenci, vsebinski sklop kisline, baze in soli, delovni list z naslovom KISLINE IN BAZE, učiteljev
lastni izdelek
Raven 1 - B po Millarju – oblikovanje
sheme/nalog/detajlov konteksta (kaj učenci
morajo narediti)
vir: delovni list
vir: posnetek
Naloge s podvprašanji
se nanašajo na:
• vsebinske cilje
• cilje, vezane na
eksperimentalno delo
• cilje vezane na širše
narav. kompetence
Bloomova
taksonomija:
 I. taks. stopnja
 III. taks. stopnja
 II. taks. stopnja
 II. taks. stopnja

 vsebuje teorijo: NE
 vsebuje navodila: NE
 našteti reagenti: DA
 našteti pripomočki:
NE

 delčna raven: NE
 simbolna raven: NE

- vključevanje učitelja
pri eksperimentalnem
delu 37,7 %
- raven dela: 22,1 %
- raven idej: 14,4 %
- drugo delo: 1,2 %
- delčna raven: NE
- simbolna raven: NE

 pripravi pladnje s
pripomočki in z reagenti:
samo s pripomočki

Raven 1 - C po Millarju – kaj učenci
dejansko naredijo
vir: delovni list
učinkovitost 1

 delovni listi so rešeni:
68,3 %
min. = 50 %
maks. = 100 %
 I. taks. st. 100 %
 III. taks. st. 100 %
 II. taks. st. 46,7 %
 II. taks. st. 26,7 %
 pravilno rešeni delovni
listi: 43,9 %
min. = 25 %
maks. = 50 %
Bloom:
 I. taks. st. 100 %
 III. taks. st. 20 %
 II. taks. st. 0 %
 II. taks. st. 0 %
 delovni list ni
pregledan

vir:
posnetek
 eksp. delo
učencev:
- raven
dela: 26,2 %
- raven
idej: 46,2 %
- izguba
časa: 27,6 %

 varno
eksp. delo:
ne
uporabljajo
zaščitne
opreme
 skrb za
okolje: sami
ne
pospravijo
odpadkov

Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 1 (B in C)
Učitelj za eksperimentalno delo pripravi delovni list. Na njem so naloge, ki vključujejo vsebinske cilje, cilje, vezane
na eksperimentalno delo, in cilje, vezane na širše naravoslovne kompetence. Po pregledu delovnih listov ugotovimo,
da so jih učenci slabo reševali, v povprečju so rešeni 68,3-odstotno, pravilno rešenih je 43,9 odstotka nalog. Učitelj
se v opazovani učni enoti vključuje 37,7 odstotka časa, več na ravni dela, saj na delovni list ne napiše navodil in
učencem mora pred začetkom eksperimentalnega dela podati navodila, prav tako jih usmerja med izvedbo
eksperimentalnega dela.
Učenci veliko časa izgubijo z iskanjem reagentov pri učitelju, med čakanjem na sošolca, da prinese reagente, in med
zabavanjem.
Učitelj 1 na delovnem listu ne predvidi nalog na vseh treh ravneh (na makroravni ter delčni in simbolni), saj pripravi
naloge samo za vizualno zaznavo eksperimenta (na makroravni), medtem ko nalog o delcih in s simboli ne vključi.
Interpretacija povezave učinkovitosti ravni 2 z učinkovitostjo ravni 1
Iz učne enote lahko razberemo, da ciljev, ki si jih je zastavil učitelj in zanje meni, da jih je dosegel, učenci niso
dosegli. Prav tako se učitelj ne zaveda potenciala eksperimentalnega dela, saj ne poskrbi za varno delo učencev, ne
pripravi pripomočkov za skupinsko delo v celoti, ne navaja jih na skrb za okolje. Učenci delovni list rešijo slabo, saj
učitelj ne pregleda delovnih listov, nikoli ne ocenjuje eksperimentalnega dela, kar je ena izmed možnosti za slabše
rezultate pri preverjanju znanja učencev, predvsem na ravneh idej in miselnih dejavnosti.
Učenci so izvajali eksperimentalno vajo, opazovali in si zapisovali opažanja, vendar žal do osmišljanja opažanj in
razumevanja eksperimentalne naloge pri njih ni prišlo. Sklepamo na kognitivno obremenitev delovnega spomina z
ustnimi navodili in iskanjem reagentov po razredu, kar bi učitelj lahko zmanjšal tako, da bi učencem navodila zapisal
na delovni list ter pripravil pladnje s pripomočki in kemikalijami. S temeljitejšo pripravo na eksperimentalno delo bi
lahko pri učencih zmanjšal preobremenjenost delovnega spomina in povečal možnost, da bi namenili več časa
reševanju delovnega lista in s tem miselnim dejavnostim ter dosegli razumevanja eksperimentalne naloge.

PRILOGA 2.3: Analiza
opazovane
eksperimentalnega dela 3

učne

enote

skupinskega

Tabela 2.3 – 1. del: UČITELJ 4 – učitelj tipa A, enajst opazovanih učencev, štirje intervjuvani
učenci, vsebinski sklop povezovanje delcev, delovni list z naslovom TOPNOST SNOVI, učiteljev
lastni izdelek
Raven 2 - A po Millarju – učiteljevi cilji (kaj naj
Raven 2 - D po Millarju – kaj se
bi se učenci naučili)
učenci dejansko naučijo
vir: priprava
vir: intervju
vir: intervju
• vsebinski cilji
• vsebinski cilji
 delež pravilnih odgovorov
(vsi cilji so doseženi,
• cilji, vezani na
 razumevanje eksperimenta: 25 %
eksperimentalno delo
večina učencev je
min. = 0 od 2
učinkovitost 2 maks. = 1 od 2
dosegla vse cilje)

povprečje = 0,5 od 2
 splošna praksa
 laboratorijski pribor, reagenti,
eksperimentalnega dela:
obnova dela: 54,2 %
- delež
min. = 0 od 2
eksperimentalnega dela v
maks. = 2 od 2
šolskem letu: 40 %
povprečje = 1,1 od 2
- ocenjevanje
 uporabnost v vsakdanjem življenju:
eksperimentalnega dela:
0%
NE
min. = 0 od 2
- razporeditev v skupine:
maks. = 0 od 2
učitelj učence razdeli po
povprečje = 0 od 2
spolu, disciplini in
sposobnostih
Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 2 (A in D)
Učitelj 4 se zaveda predvsem doseganja vsebinskih ciljev z eksperimentalnim delom, čeprav ve, da lahko učenci
pri eksperimentalnem delu razvijajo tudi eksperimentalne spretnosti in veščine. Glede na cilje, ki se jih učitelj
zaveda, smo učitelja 4 uvrstili v kategorijo učiteljev tipa A. Širšega pomena eksperimentalnega dela se učitelj 4 ne
zaveda. Po končani opazovani učni enoti je učitelj 4 prepričan, da je dosegel vse cilje. Prav tako meni, da so tudi
učenci dosegli vse cilje.
Po analizi intervjujev ugotavljamo, da so učenci zastavljene cilje (vsebinske cilje) slabo dosegli, saj so pri
vprašanjih o vsebinskih ciljih pri eksperimentu dosegli malo odstotkov (25). Učenci so bili boljši pri vprašanjih,
povezanih z eksperimentalnim delom, žal pa teh ciljev učitelj v opazovani učni enoti ni predvidel. Prat tako noben
intervjuvani učenec ne ve, kako bi naučene vsebine lahko bile uporabne v vsakdanjem življenju.

Tabela 2.3 – 2. del: UČITELJ 4 – učitelj tipa A, enajst opazovanih učencev, štirje intervjuvani
učenci, vsebinski sklop povezovanje delcev, delovni list z naslovom TOPNOST SNOVI, učiteljev
lastni izdelek
Raven 1 - B po Millarju – oblikovanje
Raven 1 - C po Millarju – kaj učenci
sheme/nalog/detajlov konteksta (kaj učenci
dejansko naredijo
morajo narediti)
vir: delovni list
vir: posnetek
vir: delovni list
vir: posnetek
- vključevanje učitelja
Naloge s podvprašanji
 delovni listi so rešeni:
 eksp. delo
pri eksperimentalnem
se nanašajo na:
100 %
učencev:
učinkovitost 1 min. = /
delu 76,7 %
• vsebinske cilje
- raven dela:
- raven dela: 20,6 %
• cilje, vezane na
maks. = 100 %
16,5 %
eksperimentalno delo
- raven idej: 55,8 %
- raven idej:
 I. taks. st. 100 %
- drugo delo: 0,2 %
• cilje vezane na širše
69,1 %
 I. taks. st 100 %
narav. kompetence
- delčna raven: DA
- izguba
 III. taks. st 100 %
- simbolna raven: DA

 pravilno rešeni delovni časa: 14,5 %
Bloomova


listi: 75,8 %
taksonomija:
 pripravi pladnje s
 varno eksp.
min. = 33,3 %
pripomočki in z reagenti:
 I. taks. stopnja
delo: ne
maks. = 100 %
samo s pripomočki
uporabljajo
 I. taks. stopnja
Bloom:
zaščitne

 III. taks. stopnja
 I. taks. st 72,7 %
opreme

delčna
raven:
NE

 I. taks. st 100 %
 skrb za

simbolna
raven:
DA
 vsebuje teorijo: DA
 III. taks. st 54,5 %
okolje: sami ne
 vsebuje navodila: NE
 delovni list je
pospravijo
 našteti reagenti: DA
pregledan
odpadkov
 našteti pripomočki:
NE

 delčna raven: NE
 simbolna raven: DA
Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 1 (B in C)
Učitelj 4 za eksperimentalno delo pripravi delovni list, na katerem so tri naloge. Vanje so vključeni vsebinski cilji, cilji,
vezani na eksperimentalno delo, in cilji, vezani na širše naravoslovne kompetence. Čeprav je na delovnem listu
zapisana teorija, učitelj porabi veliko časa za razlago teorije (55,8 %), kljub temu da je ura namenjena samostojnemu
delu učencev. Ker učitelj ne napiše navodil na delovne liste, prav tako porabi veliko časa za razlago, kaj in kako je
treba delati. Učitelj se v učno uro, ki je namenjena samostojnemu eksperimentalnemu delu, vključi 67,7-odstotno.
Pripravi pladnje za eksperimentalno delo, vendar brez reagentov, zato morajo učenci poiskati kemikalije na
demonstracijskem pultu, pri čemer izgubijo veliko časa. Drugi v skupini se medtem ali zabavajo ali dolgočasijo.
Učitelj 4 na delovnem listu ne predvidi nalog na vseh treh ravneh (na makroravni ter delčni in simbolni ravni), pripravi
samo naloge za vizualno zaznavo eksperimenta (na makroravni) in s simboli, medtem ko naloge o delcih ne vključi.
Ob koncu učne enote učitelj poskrbi za ustni pregled delovnih listov, tako da so rešene vse naloge. Po podrobnejšem
pregledu ugotovimo, da vse naloge niso rešene pravilno, najslabši je rezultat pri nalogi III. taksonomske stopnje.
Ugotovimo, da čeprav so učenci delovne liste pregledali skupaj z učiteljem, vsi niso popravili napak, ki so jih naredili
med eksperimentalnim delom, oziroma niso poskrbeli za pravilno rešeno nalogo.
Učenci ne skrbijo za varno eksperimentalno delo, ne uporabljajo zaščitne obleke, očal in rokavic. Po končani
eksperimentalni vaji jim ni treba ločevati odpadkov, zato ne razvijajo skrbi za okolje.
Interpretacija povezave učinkovitosti ravni 2 z učinkovitostjo ravni 1
Glede na učiteljev edini cilj, da učenci dosežejo vsebinske cilje, in ker se tudi trudi s svojim vključevanjem na ravneh
idej in miselnih dejavnosti, opažamo slabe rezultate pri preverjanju znanja vsebinskih ciljev. Da bi učenci znali, kar so
se pri učni enoti naučili, poskrbi dodatno s tem, da ob koncu učne enote skupaj pregledajo delovne liste. Menimo, da je
za slab uspeh pri preverjanju znanja krivo dejstvo, da se učitelj, čeprav je učna enota namenjena eksperimentalnemu
delu in bi učenci morali delati sami, preveč vključuje, učenci so manj dejavni, vedo, da bodo delovne liste pregledali in
da učitelj ne bo ocenjeval eksperimentalnega dela, ker je to praksa preostalih šolskih ur. V tej učni enoti je velika
kognitivna obremenitev učencev, saj spoznavajo novo vsebino, ki jo morajo izpeljati iz eksperimentalnih opažanj,
dobijo ustna navodila za delo, poslušajo učiteljevo teoretično razlago, hodijo k demonstracijskemu pultu po reagente.
Učitelj bi lahko kognitivno obremenitev delovnega spomina zmanjšal tako, da bi boljše pripravil delovne liste
(navodila) in pladnje za učence, se manj vključeval in miselne dejavnosti prenesel na učence, kar bi lahko prispevalo k
boljšim rezultatom pri preverjanju znanja.

PRILOGA 2.4: Analiza
opazovane
eksperimentalnega dela 4

učne

enote

skupinskega

Tabela 2.4 – 1. del: UČITELJ 5 – učitelj tipa A, šestnajst opazovanih učencev, štirje
intervjuvani učenci, vsebinski sklop kisline, baze in soli, delovni list z naslovom SPOZNAJMO
INDIKATORJE, učiteljev lastni izdelek
Raven 2 - A po Millarju – učiteljevi cilji (kaj naj
Raven 2 - D po Millarju – kaj se
bi se učenci naučili)
učenci dejansko naučijo
vir: priprava
vir: intervju
vir: intervju
• vsebinski cilji
• vsebinski cilji
 delež pravilnih odgovorov
(ne ve, ali je dosegel vse
 razumevanje eksperimenta: 25 %
cilje, učenci niso dosegli
min. = 0 od 2
učinkovitost 2 maks. = 1 od 2
vseh ciljev)

povprečje = 0,5 od 2
 splošna praksa
 laboratorijski pribor, reagenti,
eksperimentalnega dela:
obnova dela: 66,7 %
- delež
min. = 1 od 2
eksperimentalnega dela v
maks. = 2 od 2
šolskem letu: 7 %
povprečje = 1,3 od 2
- ocenjevanje
 uporabnost v vsakdanjem življenju: 25
eksperimentalnega dela:
%
NE
min. = 0 od 2
- razporeditev v skupine:
maks. = 2 od 2
učenci se sami razdelijo
povprečje = 0,5 od 2
Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 2 (A in D)
Učitelj 5 je učitelj tipa A, kar pomeni, da se zaveda samo vsebinskih ciljev, ki jih lahko doseže z eksperimentalnim
delom, medtem ko usvajanja eksperimentalnih spretnosti in veščin ter širših naravoslovnih kompetenc ne omenja
niti v pripravi niti v intervjuju. Zanimivo je, da učitelj 5 ne ve, ali je dosegel vse cilje, ki si jih je zastavil za
opazovano učno enoto s skupinskim eksperimentalnim delom. Učitelj 5 se zaveda, da učenci niso dosegli vseh
ciljev. To lahko potrdimo z ugotovitvami pri preverjanju znanja, saj so učenci pri vsebinskih vprašanjih, kar je bil
tudi edini cilj samostojnega eksperimentalnega dela učencev, dosegli samo 25 odstotkov ciljev. Učenci so bili
boljši pri vprašanjih o eksperimentalnem delu, vendar to ni bil eden izmed ciljev učne enote. Prav tako učenci ne
vedo, kje bi lahko pridobljeno znanje uporabili v vsakdanjem življenju.

Tabela 2.4 – 2. del: UČITELJ 5 – učitelj tipa A, šestnajst opazovanih učencev, štirje
intervjuvani učenci, vsebinski sklop kisline, baze in soli, delovni list z naslovom SPOZNAJMO
INDIKATORJE, učiteljev lastni izdelek
Raven 1 - B po Millarju – oblikovanje
sheme/nalog/detajlov konteksta (kaj učenci
morajo narediti)
vir: delovni list
vir: posnetek

Raven 1 - C po Millarju – kaj učenci
dejansko naredijo
vir: delovni list

vir:
posnetek
 eksp. delo
učencev:
- raven
dela: 22 %
- raven
idej: 51,5 %
- izguba
časa: 26,5 %

 varno
eksp. delo:
delno
uporabljajo
zaščitno
opremo
(samo
zaščitno
obleko)
 skrb za
okolje: sami
ne
pospravijo
odpadkov

- vključevanje učitelja
Naloge s podvprašanji
 delovni listi so rešeni:
učinkovitost 1 18,8 %
pri eksperimentalnem
se nanašajo na:
delu 17,1 %
• vsebinske cilje
min. = 0 %
- raven dela: 14,9 %
• cilje, vezane na
maks. = 50 %
- raven idej: 1,7 %
eksperimentalno delo
 I. taks. st. 54,5 %
- drugo delo: 0,5 %
• cilje vezane na širše
 I. taks. st. 45,5 %
- delčna raven: NE
narav. kompetence
 II. taks. st. 40,9 %
- simbolna raven: NE

 II. taks. st. 0 %
Bloomova
 II. taks. st. 9,1 %
taksonomija:

 II. taks. st. 0 %
 pripravi pladnje s
 I. taks. st.
 II. taks. st. 0 %
pripomočki in z reagenti:
 I. taks. st.
 II. taks. st. 0 %
samo pripomočki
 II. taks. st.
 II. taks. st.
 pravilno rešeni delovni
 II. taks. st.
listi: 87,9 %
 II. taks. st.
min. = 25 %
 II. taks. st.
maks. = 100 %
 II. taks. st.
Bloom:

 I. taks. st. 91,7 %
 vsebuje teorijo: NE
 I. taks. st. 100 %
 vsebuje navodila:
 II. taks. st. 66,7 %
DA
 II. taks. st. 0 %
 našteti reagenti: DA
 II. taks. st. 100 %
 našteti pripomočki:
 II. taks. st. 0 %
DA
 II. taks. st. 0 %

 II. taks. st. 0 %
 delčna raven: NE
 delovni list ni
 simbolna raven: NE
pregledan
Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 1 (B in C)
Učitelj 5 pripravi za učno enoto delovne liste, na katerih so navodila za delo in predvsem naloge nižjih taksonomskih
stopenj. Naloge vključujejo vsebinske cilje, cilje, vezane na eksperimentalno delo, in cilje, vezane na širše
naravoslovne kompetence. Delovni listi so rešeni slabo – 18,8-odstotno, saj je stalna praksa preostalih ur kemije, da
učitelj ne pregleduje delovnega lista in ne ocenjuje eksperimentalnega dela. Naloge poznavanja, ki so zahtevale zapis
opažanj, so delno rešene, medtem ko nalog razumevanja ni rešil noben učenec v učni enoti.
Učitelj 5 na delovnem listu ne predvidi nalog na vseh treh ravneh (na makroravni ter delčni in simbolni ravni), saj
pripravi naloge samo za vizualno zaznavo eksperimenta (na makroravni), medtem ko naloge o delcih in s simboli ne
vključi.
Učenci v učni enoti, namenjeni eksperimentalnemu delu, izgubijo veliko časa, največ z iskanjem kemikalij pri
učitelju in med čakanjem, da skupini kemikalije prinese eden izmed članov, drugi člani skupine pa se medtem
dolgočasijo ali zabavajo. Učenci ne skrbijo za varno delo v celoti, oblečejo samo zaščitno haljo, medtem ko ne
uporabljajo rokavic in zaščitnih očal. Prav tako učenci ne razvijajo skrbi za okolje, saj sami ne pospravljajo odpadnih
snovi po končanem eksperimentalnem delu.

Tabela 2.4 – 3. del: UČITELJ 5 – učitelj tipa A, šestnajst opazovanih učencev, štirje
intervjuvani učenci, vsebinski sklop kisline, baze in soli, delovni list z naslovom SPOZNAJMO
INDIKATORJE, učiteljev lastni izdelek
Interpretacija povezave učinkovitosti ravni 2 z učinkovitostjo ravni 1
Učitelj 5 želi, da učenci v tej učni enoti dosežejo vsebinske cilje, vendar do tega ne pride. Če učitelj pripravi delovne
liste, se od učencev pričakuje, da jih rešijo. Delovni listi so rešeni slabo. Predvidevamo, da učenci niso vajeni
eksperimentalnega dela, saj tudi učitelj pravi, da je v celotnem šolskem letu eksperimentalnemu delu namenil le
sedem odstotkov časa. Učitelj takrat, ko izvaja eksperimentalno delo, ne pregleda delovnih listov in ne ocenjuje
eksperimentalnega dela. To pomeni, da učenci eksperimentalnega dela ne jemljejo kot razumevanje neke vsebine,
ampak bolj kot delo s pripomočki in kemikalijami. Pri vprašanjih o samem eksperimentalnem delu so dosegli boljše
rezultate.
Z vidika kognitivne obremenitve lahko sklepamo, da so učenci doživeli veliko zunanjo obremenitev, ker niso vajeni
eksperimentalnega dela – dela z laboratorijsko opremo, s kemikalijami, z reševanjem nalog na delovnih listih. Če bi
se učitelj 5 zavedal, katere cilje lahko doseže med eksperimentalnim delom, bi se mogoče večkrat odločil za
eksperimentiranje in bi bili učenci vajeni laboratorijske opreme, kemikalij in dela po navodilih. Tako bi zmanjšal
kognitivne obremenitve delovnega spomina, ki so predstavljene v literaturi, in dvignil dejavnosti na ravni idej.
Mogoče bi to prineslo boljše rezultate pri razumevanju eksperimentalnega dela in širši uporabi naučenega.

PRILOGA 2.5: Analiza
opazovane
eksperimentalnega dela 5

učne

enote

skupinskega

Tabela 2.5 – 1. del: UČITELJ 6 – učitelj tipa B, dvanajst opazovanih učencev, štirje intervjuvani
učenci, vsebinski sklop kemijske reakcije, delovni list z naslovom ENERGIJA PRI POIZKUSIH,
učiteljev lastni izdelek
Raven 2 - A po Millarju – učiteljevi cilji (kaj naj
Raven 2 - D po Millarju – kaj se učenci
bi se učenci naučili)
dejansko naučijo
vir: priprava
vir: intervju
vir: intervju
• vsebinski cilji
• vsebinski cilji
 delež pravilnih odgovorov
• cilji, vezani na
• cilji, vezani na
 razumevanje eksperimenta: 37,5 %
eksperimentalno delo
eksperimentalno delo
min. = 0 od 2
učinkovitost 2 maks. = 2 od 2
(vsi cilji so doseženi,
mislim, da so vsi učenci
povprečje = 0,75 od 2
dosegli vse cilje)
 laboratorijski pribor, reagenti, obnova

dela: 50 %
 splošna praksa
min. = 0 od 2
eksperimentalnega dela:
maks. = 2 od 2
- delež
povprečje = 1 od 2
eksperimentalnega dela v
 uporabnost v vsakdanjem življenju:
šolskem letu: 20 % +
0%
demonstracija
min. = 0 od 2
- ocenjevanje
maks. = 0 od 2
eksperimentalnega dela:
povprečje = 0 od 2
NE
- razporeditev v skupine:
učenci se sami razdelijo
ali pa se izvede žrebanje
skupin
Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 2 (A in D)
Učitelj 6 je učitelj tipa B, saj se zaveda doseganja vsebinskih ciljev ter usvajanja eksperimentalnih spretnosti in
veščin na podlagi eksperimentalnega dela, medtem ko se širših naravoslovnih kompetenc, ki jih lahko usvojimo z
eksperimentalnim delom, ne zaveda. Učitelj je prepričan, da je dosegel vse zastavljene cilje za učno enoto s
skupinskim eksperimentalnim delom in da so tudi učenci dosegli vse zastavljene cilje. Ugotavljamo, da so učenci pri
preverjanju znanja dosegli slabe rezultate na ravni razumevanja (37,5 %), nekoliko uspešnejši pa so bili pri
odgovorih, vezanih na eksperimentalno delo (50 %), medtem ko noben izmed vprašanih učencev ni vedel, kje bi
pridobljeno znanje v učni enoti s skupinskim eksperimentalnim delom lahko uporabil v vsakdanjem življenju.

Tabela 2.5 – 2. del: UČITELJ 6 – učitelj tipa B, dvanajst opazovanih učencev, štirje intervjuvani
učenci, vsebinski sklop kemijske reakcije, delovni list z naslovom ENERGIJA PRI POIZKUSIH,
učiteljev lastni izdelek
Raven 1 - B po Millarju – oblikovanje
sheme/nalog/detajlov konteksta (kaj učenci
morajo narediti)
vir: delovni list
vir: posnetek
Naloge s podvprašanji
se nanašajo na:
• vsebinske cilje
• cilje, vezane na
eksperimentalno delo
• cilje vezane na širše
narav. kompetence

Bloomova
taksonomija:
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 II. taks. stop.
 II. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 II. taks. stop.
 II. taks. stop.

 vsebuje teorijo: NE
 vsebuje navodila:
DA
 našteti reagenti: NE
 našteti pripomočki:
DA

 delčna raven: NE
 simbolna raven: NE

- vključevanje učitelja
pri eksperimentalnem
delu 35 %
- raven dela: 16,9 %
- raven idej: 16,5 %
- drugo delo: 1,6
- delčna raven: NE
- simbolna raven: DA

 pripravi pladnje s
pripomočki in z reagenti:
samo s pripomočki

Raven 1 - C po Millarju – kaj učenci
dejansko naredijo
vir: delovni list
učinkovitost 1

 delovni listi so rešeni:
97,5 %
min. = 96,3 %
maks. = 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 33,3 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 100 %
 pravilno rešeni delovni
listi: 100 %
min. = /
maks. = 100 %
Bloom:
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %

vir:
posnetek
 eksp. delo
učencev:
- raven
dela: 26,1 %
- raven
idej: 52,5 %
- izguba
časa: 21,4 %

 varno
eksp. delo:
ne
uporabljajo
zaščitne
opreme,
rokavice
uporabi jo
samo učenec,
ki izvaja vajo
 skrb za
okolje: sami
pospravijo
odpadke

 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 100 %
 delovni list je
pregledan
Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 1 (B in C)
Učitelj 6 za učno enoto pripravi delovne liste predvsem z nalogami nižjih taksonomskih stopenj. Naloge vključujejo
vsebinske cilje in cilje, vezane na eksperimentalno delo. Ker delovne liste pregledajo ob koncu učne ure, ugotovimo,
da so učenci delovne liste rešili dobro, razen naloge, pri kateri so morali risati graf. Glede opazovane učne enote
ugotavljamo, da je učencem za to nalogo zmanjkalo časa, prav tako jim pri pregledu delovnih listov ni uspelo te
naloge dopolniti, zato jo morajo dokončati doma.
Učitelj na delovnem listu ne predvidi nalog na vseh treh ravneh (na makroravni ter delčni in simbolni ravni), saj
pripravi naloge samo za vizualno zaznavo eksperimenta (na makroravni), medtem ko naloge o delcih in s simboli ne
vključi.
Ker učitelj ne ocenjuje eksperimentalnega dela, glede opazovane učne enote ugotavljamo, da učenci dela ne jemljejo
resno, saj je veliko časa, namenjenega eksperimentalnemu delu, izgubljenega za zabavo in dolgočasenje (21,4 %).
Med eksperimentalnim delom ne skrbijo za varno delo, zaščiten je samo učenec, ki izvaja eksperimentalno vajo. S
tem je določeno, kdo v skupini bo eksperimentator in kdo opazovalec. Med delom si sošolci zamenjajo zaščitno
opremo.
Interpretacija povezave učinkovitosti ravni 2 z učinkovitostjo ravni 1
Čeprav se učitelj zaveda vsebinskih ciljev in ciljev, povezanih z eksperimentalnim delom, ugotavljamo, da so učenci
pri preverjanju znanja te cilje slabo dosegli. Prav tako učitelj poskrbi za pregled delovnih listov tako, da po
končanem eksperimentalnem delu skupaj z učenci zapise na delovnih listih preveri. Ugotavljamo, da so učenci
naloge, ki so pregledane, dobro rešili, medtem ko nalogo, ki jim je ne uspe pregledati, reši malo učencev (33,3 %).
Učitelj 6 reagentov ni pripravil na pladnje, učenci so iskali kemikalije in se med tem zabavali. Iz te okoliščine lahko
sklepamo na večjo kognitivno obremenitev delovnega spomina in slabše rezultate pri preverjanju znanja učencev.

PRILOGA 2.6: Analiza
opazovane
eksperimentalnega dela 6

učne

enote

skupinskega

Tabela 2.6 – 1. del: UČITELJ 7 – učitelj tipa B, petnajst opazovanih učencev, štirje intervjuvani
učenci, vsebinski sklop kisline, baze in soli, delovni list z naslovom S POSKUSOM DOLOČI pH
RAZTOPIN RAZLIČNIH SNOVI IZ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA; učitelj uporabi delovni list iz
delovnega zvezka
Raven 2 - A po Millarju – učiteljevi cilji (kaj naj
Raven 2 - D po Millarju – kaj se
bi se učenci naučili)
učenci dejansko naučijo
vir: priprava
vir: intervju
vir: intervju
• vsebinski cilji
• vsebinski cilji
 delež pravilnih odgovorov
• cilji, vezani na
• cilji, vezani na
 razumevanje eksperimenta: 75 %
eksperimentalno delo
eksperimentalno delo
min. = 1 od 2
učinkovitost 2 maks. = 2 od 2
(vsi cilji so doseženi, vsi
• cilji, vezani na širše
naravoslovne
učenci so dosegli vse
povprečje = 1,5 od 2
kompetence
cilje)
 laboratorijski pribor, reagenti,

obnova dela: 66,7 %
 splošna praksa
min. = 1 od 2
eksperimentalnega dela:
maks. = 2 od 2
- delež
povprečje = 1,3 od 2
eksperimentalnega dela v
 uporabnost v vsakdanjem življenju:
šolskem letu: 15 % sami
25 %
+ demonstracija
min. = 0 od 2
- ocenjevanje
maks. = 2 od 2
eksperimentalnega dela:
povprečje = 0,5 od 2
DA
- razporeditev v skupine:
tako kot učenci sedijo,
učitelj koga mogoče
zamenja
Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 2 (A in D)
Učitelj 7 pozna različne cilje, ki jih lahko dosežemo z eksperimentalnim delom. Ker se učitelj 7 zaveda vsebinskih
ciljev in razvijanja eksperimentalnih spretnosti in veščin, ga uvrščamo v tip B. Po končani učni enoti je učitelj
prepričan, da je dosegel vse cilje, ki si jih je zastavil za opazovano učno enoto s skupinskim eksperimentalnim
delom. Učitelj je prepričan, da so tudi učenci dosegli vse cilje, ki si jih je zastavil. Katere cilje so učenci dosegli,
smo preverili z intervjujem. Pri preverjanju vsebinskih ciljev in eksperimentalnem delu so dosegli dober rezultat
(za vsebinski cilje 75 %, za eksperimentalno delo 66,5 %). Učenci so bili slabši pri ciljih, vezanih na širše
naravoslovne kompetence, vendar pa to ni bil eden izmed učiteljevih ciljev v opazovani učni enoti.

Tabela 2.6 – 2. del: UČITELJ 7 – učitelj tipa B, petnajst opazovanih učencev, štirje intervjuvani
učenci, vsebinski sklop kisline, baze in soli, delovni list z naslovom S POSKUSOM DOLOČI pH
RAZTOPIN RAZLIČNIH SNOVI IZ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA; učitelj uporabi delovni list iz
delovnega zvezka
Raven 1 - B po Millarju – oblikovanje
sheme/nalog/detajlov konteksta (kaj učenci
morajo narediti)
vir: delovni list (iz DZ) vir: posnetek

Raven 1 - C po Millarju – kaj učenci
dejansko naredijo
vir: delovni list

vir:
posnetek
 eksp. delo
učencev:
- raven
dela: 24,1 %
- raven
idej: 67,3 %
- izguba
časa: 8,6 %

 varno
eksp. delo:
ne
uporabljajo
zaščitne
opreme
 skrb za
okolje: sami
pospravijo
odpadke

- vključevanje učitelja
Naloge s podvprašanji
 delovni listi so rešeni:
učinkovitost 1 100 %
pri eksperimentalnem
se nanašajo na:
delu 51,2 %
• vsebinske cilje
min. = /
- raven dela: 15,2 %
• cilje, vezane na
maks. = 100 %
eksperimentalno delo
- raven idej: 35,5 %
 I. taks. stop. 100 %
- drugo delo: 0,5 %
• cilje vezane na širše
 I. taks. stop. 100 %
- delčna raven: NE
narav. kompetence
 II. taks. stop. 100 %
- simbolna raven: DA

 II. taks. stop. 100 %
Bloomova
 II. taks. stop. 100 %
taksonomija:

 II. taks. stop. 100 %
 pripravi pladnje s
 I. taks. stop.
 II. taks. stop. 100 %
pripomočki in z reagenti:
 I. taks. stop.
 pravilno rešeni delovni
samo s pripomočki
 II. taks. stop.
listi: 100 %
 II. taks. stop.
min. = /
 II. taks. stop.
maks. = 100 %
 II. taks. stop.
Bloom:
 II. taks. stop.
 I. taks. stop. 100 %

 I. taks. stop. 100 %
 vsebuje teorijo: NE
 II. taks. stop. 100 %
 vsebuje navodila:
 II. taks. stop. 100 %
DA
 II. taks. stop. 100 %
 našteti reagenti: DA
 II. taks. stop. 100 %
 našteti pripomočki:
 II. taks. stop. 100 %
DA
 delovni list je

pregledan
 delčna raven: NE
 simbolna raven: NE
Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 1 (B in C)
Učitelj 7 za eksperimentalno delo pripravi delovne liste. Na njih so naloge, ki vključujejo vsebinske cilje, cilje,
vezane na eksperimentalno delo, in cilje, vezane na širše naravoslovne kompetence. Delovni listi vsebujejo naloge I.
in II. taksonomske stopnje. Rešeni so stoodstotno, saj jih ob koncu učne ure učenci skupaj z učiteljem pregledajo,
prav tako so naloge rešene v celoti pravilno. Ker je praksa preostalih šolskih ur, da učitelj ocenjuje eksperimentalno
delo, učenci delajo, se ne zabavajo ter za razvoj idej in miselnih dejavnosti porabijo veliko časa (67,3 %).
Učitelj na delovnem listu ne predvidi nalog na vseh treh ravneh (na makroravni ter delčni in simbolni ravni), saj
pripravi naloge samo za vizualno zaznavo eksperimenta (na makroravni), medtem ko naloge o delcih in s simbolih ne
vključi.
Učenci ne skrbijo za varno delo, saj ne uporabljajo zaščitne opreme, medtem ko razvijajo skrb za okolje, saj po
končani eksperimentalni vaji sami pospravijo pripomočke in kemikalije.
Interpretacija povezave učinkovitosti ravni 2 z učinkovitostjo ravni 1
Učitelj se zaveda tako vsebinskih ciljev kot razvijanja eksperimentalnih spretnosti in veščin s skupinskim
eksperimentalnim delom, učenci so tudi uspešni pri preverjanju teh ciljev. Učitelj pripravi delovni list z nalogami
različnih taksonomskih stopenj. Učenci k delu resno pristopijo, saj večino časa, namenjenega eksperimentalnemu
delu, porabijo na ravneh idej in miselnih dejavnosti. To potrjuje tudi znanje, ki ga pokažejo pri preverjanju po
končani učni enoti s skupinskim eksperimentalnim delom.
Čeprav je kognitivna obremenitev delovnega spomina povečana z iskanjem pripomočkov po razredu, učenci vseeno
dosežejo dobre rezultate pri preverjanju znanja. Menimo, da je za uspešno eksperimentalno delo in zmanjšanje
preobremenjenosti pomembna tudi praksa učencev pri eksperimentalnem delu, saj učenci velikokrat delajo
samostojno, pridobili so si izkušnje, zaupanje in razvili dobre medsebojne odnose.

PRILOGA 2.7: Analiza
opazovane
eksperimentalnega dela 7

učne

enote

skupinskega

Tabela 2.7 – 1. del: UČITELJ 8 – učitelj tipa B, šestnajst opazovanih učencev, štirje
intervjuvani učenci, vsebinski sklop povezovanje delcev, delovni list z naslovom KEMIJSKE
VEZI IN RAZTOPINE, učiteljev lastni izdelek
Raven 2 - A po Millarju – učiteljevi cilji (kaj naj
Raven 2 - D po Millarju – kaj se
bi se učenci naučili)
učenci dejansko naučijo
vir: priprava
vir: intervju
vir: intervju
• ne navede ciljev
• vsebinski cilji
 delež pravilnih odgovorov
• cilji, vezani na
 razumevanje eksperimenta: 25 %
eksperimentalno delo
min. = 0 od 2
učinkovitost 2 maks. = 1 od 2
(vsi cilji so doseženi, vsi
učenci so dosegli vse
povprečje = 0,5 od 2
cilje)
 laboratorijski pribor, reagenti,

obnova dela: 66,7 %
 splošna praksa
min. = 0 od 2
eksperimentalnega dela:
maks. = 2 od 2
- delež
povprečje = 1,3 od 2
eksperimentalnega dela v
 uporabnost v vsakdanjem življenju:
šolskem letu: skoraj
0%
vsako uro
min. = 0 od 2
- ocenjevanje
maks. = 0 od 2
eksperimentalnega dela:
povprečje = 0 od 2
NE
- razporeditev v skupine:
sosedi delajo skupaj, v
primeru motenja jih
učitelj presede
Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 2 (A in D)
Učitelj 8 se zaveda razvijanja eksperimentalnih spretnosti in veščin ter usvajanja vsebine z eksperimentalnim
delom, zato ga uvrščamo v tip B. Učitelj 8 meni, da je dosegel vse cilje, ki si jih je zastavil za učno enoto s
skupinskim eksperimentalnim delom, in da so jih dosegli tudi učenci. Po preverjanju znanja po končani učni enoti
s skupinskim eksperimentalnim delom ugotavljamo, da so učenci dosegli cilje, vezane na eksperimentalno delo,
vendar globljega razumevanja eksperimentalne naloge pri njih nismo zasledili (25 %).

Tabela 2.7 – 2. del: UČITELJ 8 – učitelj tipa B, šestnajst opazovanih učencev, štirje
intervjuvani učenci, vsebinski sklop povezovanje delcev, delovni list z naslovom KEMIJSKE
VEZI IN RAZTOPINE, učiteljev lastni izdelek
Raven 1 - B po Millarju – oblikovanje
sheme/nalog/detajlov konteksta (kaj učenci
morajo narediti)
vir: delovni list
vir: posnetek
Naloge s podvprašanji
se nanašajo na:
• vsebinske cilje
• cilje, vezane na
eksperimentalno delo
• cilje vezane na širše
narav. kompetence

Bloomova
taksonomija:
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 I. taks. stop.
 III. taks. stop.

 vsebuje teorijo: NE
 vsebuje navodila:
DA
 našteti reagenti: DA
 našteti pripomočki:
NE

 delčna raven: NE
 simbolna raven: DA

- vključevanje učitelja
pri eksperimentalnem
delu 68,5 %
- raven dela: 33,5 %
- raven idej: 35 %
- drugo delo: 0 %
- delčna raven: DA
- simbolna raven: DA

 pripravi pladnje s
pripomočki in z reagenti:
DA

Raven 1 - C po Millarju – kaj učenci
dejansko naredijo
vir: delovni list
učinkovitost 1

 delovni listi so rešeni:
65 %
min. = 50 %
maks. = 100 %
 I. taks. stop. 20 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 III. taks. stop. 40 %
 pravilno rešeni delovni
list: 90,4 %
min. = 75 %
maks. = 100 %
Bloom:
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 III. taks. stop. 37,5 %
 delovni list je
pregledan delno, samo
opažanja

vir:
posnetek
 eksp. delo
učencev:
- raven
dela: 35 %
- raven
idej: 55,7 %
- izguba
časa: 9,3 %

 varno
eksp. delo:
ne
uporabljajo
zaščitne
opreme
 skrb za
okolje: sami
ne
pospravijo
odpadkov

Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 1 (B in C)
Učitelj 8 za učno enoto pripravi delovne liste, tri naloge so nižjih, ena pa višje taksonomske stopnje. Delovni list
sestavljajo naloge, ki vključujejo vsebinske cilje, cilje, vezane na eksperimentalno delo, in cilje, vezane na širše
naravoslovne kompetence. Učenci so delovni list rešili delno, predvsem naloge zapisa I. taksonomske stopnje.
Nalogo, ki zahteva sintezo znanja eksperimentalnega dela, je rešilo malo učencev – 40 odstotkov. Tisti, ki so nalogo
sinteze reševali, so jo rešili dobro – 37,5 odstotka.
Učitelj na delovnem listu ne predvidi nalog na vseh treh ravneh (na makroravni ter delčni in simbolni ravni), saj
pripravi naloge samo za vizualno zaznavo eksperimenta (na makroravni) in simbolno raven, medtem ko naloge o
delcih ne vključi.
Učenci med eksperimentalnem delom ne uporabljajo zaščitne opreme, prav tako ne razvijajo skrbi za okolje, saj sami
po eksperimentalni vaji ne pospravljajo.
Interpretacija povezave učinkovitosti ravni 2 z učinkovitostjo ravni 1
Čeprav se učitelj 8 veliko vključuje (68,5-odstotno) v učno enoto, ki je namenjena samostojnemu eksperimentiranju
učencev, ugotovimo, da pri učencih do razumevanja eksperimentalne vaje ni prišlo. Neuspeh pri razumevanju lahko
povežemo s kognitivno obremenitvijo delovnega spomina, saj so učenci poleg pisnih navodil poslušali tudi učiteljeva
ustna navodila in teoretično razlago.

PRILOGA 2.8: Analiza
opazovane
eksperimentalnega dela 8

učne

enote

skupinskega

Tabela 2.8 – 1. del: UČITELJ 10 – učitelj tipa C, enajst opazovanih učencev, štirje intervjuvani
učenci, vsebinski sklop kemijske reakcije, delovni list z naslovom STOPNJE POSKUSA, učiteljev
lastni izdelek
Raven 2 - A po Millarju – učiteljevi cilji (kaj naj
Raven 2 - D po Millarju – kaj se
bi se učenci naučili)
učenci dejansko naučijo
vir: priprava
vir: intervju
vir: intervju
• cilji, vezani na
• cilji, vezani na
 delež pravilnih odgovorov
eksperimentalno delo
eksperimentalno delo
 razumevanje eksperimenta: 12,5 %
• cilji, vezani na širše
• cilji, vezani na širše
min. = 0 od 2
učinkovitost 2 maks. = 1 od 2
naravoslovne
naravoslovne
kompetence
kompetence
povprečje = 0,25 od 2
(vsi cilji niso doseženi in
 laboratorijski pribor, reagenti,
tudi vsi učenci niso
obnova dela: 54,2 %
dosegli vseh ciljev)
min. = 1 od 2

maks. = 2 od 2
 splošna praksa
povprečje = 1,1 od 2
eksperimentalnega dela:
 uporabnost v vsakdanjem življenju:
- delež
37,5 %
eksperimentalnega dela v
min. = 0 od 2
šolskem letu: 20 %
maks. = 1 od 2
- ocenjevanje
povprečje = 1,5 od 2
eksperimentalnega dela:
NE
- razporeditev v skupine:
učenci se sami razdelijo,
upoštevajoč pri tem
sosedne mize
Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 2 (A in D)
Učitelj 10 je edini sodelujoči učitelj tipa C, za katerega je značilno, da se zaveda razvijanja eksperimentalnih
spretnosti in veščin ter usvajanja širših naravoslovnih kompetenc z eksperimentalnim delom, medtem ko se v
opazovani učni enoti ne zaveda doseganja vsebinskih ciljev. Po končani opazovani učni enoti učitelj 10 meni, da ni
dosegel vseh ciljev, ki si jih je zastavil za to učno enoto z eksperimentalnim delom, prav tako vsi učenci niso
dosegli vseh ciljev. V intervjuju smo preverjali znanje učencev in ugotovili, da do globljega razumevanja
eksperimenta pri učencih ni prišlo (12,5 %), medtem ko so dobro odgovarjali na vprašanja, vezana na
eksperimentalne spretnosti in veščine. Širše naravoslovne kompetence smo preverjali z uporabnostjo
eksperimentalnih ugotovitev v vsakdanjem življenju; učenci so zastavljene cilje dosegli delno (37,5 %).

Tabela 2.8 – 2. del: UČITELJ 10 – učitelj tipa C, enajst opazovanih učencev, štirje intervjuvani
učenci, vsebinski sklop kemijske reakcije, delovni list z naslovom STOPNJE POSKUSA, učiteljev
lastni izdelek
Raven 1 - B po Millarju – oblikovanje
sheme/nalog/detajlov konteksta (kaj učenci
morajo narediti)
vir: delovni list
vir: posnetek
Naloge s podvprašanji
se nanašajo na:
• vsebinske cilje
• cilje, vezane na
eksperimentalno delo
• cilje vezane na širše
narav. kompetence

Bloomova
taksonomija:
 I. taks. stop.
 III. taks. stop.
 II. taks. stop.
 I. taks. stop.
 III. taks. stop.
 II. taks. stop.
 II. taks. stop.
 I. taks. stop.
 III. taks. stop.
 III. taks. stop.

 vsebuje teorijo: DA
 vsebuje navodila:
DA
 našteti reagenti: DA
 našteti pripomočki:
DA

 delčna raven: NE
 simbolna raven: DA

- vključevanje učitelja
pri eksperimentalnem
delu 53,5 %
- raven dela: 21,6 %
- raven idej: 30,6 %
- drugo delo: 1,3 %
- delčna raven: NE
- simbolna raven: DA

 pripravi pladnje s
pripomočki in z reagenti:
samo s pripomočki

Raven 1 - C po Millarju – kaj učenci
dejansko naredijo
vir: delovni list
učinkovitost 1

 delovni listi so rešeni:
40 %
min. = 20 %
maks. = 70 %
 I. taks. stop. 100 %
 III. taks. stop. 63,6 %
 II. taks. stop. 72,7 %
 I. taks. stop. 90,9 %
 III. taks. stop. 54,5 %
 II. taks. stop. 0 %
 II. taks. stop. 9,1 %
 I. taks. stop. 9,1 %
 III. taks. stop. 0 %
 III. taks. stop. 0 %
 pravilno rešeni delovni
listi: 61,4 %
min. = 14,3 %
maks. = 85,7 %
Bloom:
 I. taks. stop. 100 %
 III. taks. stop. 42,9 %
 II. taks. stop. 37,5 %
 I. taks. stop. 80 %
 III. taks. stop. 0 %
 II. taks. stop. 0 %
 II. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 III. taks. stop. 0 %
 III. taks. stop. 0 %
 delovni list ni
pregledan

vir:
posnetek
 eksp. delo
učencev:
- raven
dela: 19,9 %
- raven
idej: 65,4 %
- izguba
časa: 14,7 %

 varno
eksp. delo:
ne
uporabljajo
zaščitne
opreme
 skrb za
okolje: sami
ne
pospravijo
odpadkov

Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 1 (B in C)
Učitelj 10 za učno enoto pripravi delovni list z nalogami nižjih in višjih taksonomskih stopenj. Te vključujejo
vsebinske cilje, cilje, vezane na eksperimentalno delo, in cilje, vezane na širše naravoslovne kompetence. Delove
liste učenci rešijo slabo, rešijo predvsem naloge I. taksonomske stopnje. V praksi učitelj ne ocenjuje
eksperimentalnih vaj, zato obstaja verjetnost, da učenci reševanja delovnih listov ne jemljejo resno.
Prav tako učitelj na delovnem listu ne predvidi nalog na vseh treh ravneh (na makroravni ter delčni in simbolni
ravni), saj pripravi naloge samo za vizualno zaznavo eksperimenta (na makroravni) in s simboli, medtem ko naloge o
delcih ne vključi.
Interpretacija povezave učinkovitosti ravni 2 z učinkovitostjo ravni 1
Čeprav učitelj v opazovani učni enoti s skupinskim eksperimentalnim delom ni zastavil vsebinskih ciljev, so na
delovnem listu zapisani teoretični del, ki ga bodo učenci usvojili z eksperimentalnim delom, in vsebinske naloge.
Učitelj 10 ni pripravil reagentov na pladnje, učenci so iskali kemikalije in se med tem zabavali. Poslušali so
učiteljeva navodila za delo in teoretično razlago eksperimentalne vaje. Vse našteto vodi do večje kognitivne
obremenitve delovnega spomina in slabših rezultatov pri preverjanju znanja učencev.

PRILOGA 2.9: Analiza
opazovane
eksperimentalnega dela 9

učne

enote

skupinskega

Tabela 2.9 – 1. del: UČITELJ 12 – učitelj tipa D, osem opazovanih učencev, štirje intervjuvani
učenci, vsebinski sklop kisline, baze in soli, delovni list z naslovom UTRJEVANJE ZNANJA Z
EKSPERIMENTALNIM DELOM VSEBINSKEGA SKLOPA KISLINE, BAZE IN SOLI, učiteljev
lastni izdelek
Raven 2 - A po Millarju – učiteljevi cilji (kaj naj
Raven 2 - D po Millarju – kaj se
bi se učenci naučili)
učenci dejansko naučijo
vir: priprava
vir: intervju
vir: intervju
• ne odda priprave
• vsebinski cilji
 delež pravilnih odgovorov
• cilji, vezani na
 razumevanje eksperimenta: 50 %
eksperimentalno delo
min. = 0 od 2
učinkovitost 2 maks. = 2 od 2
• cilji, vezani na širše
naravoslovne
povprečje = 1 od 2
kompetence
 laboratorijski pribor, reagenti,
(vsi cilji so doseženi in
obnova dela: 62,5 %
vsi učenci so dosegli
min. = 1 od 2
zastavljene cilje)
maks. = 2 od 2

povprečje = 1,25 od 2
 splošna praksa
 uporabnost v vsakdanjem življenju:
eksperimentalnega dela:
0%
- delež
min. = 0 od 2
eksperimentalnega dela v
maks. = 0 od 2
šolskem letu: 50 %
povprečje = 0 od 2
- ocenjevanje
eksperimentalnega dela:
DA
- razporeditev v skupine:
učence razporedi učitelj,
vsakokrat so skupaj drugi
učenci
Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 2 (A in D)
Učitelj 12 ne odda učne priprave, vendar med intervjujem ugotovimo, da se zaveda različnih ciljev, ki jih lahko
dosežemo z eksperimentalnim delom, zato je učitelj 12 učitelj tipa D. Prepričan je, da je dosegel vse cilje, ki si jih
je zastavil za učno enoto, prav tako meni, da so jih dosegli vsi učenci. Pri analizi preverjanja znanja ugotavljamo,
da je polovica učencev usvojila razumevanje eksperimentalne naloge, pri nalogah, vezanih na eksperimentalno
delo, so bili učenci boljši, medtem ko naloge, povezane z uporabnostjo v vsakdanjem življenju, ni rešil noben
učenec.

Tabela 2.9 – 2. del: UČITELJ 12 – učitelj tipa D, osem opazovanih učencev, štirje intervjuvani
učenci, vsebinski sklop kisline, baze in soli, delovni list z naslovom UTRJEVANJE ZNANJA Z
EKSPERIMENTALNIM DELOM VSEBINSKEGA SKLOPA KISLINE, BAZE IN SOLI, učiteljev
lastni izdelek
Raven 1 - B po Millarju – oblikovanje
sheme/nalog/detajlov konteksta (kaj učenci
morajo narediti)
vir: delovni list
vir: posnetek
Naloge s podvprašanji
se nanašajo na:
• vsebinske cilje
• cilje, vezane na
eksperimentalno delo
• cilje vezane na širše
narav. kompetence

Bloomova
taksonomija:
 II. taks. stop.
 II. taks. stop.
 II. taks. stop.
 III. taks. stop.
 III. taks. stop.
 II. taks. stop.
 III. taks. stop.
 III. taks. stop.
 III. taks. stop.
 III. taks. stop.
 III. taks. stop.
 III. taks. stop.
 II. taks. stop.
 III. taks. stop.
 II. taks. stop.
 II. taks. stop.
 III. taks. stop.
 III. taks. stop.
 III. taks. stop.
 II. taks. stop.
 I. taks. stop.
 II. taks. stop.
 III. taks. stop.
 III. taks. stop.

 vsebuje teorijo: DA
 vsebuje navodila:
DA
 našteti reagenti: DA
 našteti pripomočki:
DA

 delčna raven: NE
 simbolna raven: DA

- vključevanje učitelja
pri eksperimentalnem
delu: 14,8 %
- raven dela: 10,2 %
- raven idej: 3,7 %
- drugo delo: 0,9 %
- delčna raven: NE
- simbolna raven: NE

 pripravi pladnje s
pripomočki in z reagenti:
DA

Raven 1 - C po Millarju – kaj učenci
dejansko naredijo
vir: delovni list
učinkovitost 1

 delovni listi so rešeni:
100 %
min. = /
maks. = 100 %
 II. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 100 %
 III. taks. stop. 100 %
 III. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 100 %
 III. taks. stop. 100 %
 III. taks. stop. 100 %
 III. taks. stop. 100 %
 III. taks. stop. 100 %
 III. taks. stop. 100 %
 III. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 100 %
 III. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 100 %
 III. taks. stop. 100 %
 III. taks. stop. 100 %
 III. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 100 %
 III. taks. stop. 100 %
 III. taks. stop. 100 %
 pravilno rešeni delovni
listi: 72,9 %
min. = 47,8 %
maks. = 100 %
Bloom:
 II. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 50 %
 II. taks. stop. 81,3 %
 III. taks. stop. 50 %
 III. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 100 %
 III. taks. stop. 100 %
 III. taks. stop. 87,5 %
 III. taks. stop. 87,5 %
 III. taks. stop. 100 %
 III. taks. stop. 100 %
 III. taks. stop. 62,5 %
 II. taks. stop. 93,8 %
 III. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 37,5 %

vir:
posnetek
 eksp. delo
učencev:
- raven
dela: 20 %
- raven
idej: 80 %
- izguba
časa: 0 %

 varno
eksp. delo:
uporabljajo
zaščitno
opremo
 skrb za
okolje: sami
pospravijo
odpadke

 II. taks. stop. 18,8 %
 III. taks. stop. 100 %
 III. taks. stop. 6,3 %
 III. taks. stop. 62,5 %
 II. taks. stop. 100 %
 I. taks. stop. 100 %
 II. taks. stop. 100 %
 III. taks. stop. 6,3 %
 III. taks. stop. 6,3 %
 delovni list ni
pregledan
Komentar UČINKOVITOSTI RAVNI 1 (B in C)
Učitelj 12 se za eksperimentalno delo učencev zelo dobro pripravi. Delovna mesta so označena z imeni učencev, saj
učitelj skrbi, da se učenci izmenjavajo, da ne delajo vedno isti skupaj. Prav tako učenci pri eksperimentalnem delu
uporabljajo zaščitno opremo, po končanem delu morajo pospraviti svoj prostor in ločiti odpadke. Učitelj se v delo ne
vključuje skoraj nič, nekaj je le njegovih osnovnih napotkov ob začetku učne enote. Prav tako pripravi delovne liste,
ki vsebujejo teoretični del, navodila za delo in naloge različnih taksonomskih stopenj. Delovni list sestavljajo naloge,
ki vključujejo vsebinske cilje, cilje, vezane, na eksperimentalno delo, in cilje, vezane na širše naravoslovne
kompetence. Vsi učenci delovne liste rešijo v celoti, saj je stalna praksa učitelja, da delovne liste ali pregleda ali pa
ocenjuje celotno eksperimentalno delo. Učenci delo jemljejo resno, zanj porabijo veliko časa (80 % na ravneh idej in
miselnih dejavnosti ter 20 % na ravni dela). Nalog na delovnih listih je veliko. Učitelj na delovnem listu ne predvidi
nalog na vseh treh ravneh (na makroravni ter delčni in simbolni ravni), saj pripravi naloge samo za vizualno zaznavo
eksperimenta (na makroravni) in s simboli, medtem ko naloge o delcih ne vključi. Predvidevamo, da so učenci imeli
premalo časa za eno učno enoto, zato se niso dovolj aktivirali na ravneh idej in miselnih dejavnosti pri nalogah na
koncu delovnega lista, pri nalogah višjih taksonomskih stopenj pa so dosegli slabše rezultate.
Interpretacija povezave učinkovitosti ravni 2 z učinkovitostjo ravni 1
Učenci so pri preverjanju znanja usvojili razumevanje eksperimentalnega dela samo 50-odstotno, vendar je treba
upoštevati tudi dejstvo, da je bilo veliko nalog na različnih taksonomskih stopnjah, verjetno preveč za eno učno
enoto, zato je bilo razumevanje eksperimentalne vaje delno, in ne v celoti. Delovni spomin je bil preobremenjen s
preveč različnimi eksperimentalnimi nalogami in z nalogami na delovnem listu. Dobro bi bilo, da bi učitelj podaljšal
čas, namenjen tej eksperimentalni vaji, ali učence osredinil le na en del eksperimenta.

PRILOGA 3: Flandersova opazovalna shema za demonstracijsko eksperimentalno delo
UČITELJ (odzivanje)
1. SPREJEMA UČENČEVA ČUSTVA


sprejema pozitivne in negativne čustvene reakcije, ne da bi učenca zastraševal

2. HVALI IN SPODBUJA


učenčevo dejavnost ali vedenje. Šali se, da bi zmanjšal napetost, vendar ne na način drugih. Prikimava, daje pripombe, kot
so: »No?«, »Da«, »Kar naprej!«
3. SPREJEMA ALI UPORABI UČENČEVO IDEJO


jo razvije, razjasni ali nadgradi

UČITELJ (pobuda)
4. ZASTAVLJA VPRAŠANJA


o teoretičnih osnovah za eksperimentalno delo (o vsebini)



o izvedbi eksperimentalnega dela



o uporabljenem laboratorijskem priboru



o reagentih



o varnem delu





o povezavah med opazovanimi rezultati eksp. dela
in že poznanimi pojmi
o določanju konstant in spremenljivk



za usmeritve pri postavljanju hipotez



o rezultatih eksperimentalnega dela



o uporabi rezultatov v drugih situacijah

5. RAZLAGA in ODGOVORI NA VPRAŠANJA


o teoretičnih osnovah za eksperimentalno delo (o vsebini)



o tem, kaj in kako delati pri eksperimentalni vaji



o uporabljenem laboratorijskem priboru



o reagentih



o varnem delu



o povezavah med opazovanimi rezultati eksperimentalnega dela in že poznanimi pojmi



o določanju konstant in spremenljivk



za usmeritve pri postavljanju hipotez



o rezultatih eksperimentalnega dela



o uporabi rezultatov v drugih situacijah



o tem, kaj naj opazujejo



o navodilih za zapisovanje

6. KRITIZIRA, GRAJA, SE SKLICUJE NA SVOJO AVTORITETO



vse z namenom izboljšanja učenčevega neprijetnega vedenja ali dela, opominja, graja, zmerja, utemeljuje grajo in kritiko, sklicuje se
na lastno osebo

UČENCI (odzivanje)
7. REAKTIVNE IZJAVE UČENCEV – odgovori na učiteljeva vprašanja (učenec
je omejen v izražanju)


o teoretičnih osnovah za eksperimentalno delo (o vsebini)



o načinu izvedbe eksperimentalnega dela



o uporabljenem laboratorijskem priboru



o reagentih



o varnem delu



o povezavah med opazovanimi rezultati eksp. dela in že poznanimi pojmi



o določanju konstant in spremenljivk



za usmeritve pri postavljanju hipotez



o rezultatih eksperimentalnega dela



o uporabi rezultatov v drugih situacijah

Učenec 1

Učenec 2

Učenec 3

Učenec 1

Učenec 2

Učenec 3

Učenec 4

UČENCI (pobuda)
8. VPRAŠANJA ALI SAMOSTOJNE IZJAVE UČENCEV


o teoretičnih osnovah za eksperimentalno delo (o vsebini)



o tem, kaj in kako delati pri eksperimentalni vaji

Učenec 4



o uporabljenem laboratorijskem priboru



o reagentih



o varnem delu



o povezavah med opazovanimi rezultati eksp. dela in že poznanimi pojmi



o določanju konstant in spremenljivk



za usmeritve pri postavljanju hipotez



o rezultatih eksperimentalnega dela



o uporabi rezultatov v drugih situacijah



o tem, kaj naj opazujejo



o navodilih za zapisovanje

9. TIHO SAMOSTOJNO DELO


poslušanje odgovorov sošolcev na učiteljeva teoretična vprašanja



poslušanje odgovorov sošolcev o izvedbi eksperimentalnega dela



dejavno vključevanje pri eksperimentalni vaji in opazovanje poteka eksperimenta



opazovanje sošolcev pri izvajanju eksperimentalnega dela in opazovanje poteka
eksperimenta



opazovanje učitelja pri izvajanju eksperimentalnega dela in opazovanje poteka
eksperimenta



poslušanje odgovorov in razlage sošolcev o rezultatih eksperimentalne vaje

Učenec 1

Učenec 2

Učenec 3

Učenec 4



samostojno delo z delovnimi listi, delovnim zvezkom, zvezkom



reševanje drugih nalog (ki niso na delovnem listu)



prepisovanje na delovni list, v delovni zvezek, zvezek (od sošolca, s table)



zapisovanje na delovni list, v delovni zvezek, zvezek po nareku (sošolca, učitelja)

10. VEDENJE, KI NI VEZANO NA NALOGO


pogovor o drugih zadevah zunaj naloge



zmeda, tišina, nerazumevanje



hrup, nered



tiho dolgočasenje, oziranje okrog

Učenec 1

Učenec 2

Učenec 3

Učenec 4

PRILOGA 4: Flandersova opazovalna shema za skupinsko eksperimentalno delo
SPODBUDE UČENCEV
1. SPREJEMANJE ČUSTEV

Učenec 1

Učenec 2

Učenec 3

Učenec 4

Učenec 1

Učenec 2

Učenec 3

Učenec 4



Če kdo od članov skupine izraža dvom, skrb, veselje (če reče, da ne zna, da mu je
težko, drugi učenec to sprejme, če se nekdo razveseli neke ugotovitve, se veseli
skupaj z njimi).
2. POHVALE IN SPODBUDE


»To pa je dobra ideja! /.../, se šali, da bi zmanjšal napetost v skupini, izjave: »Le
tako naprej.«
3. SPREJEMANJE IN UPORABA NOVE IDEJE


ki jo da nekdo v skupini in njeno nadgrajevanje in razvijanje naprej

POBUDA UČENCEV
4. ZASTAVLJANJE VPRAŠANJ


o teoretičnih osnovah za eksperimentalno delo (o vsebini)



o načinu izvedbe eksperimentalnega dela



o uporabljenem laboratorijskem priboru



o reagentih



o varnem delu



o povezavah med opazovanimi rezultati eksp. dela in že poznanimi pojmi



o določanju konstant in spremenljivk



za usmeritve pri postavljanju hipotez



o rezultatih eksperimentalnega dela



o uporabi rezultatov v drugih situacijah



o tem, kaj naj opazujejo



o navodilih za zapisovanje

5. ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN RAZLAGA


o teoretičnih osnovah za eksperimentalno delo (o vsebini)



o načinu izvedbe eksperimentalnega dela



o uporabljenem laboratorijskem priboru



o reagentih



o varnem delu




o povezavah med opazovanimi rezultati eksperimentalnega dela in že poznanimi
pojmi
o določanju konstant in spremenljivk



za usmeritve pri postavljanju hipotez



o rezultatih eksperimentalnega dela



o uporabi rezultatov v drugih situacijah



o tem, kaj naj opazujejo

Učenec 1

Učenec 2

Učenec 3

Učenec 4



o navodilih za zapisovanje

6. DAJANJE NAVODIL (samopobudno)


o tem, kako izvesti eksperimentalno delo



o tem, kaj naj opazujejo



za zapisovanje

7. KRITIKA: kritizira, izraža nestrinjanje


vsebino in izvedbo eksperimentalnega dela



disciplino dela v skupini



učitelja



laboranta



delovni list

8. SAMOSTOJNE IZJAVE UČENCEV


o teoretičnih osnovah za eksperimentalno delo



o tem, kaj in kako delati pri eksperimentalni vaji



o uporabljenem laboratorijskem priboru



o reagentih



o varnem delu

Učenec 1

Učenec 2

Učenec 3

Učenec 1

Učenec 2

Učenec 3

Učenec 1

Učenec 2

Učenec 3

Učenec 4

Učenec 4

Učenec 4



o povezavah med opazovanimi rezultati eksp. dela in že poznanimi pojmi



o določanju konstant in spremenljivk



za usmeritve pri postavljanju hipotez



o rezultatih eksperimentalnega dela



o uporabi rezultatov v drugih situacijah

9. TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE


poslušanje učiteljeve teoretične razlage



poslušanje učiteljevih navodil za delo



reševanje drugih nalog (ki niso na delovnem listu)



opazovanje pripomočkov



ukvarjanje z zaščitno opremo



poslušanje razlage sošolcev o izvedbi eksp. dela in o rezultatih



izvajanje eksp. vaje in opazovanje poteka eksperimenta



opazovanje sošolcev pri izvajanju eksp. dela in opazovanje poteka eksperimenta



podrobnejše samostojno opazovanje in preučevanje rezultatov eksperimenta



poslušanje razlage sošolcev o rezultatih eksperimentalnega dela



opazovanje drugih skupin pri eksperimentalnem delu

Učenec 1

Učenec 2

Učenec 3

Učenec 4



igranje s pripomočki, z reagenti (nepovezano z nalogo pri eksperimentalnem delu)



samostojno delo z delovnimi listi, delovnim zvezkom, zvezkom



zapisovanje na delovni list, v delovni zvezek, zvezek po nareku (sošolca, učitelja)



prepisovanje na delovni list, v delovni zvezek, zvezek (od sošolca, s table)




čakanje (na pripomočke, reagente, delovni list), da jih nekdo prinese skupini, čakanje na
učitelja
iskanje pripomočkov in reagentov pri učitelju



poslušanje učiteljevih povzetkov in zaključkov eksperimentalne vaje

10. DRUGA KOMUNIKACIJA, VEZANA NA EKSPERIMENTALNO DELO


komunikacija z učiteljem o izvedbi eksperimentalnega dela



komunikacija z učiteljem o rezultatih in zaključkih eksperimentalnega dela



komunikacija z drugo skupino učencev o izvedbi eksperimentalnega dela



komunikacija z drugo skupino učencev o rezultatih pri eksperimentalnem delu



komunikacija z drugo skupino učencev o zaključkih eksperimentalnega dela

Učenec 1

Učenec 2

Učenec 3

Učenec 4

11. VEDENJE, KI NI VEZANO NA NALOGO


pogovor o drugih zadevah zunaj naloge



zmeda, tišina, nerazumevanje znotraj skupine



tiho dolgočasenje, oziranje okrog



hrup, nered

Učenec 1

Učenec 2

Učenec 3

Učenec 4

PRILOGA 5: Vprašalnik
eksperimentalnim delom

za

učitelje

pred

izvedbo

učne

enote

z

Pozdravljeni!
Moje ime je Ana Logar, sem študentka podiplomskega študija Kemijskega izobraževanja
Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in učiteljica kemije v Osnovni šoli
Metlika. Pripravljam doktorsko nalogo z naslovom Opredelitev in vrednotenje
dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost eksperimentalnega dela pri učenju in poučevanju
kemije.
Z vami želim izvesti krajši intervju pred dejavnostmi v razredu, saj me zanima vaš pogled
na poučevanje in učenje kemije z eksperimentalnim delom.
Rezultati intervjuja bodo anonimni, predstavljali bodo enega učitelja izmed vseh
sodelujočih učiteljev v raziskavi.
Prosim, da odgovorite na vprašanja v nadaljevanju.

1.1 Spol:
1.2 Predmeti ki jih poučujete:
1.3 Skupno število let poučevanja kemije:
1.4 Izobrazba:

2.1 Za katere metode dela se pri kemiji največkrat odločate?
2.2 Za katere učne oblike dela se pri kemiji največkrat odločate?
2.3 Ker ste omenili tudi eksperimentalno delo, navedite, kdaj se odločite za
eksperimentalno delo pri pouku kemije?
2.4 Kolikšen delež ur letno predstavlja eksperimentalno delo?
2.5 Zakaj se odločite za eksperimentalno delo?
2.6 Kateri so po vašem mnenju cilji eksperimentalnega dela?
2.7 Kako z eksperimentalnim delom dosežete naštete cilje?
2.8 Katere učne oblike eksperimentalnega dela prevladujejo pri vašem delu?





demonstracija eksperimentov
eksperimentalno delo po navodilih v skupini ali dvojici
raziskovalno eksperimentalno delo v skupini ali dvojici
individualno eksperimentalno delo

2.9 Na podlagi česa se odločite za demonstracijski eksperiment?
2.9.1 Navedite prednosti in slabosti demonstracije eksperimentov.
2.10 Na podlagi česa se odločite za skupinsko delo?
2.10.1 Navedite prednosti in slabosti skupinskega eksperimentalnega dela oz.
eksperimentalnega dela v dvojici.
2.11 Na podlagi česa se odločite za individualno eksperimentalno delo učencev?
2.11.1 Navedite prednosti in slabosti individualnega eksperimentalnega dela.
2.12 Na podlagi česa in kateri eksperiment izberete za uresničitev ciljev, ki si jih
zastavite?

3.1 Danes ste se odločili
eksperimentalnega dela. Zakaj?

za

_________________________

učno

obliko

3.2 Kateri so cilji te učne ure?
3.3 Katere dejavnosti načrtujete, da bi učenci dosegli te cilje?
3.4 Ali načrtujete v sklopu te učne ure tudi preverjanje, ali so učenci dosegli načrtovane
cilje? Kako?

Zahvaljujem se za odgovore, ki nam bodo v veliko pomoč pri iskanju pogledov učiteljev
na eksperimentalno delo.

Po končani učni enoti sledi še kratek intervju z vami in vašimi učenci.

PRILOGA 6: Vprašalnik
za
eksperimentalnim delom

učitelje

po

končani

učni

enoti

z

1 Ali je ura potekala v skladu s pričakovanji?
2 Kaj je bilo drugače pri tej šolski uri v primerjavi s preostalimi učnimi urami kemije?
3 Se vam zdi izbira oblike eksperimentalnega dela primerna?
4 Ali ste dosegli vse zastavljene cilje učne enote?
5 Ali menite, da so učenci dosegli vse zastavljene cilje?
6 Bi kaj spremenili?
7 Ali ste bili že kdaj snemani med poukom?
7.1 Ali ste bili že kdaj snemani med eksperimentalnim delom?

Še enkrat se zahvaljujem za odgovore, ki nam bodo v veliko pomoč pri zbiranju pogledov
učiteljev na eksperimentalno delo.

PRILOGA 7: Vprašalnik
za
eksperimentalnim delom

učence

po

končani

učni

enoti

z

Danes je pouk kemije potekal z eksperimentalnim delom. Zanimajo me tvoji občutki in
mnenje, kaj si doživljal med potekom eksperimenta in kaj znaš o predelani vsebini.
1 Ali te eksperimentalno delo veseli?
1.1 Zakaj?
2 Ali te pri izvedbi eksperimentalnega dela kaj skrbi?
2.1 Če si odgovoril/-a, da te pri eksperimentalnem delu kaj skrbi, pojasni, zakaj je tako.
3 Ali ste pri pouku kemije pred to šolsko uro že govorili o današnjih vsebinah ali je nekaj
popolnoma novega?
4 Ali si pri delu vedel/-a, na kaj moraš biti pozoren?
4.1 Kaj si moral/-a opazovati pri tej vaji?
4.2 Kaj si moral/-a beležiti pri vaji?

5 Ali si znal/-a uporabljati laboratorijski pribor?
5.1 Se ti zdi eksperimentalno delo z današnjim laboratorijskim priborom zahtevno?
5.2 Kateri laboratorijski pribor si uporabljal/-a?
6 Katere reagente si uporabil/-a pri vaji?
7 So bila navodila za eksperimentalno delo jasna?
7.1 Bi želel/-a kako dopolniti navodila za eksperimentalno delo?
8 Si med delom razmišljal/-a o izvedbi eksperimentalnega dela (kaj se bo kdaj zgodilo)
ali si le sledil/-a navodilom (kdaj moraš kaj narediti)?
8.1 Razloži.
9 Je bil čas za eksperimentalno delo ustrezno načrtovan?
10 Bi želel/-a v zvezi z eksperimentalnim delom kaj spremeniti oz. pri eksperimentalnem
delu zastaviti drugače?
11 Zakaj je eksperimentalno delo pomembno?
12 Ali razumeš današnji eksperiment?
13 Na kratko obnovi potek eksperimenta.

13.1 Kako ga razumeš?
14 Ali lahko znanje, ki si ga usvojil/-a, preneseš oz. uporabiš ob kakem drugem primeru?
14.1 V katerih okoliščinah je to znanje uporabno (v vsakdanjem življenju)?
15 Ali si bil/-a že kdaj sneman/-a med poukom?
15. 1 Ali si bil/-a že kdaj sneman/-a med eksperimentalnim delom?

Hvala za odgovore in mnenja, ki nam bodo v veliko pomoč pri zbiranju mnenj učencev o
eksperimentalnem delu.

PRILOGA 8: Analize podatkov za demonstracijsko eksperimentalno delo
PRILOGA 8.1: Analiza zbranih podatkov vrednotenja znanja učencev, ko učitelj v splošnem ocenjuje/ne ocenjuje
eksperimentalnega dela
Učitelj v splošnem ocenjuje eksperimentalno delo
razumevanje
poznavanje laboratorijskega pribora
eksperimenta
in reagentov, obnova dela
100 %

Povprečna
vrednost

89 %

uporabnost v vsakdanjem
življenju
75 %

Učitelj v splošnem ne ocenjuje eksperimentalno delo
razumevanje
poznavanje laboratorijskega
uporabnost v vsakdanjem
eksperimenta
pribora in reagentov, obnova dela življenju
12,5 %

16,7 %

0%

20 %

40 %

20 %

33,3 %

38,9 %

16,7 %

50 %

70,8 %

25 %

37,5 %

58,3 %

50 %

0%

50 %

0%

50 %

62,5 %

25 %

33,3 %

44,4 %

0%

29,6 %

47,7 %

17,1 %

PRILOGA 8.2: Analiza zbranih podatkov vrednotenja znanja učencev, ko učitelj pripravi/ne pripravi delovnega lista za
eksperimentalno delo
Učitelj pripravi delovni list za demonstracijsko eksp. delo
razumevanje
poznavanje laboratorijskega pribora uporabnost v vsakdanjem
eksperimenta
in reagentov, obnova dela
življenju

Povprečna
vrednost

Učitelj ne pripravi delovnega lista za demonstracijsko eksp. delo
razumevanje
poznavanje laboratorijskega
uporabnost v vsakdanjem
eksperimenta
pribora in reagentov, obnova dela življenju

100 %

89 %

75 %

12,5 %

16,7 %

0%

20 %

40 %

20 %

33,3 %

38,9 %

16,7 %

50 %

70,8 %

25 %

37,5 %

58,3 %

50 %

0%

50 %

0%

50 %

62,5 %

25 %

33,3 %

44,4 %

0%

41,5 %

59,3 %

27,9 %

22,9 %

27,8 %

8,4 %

PRILOGA 8.3: Analiza zbranih podatkov vrednotenja znanja učencev, ko je delovni list v skladu z vsemi cilji, ki jih lahko
usvojimo pri eksperimentalnem delu, a se jih učitelj zaveda/ne zaveda
Delovni list je v skladu z vsemi cilji, ki jih lahko usvojimo pri
eksperimentalnem delu, a se jih učitelj ne zaveda.
razumevanje poznavanje laboratorijskega pribora uporabnost v vsakdanjem
eksperimenta in reagentov, obnova dela
življenju

Povprečna
vrednost

20 %

40 %

20 %

50 %

70,8 %

25 %

37,5 %

58,3 %

50 %

0%

50 %

0%

50 %

62,5 %

25 %

33,3 %

44,4 %

0%

31,8 %

54,3 %

20 %

Delovni list je v skladu z vsemi cilji, ki jih lahko usvojimo pri
eksperimentalnem delu, a se jih učitelj zaveda.
razumevanje
poznavanje laboratorijskega
uporabnost v vsakdanjem
eksperimenta
pribora in reagentov, obnova dela življenju
100 %

89 %

75%

100 %

88,9 %

75 %

PRILOGA 8.4: Analiza zbranih podatkov vrednotenja znanja učencev glede na taksonomske stopnje nalog na delov. listu
Na delovnem listu prevladujejo naloge I. in II. taksonomske stopnje
(razumevanje, uporaba)
razumevanje poznavanje laboratorijskega pribora uporabnost v
eksperimenta in reagentov, obnova dela
vsakdanjem življenju

Povprečna
vrednost

Na delovnem listu prevladujejo naloge III. taksonomske stopnje (analiza, sinteza,
vrednotenje)
razumevanje
poznavanje laboratorijskega
eksperimenta
pribora in reagentov, obnova dela uporabnost v vsakdanjem življenju

50 %

70,8 %

25 %

37,5 %

58,3 %

50 %

0%

50 %

0%

50 %

62,5 %

25 %

33,3 %

44,4 %

0%

20 %

40 %

20 %

31,8 %

54,3 %

20 %

100 %

89 %

75%

100 %

89 %

75 %

PRILOGA 8.5: Analiza zbranih podatkov vrednotenja znanja učencev, ko učenci samostojno/vodeno rešujejo delovni list za
eksperimentalno delo
Učenci samostojno rešujejo delovni list
razumevanje
poznavanje laboratorijskega pribora
eksperimenta
in reagentov, obnova dela

Povprečna
vrednost

uporabnost v vsakdanjem
življenju

Učenci vodeno rešujejo delovni list
razumevanje
poznavanje laboratorijskega
eksperimenta
pribora in reagentov, obnova dela

uporabnost v vsakdanjem
življenju

100 %

89 %

75 %

50 %

62,5 %

25 %

20 %

40 %

20 %

50 %

70,8 %

25 %

33,3 %

44,4 %

0%

37,5 %

58,3 %

50 %

0%

50 %

0%

34,4 %

60,4 %

25 %

51,1 %

57,8 %

31,7 %

PRILOGA 8.6: Analiza zbranih podatkov vrednotenja znanja učencev, ko so/niso učenci vključeni v eksperimentalno delo
Učenci so vključeni v eksperimentalno delo
razumevanje
poznavanje laboratorijskega pribora
eksperimenta
in reagentov, obnova dela

Povprečna
vrednost

Učenci niso vključeni v eksperimentalno delo
razumevanje
poznavanje laboratorijskega
eksperimenta
pribora in reagentov, obnova dela

uporabnost v vsakdanjem
življenju

uporabnost v vsakdanjem
življenju

33,3 %

38,9 %

16,7 %

50 %

33,3 %

44,4 %

0%

100 %

89 %

75%

0%

50 %

0%

50 %

62,5 %

25 %

37,5 %

58,3 %

50 %

12,5 %

16,7 %

0%

20 %

40 %

20 %

45 %

56,2 %

32,5 %

22,2 %

44,4 %

5,6 %

70,8 %

25 %

PRILOGA 8.7: Analiza zbranih podatkov vrednotenja znanja učencev, ko se učitelji vključujejo v eksperimentalno delo na
ravni idej več/manj od 50 odstotkov
Učitelj na ravni idej več kot 50 odstotkov časa namenja eksperimentalnemu
delu
razumevanje poznavanje laboratorijskega pribora uporabnost v vsakdanjem
eksperimenta in reagentov, obnova dela
življenju

Povprečna
vrednost

Učitelj na ravni idej manj kot 50 odstotkov časa namenja
eksperimentalnemu delu
razumevanje
poznavanje laboratorijskega
uporabnost v vsakdanjem
eksperimenta
pribora in reagentov, obnova dela življenju

33,3 %

38,9 %

16,7 %

37,5 %

58,3 %

50 %

20 %

40 %

20 %

0%

50 %

0%

50 %

70,8 %

25 %

100 %

89 %

75 %

12,5 %

16,7 %

0%

50 %

62,5 %

25 %

33,3 %

44,4 %

0%

42,7 %

51,7 %

23,1 %

18,8 %

54,2 %

25 %

PRILOGA 8.8: Analiza zbranih podatkov vrednotenja znanja učencev, ko se učenci vključujejo v eksperimentalno delo na
ravni idej več/manj od 50 odstotkov
Učenci na ravni idej več kot 50 odstotkov časa namenjajo eksperimentalnemu
delu
razumevanje
poznavanje laboratorijskega pribora uporabnost v vsakdanjem
eksperimenta
in reagentov, obnova dela
življenju
33,3 %

Povprečna
vrednost

Učenci na ravni idej manj kot 50 odstotkov časa namenjajo
eksperimentalnemu delu
razumevanje
poznavanje laboratorijskega
uporabnost v vsakdanjem
eksperimenta
pribora in reagentov, obnova dela življenju

38,9 %

16,7 %

12,5 %

16,7 %

0%

20 %

40 %

20 %

33,3 %

44,4 %

0%

50 %

70,8 %

25 %

100 %

89 %

75 %

0%

50 %

0%

50 %

62,5 %

25 %

37,5 %

58,3 %

50 %

41,5 %

58,5 %

30,2 %

22,9 %

30,6 %

0%

PRILOGA 9: Tabele analiz podatkov za skupinsko eksperimentalno delo
PRILOGA 9.1: Analiza zbranih podatkov vrednotenja znanja učencev, ko se učitelj zaveda/ne zaveda vseh ciljev
eksperimentalnega dela
Učitelji se ne zavedajo vseh ciljev eksperimentalnega dela
razumevanje
poznavanje laboratorijskega pribora uporabnost v vsakdanjem
eksperimenta
in reagentov, obnova dela
življenju

Povprečna
vrednost

Učitelji se zavedajo vseh ciljev eksperimentalnega dela
razumevanje
poznavanje laboratorijskega
uporabnost v vsakdanjem
eksperimenta
pribora in reagentov, obnova dela življenju

12,5 %

54,2 %

0%

75 %

79,2 %

25 %

25 %

52,2 %

0%

50 %

62,5 %

0%

25 %

66,7 %

25 %

37,5 %

62,3 %

25 %

75 %

66,7 %

25 %

62,5 %

70,9 %

12,5 %

25 %

66,7 %

0%

37,5 %

50 %

0%

12,5 %

54,2 %

37,5 %

31,3 %

59,1 %

14,1 %

PRILOGA 9.2: Analiza zbranih podatkov vrednotenja znanja učencev, ko je delovni list v skladu z vsemi cilji, ki jih lahko
usvojimo pri eksperimentalnem delu, a se jih učitelj zaveda/ne zaveda
Delovni list je v skladu z vsemi cilji, ki jih lahko usvojimo pri
eksperimentalnem delu, a se jih učitelj ne zaveda.
razumevanje
poznavanje laboratorijskega pribora, uporabnost v vsakdanjem
eksperimenta
reagenti, obnova dela
življenju

Povprečna
vrednost

Delovni list je v skladu z vsemi cilji, ki jih lahko usvojimo pri
eksperimentalnem delu, a se jih učitelj ne zaveda.
razumevanje
poznavanje laboratorijskega
uporabnost v vsakdanjem
eksperimenta
pribora, reagenti, obnova dela
življenju

75 %

79,2 %

25 %

12,5 %

54,2 %

0%

50 %

62,5 %

0%

25 %

52,2 %

0%

62,5 %

70,9 %

12,5 %

25 %

66,7 %

25 %

37,5 %

62,3 %

25 %

75 %

66,7 %

25 %

25 %

66,7 %

0%

37,5 %

50 %

0%

12,5 %

54,2 %

37,5 %

31,3 %

59,1 %

14,1 %

PRILOGA 9.3: Analiza zbranih podatkov vrednotenja znanja učencev glede na taksonomske stopnje nalog na delovnem
listu
Na delovnem listu prevladujejo naloge I. in II. taksonomske stopnje
(razumevanje, uporaba)
razumevanje poznavanje laboratorijskega pribora uporabnost v
eksperimenta in reagentov, obnova dela
vsakdanjem življenju

Povprečna
vrednost

Na delovnem listu prevladujejo naloge III. taksonomske stopnje (analiza, sinteza,
vrednotenje)
razumevanje
poznavanje laboratorijskega
eksperimenta
pribora in reagentov, obnova dela uporabnost v vsakdanjem življenju

12,5 %

54,2 %

37,5 %

50 %

62,5 %

0%

25 %

54,2 %

0%

75 %

79,2 %

25 %

62,5 %

70,9 %

12,5 %

25 %

66,7 %

25 %

37,5 %

62,3 %

25 %

37,5 %

50 %

0%

25 %

66,7 %

0%

12,5 %

54,2 %

0%

75 %

66,7 %

25 %

31,3 %

59,4 %

14,1 %

PRILOGA 9.4: Analiza zbranih podatkov vrednotenja znanja učencev, ko učitelj v splošnem ocenjuje/ne ocenjuje
eksperimentalnega dela
Učitelj v splošnem ocenjuje eksperimentalno delo
razumevanje
poznavanje laboratorijskega pribora
eksperimenta
in reagentov, obnova dela

Povprečna
vrednost

uporabnost v vsakdanjem
življenju

Učitelj v splošnem ne ocenjuje eksperimentalnega dela
razumevanje
poznavanje laboratorijskega
uporabnost v vsakdanjem
eksperimenta
pribora in reagentov, obnova dela življenju

75 %

66,7 %

25 %

12,5 %

54,2 %

37,5 %

75 %

79,2 %

25 %

25 %

52,2 %

0%

50 %

62,5 %

0%

25 %

66,7 %

25 %

37,5 %

62,3 %

25 %

37,5 %

50 %

0%

25 %

66,7 %

0%

12,5 %

54,2 %

0%

25 %

58 %

12,5 %

66,7 %

69,5 %

16,7 %

PRILOGA 9.5: Analiza zbranih podatkov izgube časa, namenjenega eksperimentalnemu delu, ko učitelj na pladnje pripravi
pripomočke in kemikalije oz. samo pripomočke
Učitelj na pladnje pripravi Učitelj na pladnje pripravi samo
pripomočke in kemikalije. pripomočke.
9,3 %

20,1 %

9,6 %

27,6 %

0%

14,5 %
26,5 %
21,4 %
8,6 %
14,7 %

Povprečna vrednost

6,3 %

19,8 %

PRILOGA 9.6: Primeri analize določitve vloge v skupini pri skupinskem eksperimentalnem delu
Tabela 1: Primeri analize določitve vloge v skupini pri skupinskem eksperimentalnem delu
1. skupina

Učenka 1: Pri eksperimentalnem
delu je pasivna (je opazovalka). V
pogovoru o delu med
eksperimentalno vajo ne sodeluje,
posluša razlago sošolcev.
Praktično med eksperimentalno
vajo ne dela skoraj ničesar, ves
čas opazuje delo sošolcev. V
razpravo o rezultatih
eksperimentalne vaje se ne
vključuje, posluša razlago in
ugotovitve sošolcev. Delovni list
rešuje sama. Med
eksperimentalnim delom morajo
učenci sami poiskati pripomočke
in jih prinesti k učitelju. Učenka
sicer gre po njih, vendar večino
časa presedi za mizo in čaka, da
jih prinesejo drugi člani skupine.
Pri njej sta opazna zdolgočaseno
oziranje po razredu in pogovor o
temah, nepovezanih z nalogo.

Učenka 2: Pri eksperimentalnem
delu je zelo dejavna (je vodja
skupine). Vodi pogovor o delu med
eksperimentalno vajo. Praktično
med eksperimentalno vajo dela
zelo veliko, nekaj dela pa prepusti
tudi drugim v skupini. Vodi
razpravo o rezultatih
eksperimentalne vaje in naredi
ključne povzetke eksperimentalne
vaje. Delovni list reši sama. Med
eksperimentalnim delom morajo
učenci sami poiskati pripomočke in
jih prinesti k učitelju. Učenka sicer
gre po njih, vendar večino časa
presedi za mizo in čaka, da jih
prinesejo drugi člani skupine.
Kljub vsemu delu ima še vedno čas
za pogovor o temah zunaj naloge.

Učenec 3: Pri eksperimentalnem
delu je zelo dejaven in se zabava
(je praktik). Sodeluje v pogovoru o
delu med eksperimentalno vajo.
Praktično med eksperimentalno
vajo dela ves čas, po nepotrebnem
se igra s pripomočki. V razpravo o
rezultatih eksperimentalne vaje se
ne vključuje, prav tako ne reši
skoraj ničesar na delovnem listu.
Med eksperimentalnim delom
morajo učenci sami poiskati
pripomočke in jih prinesti k
učitelju. Učenec veliko časa porabi
za iskanje pripomočkov. Kljub
vsemu delu med eksperimentalno
vajo ima še vedno čas za pogovor o
temah zunaj naloge.

Učenec 4: Pri eksperimentalnem
delu je zelo dejaven (je praktik)
in se zabava. Sodeluje v
pogovoru o delu med
eksperimentalno vajo. Praktično
med eksperimentalno vajo dela
veliko, vendar delo prepusti tudi
drugim članom skupine. V
razpravo o rezultatih
eksperimentalne vaje se vključuje
zelo malo, prav tako na delovnem
listu sam ne reši skoraj ničesar,
vse prepiše od učenke 2. Med
eksperimentalnim delom morajo
učenci sami poiskati pripomočke
in jih prinesti k učitelju. Ta
učenec največ časa porabi za
iskanje pripomočkov. Kljub
vsemu delu ima še vedno čas za
pogovor o temah zunaj naloge.

Nadaljevanje tabele 1: Primeri analize določitve vloge v skupini pri skupinskem eksperimentalnem delu
2. skupina

Učenka 1: Pri skupinskem
eksperimentalnem delu želi
učenka vajo narediti samo zase, je
zelo dejavna (je praktik). V
pogovoru o delu med
eksperimentalno vajo skorajda ne
sodeluje, posluša razlago
sošolcev. Praktično med
eksperimentalno vajo želi vse
narediti sama, dela ves čas. V
razpravo o rezultatih
eksperimentalne vaje se prav tako
vključuje zelo malo, tudi razlage
sošolcev ne posluša, raje
samostojno rešuje delovni list, za
kar porabi večino časa,
namenjenega eksperimentalnemu
delu. Med eksperimentalnim
delom morajo učenci sami
poiskati pripomočke in jih
prinesti k učitelju. Učenka sicer
gre po pripomočke, vendar
večino časa presedi za mizo in
čaka, da jih prinesejo drugi člani
skupine.

Učenec 2: Pri eksperimentalnem
delu je pasiven (je opazovalec). V
pogovor o delu med
eksperimentalno vajo se vključuje.
Praktično med eksperimentalno
vajo ne dela skoraj ničesar, opazuje
druge člane skupine. Prav tako se
vključi v razpravo o rezultatih
eksperimentalne vaje, posluša
razlago drugih učencev. Delovni
list rešuje sam, nekaj prepiše od
učenke 1. Med eksperimentalnim
delom morajo učenci sami poiskati
pripomočke in jih prinesti k
učitelju. Učenec sicer gre po
pripomočke, vendar večino časa
presedi za mizo in čaka, da jih
prinesejo drugi člani skupine. Med
eksperimentalno vajo se dolgočasi,
ozira se po razredu in se pogovarja
o temah zunaj naloge.

Učenka 3: Pri eksperimentalnem
delu je zelo pasivna (je
opazovalka) in se zabava. V
pogovoru o delu med
eksperimentalno vajo skorajda ne
sodeluje, prav tako praktično med
eksperimentalno vajo ne dela,
opazuje delo sošolcev. V razpravo
o rezultatih eksperimentalne vaje se
vključuje in posluša razlago
sošolcev. Med reševanjem
delovnega lista zelo malo naredi
sama, čaka na delovni list učenke 1
in odgovore prepiše. Med
eksperimentalnim delom morajo
učenci sami poiskati pripomočke in
jih prinesti k učitelju. Učenka
veliko časa porabi za iskanje
pripomočkov. Kljub vsemu delu
med eksperimentalno vajo veliko
časa porabi za pogovor o temah
zunaj naloge, se zabava oziroma
zdolgočaseno ozira po razredu.

Učenka 4: Pri eksperimentalnem
delu je zelo dejavna (je vodja
skupine) in se zabava. Vodi
pogovor o delu pri
eksperimentalni vaji. Praktično
med eksperimentalno vajo dela
veliko, vendar delo prepusti tudi
drugim članom skupine. Vodi
razpravo o rezultatih
eksperimentalne vaje in povzame
zaključke eksperimentalne vaje.
Delovni list rešuje malo sama,
malo prepiše od učenke 1. Med
eksperimentalnim delom morajo
učenci sami poiskati pripomočke
in jih prinesti k učitelju. Učenka
sedi in čaka, da jih prinesejo
drugi člani skupine.

Nadaljevanje tabele 1: Primeri analize določitve vloge v skupini pri skupinskem eksperimentalnem delu
3. skupina

Učenec 1: Pri eksperimentalnem
delu je zelo dejaven (je vodja
skupine). Vodi pogovor o delu
med eksperimentalno vajo,
sošolcem daje navodila, kako in
kaj delati. Praktično med
eksperimentalno vajo dela manj
od drugih članov skupine, več
časa opazuje delo sošolcev,
kontrolira njihovo delo in
komentira nepravilnosti. Vodi
razpravo o rezultatih
eksperimentalne vaje, prav tako
posluša ugotovitve drugih članov
skupine. Delovni list reši sam, za
kar porabi veliko časa. Drugim
članom skupine narekuje, kaj naj
napišejo na delovne liste. Kljub
vsemu najde čas za pogovor o
temah zunaj naloge.

Učenec 2: Pri eksperimentalnem
Učenec 3: Pri eksperimentalnem
delu je zelo dejaven in se zabava
delu je manj dejaven (je
(je praktik). Vključuje se v pogovor opazovalec) in se zabava. V
o delu med eksperimentalno vajo.
pogovor o delu pri eksperimentalni
Praktično med eksperimentalno
vaji se sicer vključi, vendar večino
vajo dela zelo veliko, nekaj dela
časa posluša navodila sošolcev.
prepusti tudi drugim v skupini.
Praktično pri eksperimentalni vaji
Vključuje se v razpravo o rezultatih dela bolj malo, večji del časa
eksperimentalne vaje. Delovni list
opazuje delo sošolcev. V razpravo
rešuje sam in po nareku učenca 1,
o rezultatih eksperimentalne vaje se
vendar mu ne uspe izpolniti vsega
ne vključuje, posluša zaključke
na delovnem listu, saj ves čas
drugih članov skupine. Delovni list
komentira drugo, kar ni povezano z reši sam, nekaj zapiše po nareku
nalogo, ali se igra s pripomočki.
učenca 1. Med vajo rad govori o
temah zunaj naloge, ko drugi
delajo, pa se zdolgočaseno ozira po
razredu.

Učenec 4: Pri eksperimentalnem
delu je manj dejaven in se
zabava. Sodeluje v pogovoru o
delu pri eksperimentalni vaji.
Praktično med eksperimentalno
vajo dela malo, opazuje sošolce
pri delu. Vključuje se v razpravo
o rezultatih eksperimentalne vaje.
Delovni list rešuje sam, nekaj
zapiše po nareku učenca 1. Kljub
vsemu delu ima učenec še vedno
čas za pogovor o temah zunaj
naloge. Veliko časa porabi za
zaščitno opremo in natikanje
rokavic.

Nadaljevanje tabele 1: Primeri analize določitve vloge v skupini pri skupinskem eksperimentalnem delu
4. skupina

Učenka 1: Pri eksperimentalnem
delu je dejavna (je vodja
skupine). Vodi pogovor o delu
med eksperimentalno vajo, daje
navodila, kako in kaj delati.
Praktično med eksperimentalno
vajo dela, prav tako opazuje
druge člane skupine. O rezultatih
eksperimentalne vaje v skupini
govori zelo malo, skoraj nič.
Delovni list rešuje sama, nekaj
prepiše s table. Veliko časa
porabi za čakanje na pripomočke,
ki jih prinese učitelj.

Učenka 2: Pri eksperimentalnem
delu je pasivna (je opazovalka).
Vključi se v pogovor o delu med
eksperimentalno vajo. Praktično
med eksperimentalno vajo ne dela
ničesar, ves čas opazuje delo
sošolcev. Delovni list rešuje sama,
nekaj prepiše s table. Veliko časa
porabi za čakanje na pripomočke,
ki jih prinese učitelj.

Učenka 3: Pri eksperimentalnem
delu je zelo dejavna (je praktik).
Sodeluje v pogovoru o delu med
eksperimentalno vajo. Praktično
med eksperimentalno vajo dela
veliko, prav tako opazuje delo
sošolcev. V razpravo o rezultatih
eksperimentalne vaje se vključuje.
Delovni list rešuje sama, nekaj
prepiše s table. Veliko časa porabi
za čakanje na pripomočke, ki jih
prinese učitelj.

Učenka 4: Pri eksperimentalnem
delu je dejavna (je praktik).
Posluša pogovor sošolk o delu
med eksperimentalno vajo.
Praktično med eksperimentalno
vajo dela veliko, vendar delo
prepusti tudi drugim članom
skupine. V razpravo o rezultatih
eksperimentalne vaje se vključuje
zelo malo. Delovni list rešuje
sama, nekaj prepiše s table.
Veliko časa porabi za čakanje na
pripomočke, ki jih prinese učitelj.

PRILOGA 10: Učna priprava po modelu za optimalno izvedbo skupinskega eksperimentalnega dela in učna priprava na
običajni način za skupinsko eksperimentalno delo
Tabela 1: Učna priprava po modelu za optimalno izvedbo skupinskega eksperimentalnega dela in učna priprava na običajni način za skupinsko
eksperimentalno delo
Priprava za učno enoto s skupinskim eksperimentalnim
delom, izdelana po optimalnem modelu za skupinsko
eksperimentalno delo

1. JASNA
OPREDELITEV
CILJEV EKSP.
DELA

Priprava za učno enoto s skupinskim eksperimentalnim
delom, izdelana na osnovi izbrane učiteljeve priprave, za
običajni način za skupinsko eksperimentalno delo

Predmet: KEMIJA, 9. razred

Predmet: KEMIJA, 9. razred

Naslov učne enote: Kateri kis je boljše ekološko čistilo?

Naslov učne enote: Nevtralizacija

Vsebinski sklop po učnem načrtu: Kisline, baze in soli, kisikova
družina organskih spojin

Vsebinski sklop po učnem načrtu: Kisline, baze in soli, kisikova
družina organskih spojin

 Učitelj v pripravi za eksperimentalno delo predvidi vsebinske
cilje, cilje, vezane na eksperimentalno delo, in cilje, vezane na
širše naravoslovne kompetence.

 Učitelj v pripravi za eksperimentalno delo predvidi vsebinske
cilje.

Splošni cilji
Učenci razvijajo:
 razumevanje soodvisnosti zgradbe, lastnosti in uporabe snovi;
 razumevanje naravnih procesov in načinov kemijskega
proučevanja narave;
 odgovoren odnos do uporabe snovi, sposobnost in pripravljenost
za zavzeto, odgovorno in utemeljeno ravnanje za zdravje in okolje
(kemijska varnost);
 eksperimentalne spretnosti in veščine;
 naravoslovne postopke;
 načrtno opazovanje, zapisovanje in sposobnost uporabe
opažanj/meritev kot vira podatkov;
 razumevanje in sposobnost rabe simbolnih zapisov;

Splošni cilji
/

 sposobnost rabe osnovne terminologije pri opisovanju pojavov,
procesov in zakonitosti;
 navajanje na uporabo primerne in varne opreme;
 razlikovanje med konstantami in spremenljivkami ter
poznavanje kontrolnih (referenčnih) poskusov;
 sposobnost presoje zanesljivosti pridobljenih rezultatov;
 prepoznavanje in preprečevanje nevarnosti v skrbi za zdravje in
okolje.

2. IZBIRA EKSP.
DELA

Operativni cilji
Učenec:
 pozna primere snovi iz svojega okolja s kislimi in z bazičnimi
lastnostmi;
 pozna formule nekaterih kislin in na podlagi imena sklepa o
strukturni formuli karboksilne kisline;
 pozna indikatorje in ve, kako različni indikatorji spremenijo
barvo v kislih, bazičnih in nevtralnih raztopinah;
 razume, da so v vodnih raztopinah oksonijevi ioni nosilci kislih
lastnosti, in iz submikroskopske ravni predstavitve prepozna
gradnike snovi;
 pozna reakcijo nevtralizacije in ve, da pri reakciji med kislinami
in bazami nastanejo soli in voda, ter pozna pravila za urejanje
kemijskih enačb.
 Učitelj predvidi nalogo, ki je povezana z vsakdanjim življenjem
učencev: nevtralizacija kisov iz vsakdanjega življenja in
ugotavljanje, kateri kis bi lahko uporabili kot čistilo.
 Učitelj se odloči za zaprti (deduktivni) tip eksperimentalne
naloge, ker je za eksperimentalno delo na voljo ena šolska ura.

Operativni cilji
Učenec:
 pozna primere snovi iz svojega okolja s kislimi in z bazičnimi
lastnostmi;
 pozna formule nekaterih kislin in na podlagi imena sklepa o
strukturni formuli karboksilne kisline;
 pozna indikatorje in ve, kako različni indikatorji spremenijo
barvo v kislih, bazičnih in nevtralnih raztopinah;
 razume, da so v vodnih raztopinah oksonijevi ioni nosilci kislih
lastnosti, in iz submikroskopske ravni predstavitve prepozna
gradnike snovi;
 pozna reakcijo nevtralizacije in ve, da pri reakciji med kislinami
in bazami nastanejo soli in voda, ter pozna pravila za urejanje
kemijskih enačb.
 Učitelj predvidi nalogo, ki je povezana z vsakdanjim življenjem
učencev: nevtralizacija kisov iz vsakdanjega življenja.
 Učitelj se odloči za zaprti (deduktivni) tip eksperimentalne
naloge, ker je za eksperimentalno delo na voljo ena šolska ura.

Nadaljevanje tabele 1: Učna priprava po modelu za optimalno izvedbo skupinskega eksperimentalnega dela in učna priprava na običajni način
za skupinsko eksperimentalno delo
3. PRIPRAVA
UČNEGA
GRADIVA ZA
UČENCE

 Učitelj pripravi delovni list v skladu s cilji za eksperimentalno  Učitelj ne pripravi delovnega lista v skladu s cilji za
delo.
eksperimentalno delo.
 Učitelj na delovni list zapiše imena pripomočkov in materialov,  Učitelj na delovni list zapiše imena pripomočkov in
navede simbolni zapis in opozorilne piktograme.
materialov ter opozorilne piktograme.
 Učitelj pripravi jasna navodila na delovnem listu, po načelu  Učitelj zapiše kratka navodila na delovni list.
korak za korakom, in učence med eksperimentalnim delom
natančno vodi.
 Učitelj pripravi na delovnem listu naloge za vodeno  Učitelj pripravi na delovnem listu naloge za opazovanje in
opazovanje in beleženje eksperimentalne naloge, učenci vedo, na beleženje eksperimentalne naloge.
kaj morajo biti pozorni, in kaj je ključno pri eksperimentalni
nalogi.
 Učitelj na delovnem listu pripravi naloge, ki med
eksperimentalnim delom omogočajo sprotno povezovanje
opažanja z njihovim razumevanjem (na ravni dela in idej) ter
upošteva Bloomovo taksonomijo (pripravi naloge nižjih in višjih
stopenj po Bloomovi taksonomiji).
 Učitelj na delovni list napiše naloge za preverjanje razumevanja  Učitelj na delovni list zapiše naloge za preverjanje razumevanja
izvedenega eksperimentalnega dela na vseh treh ravneh (na izvedenega eksperimentalnega dela, ne upošteva vseh treh ravni
makroravni ter delčni in simbolni ravni) z vidika vsebinskih in (makroravni ter delčne in simbolne ravni) z vidika vsebinskih in
procesnih ciljev ter upošteva Bloomovo taksonomijo (pripravi procesnih ciljev ter ne upošteva Bloomove taksonomije
(prevladujejo naloge nižjih taksonomskih stopenj).
naloge nižjih in višjih stopenj po Bloomovi taksonomiji).

Nadaljevanje tabele 1: Učna priprava po modelu za optimalno izvedbo skupinskega eksperimentalnega dela in učna priprava na običajni način
za skupinsko eksperimentalno delo
4. UČITELJEVA
PRIPRAVA NA
EKSP. DELO

5. RAZPRAVA
PRED EKSP.
DELOM

 Učitelj na pladnje pripravi za vsako skupino vse pripomočke in  Učitelj na demonstracijski pult ali posebno mizo pripravi
kemikalije z imeni in s simbolnim zapisom.
kemikalije z imeni in pripomočke, učenci si hodijo pripomočke in
kemikalije iskat sami, učitelj stoji pri pultu in skrbi za varno delo.
 Učitelj pripravi model za delčno ponazoritev.
 Učitelj predhodno preizkusi potek eksperimenta, da se prepriča,
 Učitelj predhodno preizkusi potek eksperimenta, da se prepriča, ali poteka, kot je predvideno.
ali poteka, kot je predvideno.
Ker je na voljo ena šolska ura, razprava poteka pred izvedbo Ker je na voljo ena šolska ura, razprava poteka pred izvedbo
eksperimentalnega dela (od pet do deset minut):
eksperimentalnega dela (dve minuti):
 učitelj predstavi učencem cilje eksperimentalne naloge;
 učitelj predstavi cilje eksperimentalne naloge;
 učitelj poskrbi, da učenci eksperimentalni postopek preberejo, in  učitelj poskrbi, da se učenci oblečejo v zaščitno obleko, si
preveri, ali učenci razumejo, kaj morajo delati med nadenejo rokavice in uporabljajo zaščitna očala.
eksperimentalno nalogo;
 učitelj skupaj z učenci pregleda korake eksp. naloge;
 učitelj preveri, ali učenci poznajo vse pripomočke in kemikalije,
pripravljene za eksperimentalno nalogo;
 učitelj spodbudi učence k razmišljanju med eksp. delom in jih
pripravi na dogajanje med eksp. delom;
 učitelj ključne elemente predstavi učencem na ravni delcev z
uporabo modelov;
 učitelj učence spodbudi k povezovanju predhodnega znanja;
 učitelj poskrbi, da se učenci oblečejo v zaščitno obleko, si
nadenejo rokavice in uporabljajo zaščitna očala;
 učitelj razdeli učence v heterogene skupine (s tremi ali štirimi
učenci) in jim dodeli vloge.
 Učenci se sami razdelijo v skupine.

Nadaljevanje tabele 1: Učna priprava po modelu za optimalno izvedbo skupinskega eksperimentalnega dela in učna priprava na običajni način
za skupinsko eksperimentalno delo
6. IZVEDBA
EKSPERIMENTA
LNEGA DELA

7. RAZPRAVA PO
EKSP. DELU

Eksperimentalno delo učencev po skupinah poteka 30 minut:
 učitelj spremlja delo učencev v skupinah;
 učitelj se sprehaja med skupinami in jih, če je treba, usmerja z
nasveti in vprašanji na različnih stopnjah po Bloomovi
taksonomiji;
 če učenec učitelju zastavi vprašanje, učitelj odgovori z
usmerjenim vprašanjem, ki učence spodbuja k razmišljanju, in
tako učenci sami pridejo do odgovora.
Za razpravo po eksperimentalnem delu predvidimo od pet do
deset minut:
 učitelj skupaj z učenci pregleda delovne liste;
 učitelj preverja usvojeno znanje in spretnosti, preverja raven
dela in raven idej;
 učitelj podaja povratne informacije o eksperimentalni nalogi.

Eksperimentalno delo učencev po skupinah poteka 43 minut:
 učitelj stoji pri pultu s pripomočki in kemikalijami;
 učitelj se občasno sprehodi po učilnici in pogleda, kaj učenci
delajo;
 če učenci učitelju zastavijo vprašanje, nanj odgovori.

 Učitelj ne predvidi razprave po eksperimentalni nalogi.

PRILOGA 11: Delovni list, pripravljen po modelu za optimalno izvedbo
skupinskega eksperimentalnega dela
ŠIFRA UČENCA:
Naslov eksperimentalne vaje: KATERI KIS JE BOLJŠE EKOLOŠKO ČISTILO?

Pri eksperimentalni vaji boš podrobneje spoznal/-a razliko med kisom za solato in
kisom za vlaganje, ki ju uporabljamo v vsakdanjem življenju. Pred začetkom
eksperimentalnega dela preberi teoretična izhodišča in navodila za delo. Če med
eksperimentalnim delom in pri reševanju nalog česa ne razumeš, ponovno preberi
teoretična izhodišča, razmisli in se pogovori s člani skupine. Če vsi člani skupine ne
najdete odgovora, pokličite učitelja. Naloge rešujte po vrsti.
Mojca je slišala, da veliko gospodinj uporablja kis kot ekološko čistilo za čiščenje
vodnega kamna. Ob iskanju primernega kisa za čiščenje je ugotovila, da je v trgovini
veliko izbira različnih vrst kisa: jabolčnega, vinskega, balzamičnega, alkoholnega.
Vrste kisa se med seboj razlikujejo še po proizvajalcih in odstotku
etanojske (ocetne) kisline.
Model molekule etanojske kisline:

Zapiši formulo etanojske kisline. ________________________
Mojca se je odločila, da bo kupila dve vrsti kisa – kis za solato in kis za vlaganje ter
preizkusila, kateri se bolje obnese kot čistilo.
V šoli so se učili, da jakost kislin določa vsebnost oksonijevih ionov (H3O+). Čim več
oksonijevih ionov vsebuje raztopina, tem večja je jakost kisline.
V učbeniku je Mojca prebrala, da lahko določi koncentracijo oksonijevih ionov z
nevtralizacijo, pri čemer poteče reakcija med oksonijevimi ioni (H3O+) in hidroksidnimi
ioni (OH-).
Učiteljica je Mojci predlagala, da za nevtralizacijo raztopine etanojske kisline v kisu uporabi
raztopino natrijevega hidroksida. Da bo spremembo lahko opazila, naj doda še indikator –
raztopino lakmusa. Ob tem se je Mojca spomnila, da so indikatorji snovi, ki se različno
obarvajo v kislih, bazičnih in nevtralnih raztopinah.
Pomagaj Mojci in izvedi eksperimentalno vajo, v kateri boš ugotovil/-a, kateri kis je
primernejši kot ekološko čistilo.

1.

NALOGA

Preden začneš raziskovati jakost kisline v različnih kisih, ugotovi, kako je obarvan lakmusov
indikator v kislem, bazičnem oz. nevtralnem.
Pripomočki:

5 x čaša 100 ml

4 x epruveta

stojalo za epruvete

5 x kapalka oz. Pasteurjeva pipeta

alkoholni flomaster

barvice
Kemikalije:
 lakmusov indikator


destilirana voda



kis za vlaganje CH3COOH (aq), 9 %



solatni kis CH3COOH (aq), 4,5 %



raztopina natrijevega hidroksida NaOH (aq), 5 %

Varno delo:

zaščitna obleka

zaščitne rokavice

zaščitna očala

Pri izvedbi eksperimentalnega dela sledi naslednjim korakom:
1. V prvo epruveto odmeri s kapalko oz. Pasteurjevo pipeto 2 ml destilirane vode in dodaj 0,5 ml
lakmusovega indikatorja. Spremembo barve indikatorja opazuj na beli podlagi in ugotovitve zapiši
v tabelo 1.
2. V drugo epruveto odmeri s kapalko oz. Pasteurjevo pipeto 2 ml raztopine solatnega kisa in dodaj
0,5 ml lakmusovega indikatorja. Spremembo barve indikatorja opazuj na beli podlagi in
ugotovitve zapiši v tabelo 1.
3. V tretjo epruveto odmeri s kapalko oz. Pasteurjevo pipeto 2 ml raztopine kisa za vlaganje in dodaj
0,5 ml lakmusovega indikatorja. Spremembo barve indikatorja opazuj na beli podlagi in
ugotovitve zapiši v tabelo 1.
4. V četrto epruveto odmeri s kapalko oz. Pasteurjevo pipeto 2 ml raztopine natrijevega hidroksida in
dodaj 0,5 ml lakmusovega indikatorja. Spremembo barve indikatorja opazuj na beli podlagi in
ugotovitve zapiši v tabelo 1.
5. V epruvetah od 1 do 4 si izdelal/-a barvno lestvico za lakmusov indikator, ki jo boš uporabil/-a pri
drugi nalogi.

TABELA 1: Zapis opažanj
Destilirana voda
Sprememba barve
lakmusovega
indikatorja

Solatni kis

Kis za vlaganje

Raztopina natrijevega
hidroksida

iz_____________ iz_____________

iz_____________

iz_____________

v_____________ v_____________

v_____________

v_____________

Iz rezultatov v tabeli 1 izpelji sklep, kako se lakmusov indikator obarva v kislih, bazičnih in
nevtralnih snoveh (tabela 2). Pri opisu si lahko pomagaš z oznako barve z barvicami.
TABELA 2: Zapis ugotovitev
Kisle snovi

Nevtralne snovi

Bazične snovi

Barva lakmusovega
indikatorja

2.

NALOGA

Uporabi svoje znanje o obarvanosti kislih, bazičnih in nevtralnih snovi ob prisotnosti lakmusovega
indikatorja pri ugotavljanju primernosti različnih vrst kisa za ekološko čistilo. V ta namen boš
izvedel/-la nevtralizacijo izbranih vrst kisa z raztopino natrijevega hidroksida.



Pripomočki:
4 x čaša 100 ml
6 x epruveta
5 x kapalka oz. Pasteurjeva pipeta
alkoholni flomaster
Kemikalije:
lakmusov indikator



kis za vlaganje CH3COOH (aq), 9 %



solatni kis CH3COOH (aq), 4,5 %



raztopina natrijevega hidroksida NaOH (aq), 5 %










Varno delo:
zaščitna obleka
zaščitne rokavice
zaščitna očala

Pri izvedbi eksperimentalnega dela sledi v nadaljevanju opisanim korakom.
VZOREC: SOLATNI KIS
1. V epruveto odmeri s kapalko oz. Pasteurjevo pipeto 1 ml solatnega kisa in dodaj 0,5 ml
lakmusovega indikatorja.
2. Nevtralizacijo izvedi tako, da v epruveto s solatnim kisom in z indikatorjem po kapljicah
dodajaš raztopino natrijevega hidroksida. Po vsaki dodani kapljici raztopine natrijevega
hidroksida stresi epruveto in opazuj spremembo barve. Dodajati prenehaj ob prvi kapljici, ki bo
povzročila spremembo barve indikatorja v nevtralno. (Za primerjavo barv uporabi barvno
lestvico za lakmusov indikator iz prve naloge.) Ugotovljeno število kapljic zapiši v tabelo 3.
3. Da bodo tvoje ugotovitve zanesljive, postopek nevtralizacije iz točk 1 in 2 ponovi še dvakrat
(skupaj boš tako zbral/-a tri ponovitve enakega postopka).
4. V tabeli 3 izračunaj povprečno število dodanih kapljic raztopine natrijevega hidroksida na osnovi
treh ponovitev postopka nevtralizacije jabolčnega kisa.
VZOREC: KIS ZA VLAGANJE
1. Postopek ponovi kot v prejšnji nalogi, tokrat je vzorec kis za vlaganje.
TABELA 3: Zapis meritev pri nevtralizaciji
Solatni kis

Kis za vlaganje

Število kapljic natrijevega hidroksida, 1.
poskus
Število kapljic natrijevega hidroksida, 2.
poskus
Število kapljic natrijevega hidroksida, 3.
poskus
Povprečno število kapljic natrijevega
hidroksida

ODGOVORI NA MOJČIN PROBLEM:
a) V kateri kis si pri nevtralizaciji dodal/-a večje število kapljic raztopine natrijevega
hidroksida?___________________________
b) Razmisli in razloži, kaj lahko iz ugotovitve prejšnje naloge (a) sklepamo o vsebnosti oksonijevih
ionov (H3O+) v preučevanih kisih?
__________________________________________________________________
c) Kateri kis bi predlagal/-a Mojci,
kamna?________________________

da

naj

ga

uporablja

za

čiščenje

d) Zakaj? _________________________________________________________________
___________________________________________________________________

vodnega

VPRAŠANJA ZA POGLOBITEV RAZUMEVANJA in UTRJEVANJE ZNANJA
1. Opredeli konstante in spremenljivke eksperimentalnega dela pri 2. nalogi.
Konstante





Spremenljivke




2. Kako imenujemo kemijsko reakcijo, ki je potekla med raztopino etanojske kisline in raztopino
natrijevega hidroksida? ________________________________
3. Dopolni in uredi zapisano enačbo kemijske reakcije, ki je potekla pri nevtralizaciji.

____________________ + NaOH (aq)

 NaCH3COO (aq) + H2O(l)

4. Zaradi katerih delcev ima etanojska kislina kisle lastnosti? Obkroži pravilen odgovor.
A

molekule kisline

B

oksonijevi ioni

C

hidroksidni ioni

D

molekule vode

5. Katera izmed poenostavljenih shem (zaradi preglednosti so prikazani le oksonijevi ioni)
ponazarja najmočnejšo kislino?

A

B

Razloži, zakaj si se tako odločil/-a. _____________________________________
_________________________________________________________________
Viri slik:
- http://www.sampionka.si/modules/store/uploads/alkoholni_kis.jpg.
- https://sl.wikipedia.org/wiki/Ocetna_kislina#/media/File:Acetic-acid-CRC-GED-3D-balls-B.png.
- http://eucbeniki.sio.si/admin/documents/learning_unit/479/varno_delo_lektorirano_1363788437/index5.html.
- http://ekemija.osbos.si/e-gradivo/7-sklop/jakost_kisline.html.
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PRILOGA 12: Delovni list, pripravljen za skupinsko eksperimentalno delo na
običajni način
ŠIFRA UČENCA:
Eksperimentalna vaja

NEVTRALIZACIJA
1. NALOGA
a) Z lakmusovim indikatorjem preizkusi kislost, bazičnost oziroma nevtralnost snovi ter
njihovo obarvanost.
b) Nevtraliziraj izbrana primera kisov z raztopino natrijevega hidroksida.
2. POTREBŠČINE IN KEMIKALIJE
 čaše
 epruvete
 stojalo za epruvete
 kapalke oz. Pasteurjeve pipete
 alkoholni flomaster
 lakmusov indikator
 destilirana voda
 kis za vlaganje
 solatni kis
 raztopina natrijevega hidroksida (5 %)
3. NAVODILA ZA IZVEDBO
a) Obarvanost indikatorja
 Označi epruvete s številkami od 1 do 4.
 V vsako od epruvet odmeri 2 ml vzorca in dodaj toliko kapljic lakmusovega
indikatorja, da pride do spremembe barve.
 Epruveto postavi na belo podlago.
b) Nevtraliziraj izbrana primera kisov z raztopino natrijevega hidroksida.
 V epruveto odmeri 1 ml kisa in toliko kapljic lakmusovega indikatorja, da
pride do spremembe barve.
 Nevtralizacijo izvedi tako, da v epruveto s kisom in z indikatorjem dodajaš
raztopino natrijevega hidroksida. Dodajati prenehaj ob prvi kapljici, ki bo
povzročila spremembo barve indikatorja v nevtralno. Postopek nevtralizacije
ponovi še dvakrat.

4. OPAŽANJA
a) Sprememba barve indikatorja
Snov

Barva indikatorja

Kisla snov

Bazična snov

Nevtralna snov

b) Nevtraliziraj izbrana primera kisov z raztopino natrijevega hidroksida.
Solatni kis

Kis za vlaganje

Število kapljic natrijevega hidroksida
Število kapljic natrijevega hidroksida
Število kapljic natrijevega hidroksida
Povprečno število kapljic natrijevega
hidroksida

5. ODGOVORI NA VPRAŠANJA
Zakaj so se preizkušene raztopine ob dodatku indikatorja različno obarvale?

Kako imenujemo kemijsko reakcijo, ki je potekla med kisom in raztopino natrijevega
hidroksida? ____________________________________
Razmisli in razloži, zakaj je bilo za nevtralizacijo solatnega kisa potrebnega manj
natrijevega hidroksida kot za nevtralizacijo kisa za vlaganje.

Zaradi katerih delcev ima etanojska kislina kisle lastnosti? Obkroži pravilen odgovor.
A molekule kisline
B oksonijevi ioni
C hidroksidni ioni
D molekule vode

PRILOGA 13: Predpreizkus znanja
ŠIFRA UČENCA:
1. NALOGA
Navedi primere uporabe kisov:
______________________________________________________________

2. NALOGA
Zapiši strukturno formulo propanojske kisline:

3. NALOGA
Kako se lakmusov indikator obarva v kislih, bazičnih in nevtralnih raztopinah?
Kisle raztopine

Nevtralne raztopine

Bazične raztopine

Barva
lakmusovega
indikatorja

4. NALOGA
Zaradi katerih delcev ima metanojska kislina kisle lastnosti? Obkroži pravilen odgovor.
A molekule kisline
B oksonijevi ioni
C hidroksidni ioni
D molekule vode

5. NALOGA
Kaj prikazuje shema na ravni delcev? Zaradi preglednosti vse molekule vode niso
prikazane.

A Delce v vodni raztopini šibke kisline.
B

Delce v vodni raztopini šibke baze.

C Delce v vodni raztopini močne kisline.
D Delce v vodni raztopini močne baze.

LEGENDA

model oksonijevega iona
model molekule vode

model acetatnega iona

model molekule etanojske ali ocetne kisline

6. NALOGA
Kaj je nevtralizacija?
______________________________________________________________

PRILOGA 14: Preizkus in pozni preizkus znanja
ŠIFRA UČENCA:
1. NALOGA
Navedi tri primere uporabe etanojske kisline v vsakdanjem življenju.
______________________________________________________________
2. NALOGA
Zapiši formulo etanojske kisline.

3. NALOGA
Kako se lakmusov indikator obarva v kislih, bazičnih in nevtralnih raztopinah?
Kisle raztopine

Nevtralne raztopine

Bazične raztopine

Barva
lakmusovega
indikatorja

4. NALOGA
Zaradi katerih delcev ima vodna raztopina etanojske kisline kisle lastnosti?

A

B

C

D

5. NALOGA
Katera izmed poenostavljenih shem (zaradi preglednosti so prikazani le oksonijevi ioni)
ponazarja najšibkejšo kislino?

A

B

C

Razloži, zakaj si se tako odločil/-a.
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
6. NALOGA
Dopolni in uredi zapisano enačbo kemijske reakcije, ki je potekla pri reakciji med
raztopino propanojske kisline in raztopino natrijevega hidroksida.

___________ (aq) + NaOH (aq)

 CH3CH2COONa (aq) + _______ (l)

Vir slike za nalogo 5:
- http://ekemija.osbos.si/e-gradivo/7-sklop/jakost_kisline.html.

PRILOGA 15: Soglasje za sodelovanje v raziskavi
IZJAVA O SVOBODNI IN ZAVESTNI PRIVOLITVI ZA SODELOVANJE V RAZISKAVI

Raziskava: Opredelitev in vrednotenje dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost
eksperimentalnega dela pri učenju in poučevanju kemije

Vabljeni ste k sodelovanju v raziskavi Opredelitev in vrednotenje dejavnikov, ki vplivajo
na učinkovitost eksperimentalnega dela pri učenju in poučevanju kemije, ki v okviru
doktorske naloge Ane Logar poteka na Oddelku za kemijsko izobraževanje in informatiko
Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, pod vodstvom izr. prof. dr. Vesne Ferk
Savec. Namen raziskave je prispevati k izboljšanju kakovosti pouka kemije v prihodnosti,
zato bomo v raziskavi vrednotili dejavnike, ki vplivajo na učenje ob uporabi
eksperimentalnega dela. Raziskava bo potekala v dveh stopnjah. V prvi stopnji raziskave
želimo s spremljavo zdajšnje šolske prakse ugotoviti, kako je eksperimentalno delo vključeno
v redni pouk kemije. Na osnovi znanja, pridobljenega iz prvega dela raziskave, bomo izdelali
primere optimalnih učnih ur in v drugem delu raziskave preizkusili njihovo kakovost v šolski
praksi.
1.

Če se odločite za sodelovanje v raziskavi v šolskem letu 2011/2012, boste v okviru redne
šolske ure pouka kemije snemani z videokamerami in diktafoni ob prisotnosti raziskovalke. Z
nekaterimi bo raziskovalka o izvedbi pouka opravila razgovor. Povprašala vas bo o predelani
vsebini in vaši izkušnji z eksperimentalnim delom med opazovano šolsko uro. Tisti, ki boste
vključeni v šolskem letu 2015/2016, boste v raziskovalne namene izpolnili tri teste znanja,
povezane z izvedeno učno enoto, test za merjenje kapacitete delovnega spomina in test
pozornosti, ki bo izveden v skladu z veljavnimi psihološkimi normami. Vsi na opisan način
zbrani podatki bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne namene in ne bodo ocenjevani.
2.

Izvedba preizkusov bo trajala približno dve šolski uri v šolskem letu 2011/2012 in tri
šolske ure v šolskem letu 2015/2016. Za udeležbo v raziskavi ne boste prejeli posebnega
nadomestila.
3.

4.

Udeležba v raziskavi ne prinaša posebnega tveganja.

Sodelovanje v raziskavi ne prinaša neposrednih koristi, razen znanja in izkušenj, ki jih
boste pridobili med sodelovanjem.
5.

Vaše sodelovanje v raziskavi je v celoti prostovoljno in ga lahko kadar koli prekinete brez
posledic.
6.

Storili bomo vse, da zaščitimo vašo zasebnost. Zapisi vaših izkušenj in spremljajoči
demografski podatki (starost in spol) bodo shranjeni pod raziskovalno šifro. Javno bodo
7.

objavljeni in dostopni le skupinski rezultati. Vaša identiteta v nobenem primeru ne bo
razkrita.
V primeru morebitnih dodatnih vprašanj se lahko obrnete na raziskovalko Ano Logar
(Osnovna šola Metlika, Šolska ulica 7, 8330 Metlika, tel. 031 431 175, e-naslov
ana.logar@gmail.com) ali na Komisijo za etiko pri Oddelku za psihologijo Univerze v
Ljubljani (etika@psy.ff.uni-lj.si).
8.

S podpisom jamčim, da sem izjavo prebral/-a in da sem dobil/-a priložnost za postavitev
vprašanj v zvezi z raziskavo. Potrjujem svojo privolitev za udeležbo v raziskavi Opredelitev
in vrednotenje dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost eksperimentalnega dela pri učenju in
poučevanju kemije ter dovolim uporabo rezultatov v pedagoške in znanstvenoraziskovalne
namene.

Ime, priimek in podpis udeleženca

Datum

Ime, priimek in podpis skrbnika

Datum

Ime, priimek in podpis izvajalca raziskave

Datum

Ime, priimek in podpis vodilnega raziskovalca

Datum

Raziskavo je dne _____ odobrila Komisija za etiko pri Oddelku za psihologijo Univerze v
Ljubljani.

PRILOGA 16: Primer učnega gradiva, ki ga učitelj pripravi za eksperimentalno
delo

PRILOGA 17: Naslovi učnih enot in cilji, predvideni za eksperimentalno delo
Tabela 1: Naslovi učne enote in cilji, predvideni za eksperimentalno delo

UČITELJ

NAČIN
IZVEDBE

demonstracija

VSEBINSKI
SKLOP

kisline, baze
in soli

UČITELJ
1

skupinsko
delo

kisline, baze
in soli

UČNA
ENOTA

UPORABLJENO
GRADIVO ZA EKSP.
DELO

delovni list z naslovom
EKSPERIMENTALNA
VAJA, učiteljev lastni
kisle, bazične izdelek, pet nalog: dve
nalogi I. taks. st., ena
in nevtralne
naloga II. taks. st., dve
snovi
nalogi III. taks. st.

delovni list z naslovom
EKSPERIMENTALNA
VAJA, učiteljev lastni
kisle, bazične izdelek, pet nalog: dve
nalogi I. taks. st., ena
in nevtralne
naloga II. taks. st., dve
snovi
nalogi III. taks. st.

CILJI, KI JIH
ČAS
UČITELJ
IZVEDBE
NAVEDE V
CILJI V UČITELJEVI PRIPRAVI INTERVJUJU
 Učenci znajo z uporabo indikatorjev  Učenci poznajo
razlikovati med kislimi, bazičnimi in
različne vrste
nevtralnimi raztopinami.
elektrolitov in
indikatorjev ter

Znajo
brati
sheme,
ena šolska
znajo določiti
na
shemah
prepoznajo
oksonijev
in
ura
kislost in
hidroksidni ion.
bazičnost z
različnimi
indikatorji.
 Učenci znajo z uporabo indikatorjev  Učenci poznajo
razlikovati med kislimi, bazičnimi in
različne vrste
nevtralnimi raztopinami.
elektrolitov in
indikatorjev.
 Znajo brati sheme,
ena šolska
na shemah prepoznajo oksonijev in
 Učenci znajo
ura
hidroksidni ion.
določiti kislost in
bazičnost z
različnimi
indikatorji.

CILJI, KI SE
JIH UČITELJ
ZAVEDA, IN
TIP
UČITELJA
 vsebinski cilji
TIP A

 vsebinski cilji
TIP A

Nadaljevanje tabele 1: Naslovi učne enote in cilji, predvideni za eksperimentalno delo

UČITELJ

NAČIN
IZVEDBE

demon.

VSEB.
SKLOP

kisline,
baze in soli

UČNA
ENOTA

kisline in
baze

UČITELJ 2

skup. delo

kisline,
baze in soli

kisline in
baze

UPOR.
GRADIVO ZA
EKSP. DELO
Učitelj ne
predvidi uporabe
delovnega lista,
učenci si
zapisujejo v
zvezek.

delovni list z
naslovom
KISLINE in
BAZE, učiteljev
lastni izdelek,
štiri naloge: ena
naloga I. taks. st.,
dve nalogi II.
taks. st., ena
naloga III. taks.
st.

ČAS
IZV.

ena
šolska
ura

ena
šolska
ura

CILJI, KI SE
JIH UČITELJ
ZAVEDA, IN
TIP
UČITELJA
 vsebinski cilji

CILJI, KI JIH
UČITELJ NAVEDE
CILJI V UČITELJEVI PRIPRAVI
V INTERVJUJU
 Učenci z uporabo indikatorjev razlikujejo med kislimi,  Učenci poznajo
bazičnimi in nevtralnimi snovmi iz svojega okolja.
indikatorje in vsaj
TIP A
 Razumejo, da so oksonijevi ioni nosilci kislih lastnosti eno reakcijo
nevtralizacije.
in hidroksidni ioni nosilci bazičnih lastnosti.
 Razlikujejo med kislinami in bazami glede na
vsebnost oksonijevih in hidroksidnih ionov ter znajo
zapisati kemijske formule izbranih kislin in baz.
 Spoznajo reakcijo nevtralizacije na preprostih primerih
in poimenujejo produkte.
 Poznajo pomen, uporabo in vpliv kislin, baz in soli v
življenju in okolju.
 Učenci z uporabo indikatorjev razlikujejo med kislimi,  Učenci se naučijo
 vsebinski cilji
bazičnimi in nevtralnimi snovmi iz svojega okolja.
razlikovati med
TIP A
 Razumejo, da so oksonijevi ioni nosilci kislih lastnosti kislinami in bazami
glede na vrednost pH,
in hidroksidni ioni nosilci bazičnih lastnosti.
glede na indikator,
 Razlikujejo med kislinami in bazami glede na
razvrščanje med
vsebnost oksonijevih in hidroksidnih ionov ter znajo
kisline in baze,
zapisati kemijske formule izbranih kislin in baz.
 Spoznajo reakcijo nevtralizacije na preprostih primerih razvrščanje po
vrednosti pH,
in poimenujejo produkte,
spoznajo pH- meter
poznajo pomen, uporabo in vpliv kislin, baz in soli v
in pH-lističe.
življenju in okolju.

Nadaljevanje tabele 1: Naslovi učne enote in cilji, predvideni za eksperimentalno delo

UČITELJ

NAČIN
IZVEDBE

VSEBINSKI
SKLOP

UČNA
ENOTA

UPORABLJENO
GRADIVO ZA
EKSP. DELO

ČAS
IZVEDBE

Učitelj ne predvidi
uporabe delovnega
lista, učenci si
zapisujejo v zvezek.
UČITELJ 3

demonstracija

kemijske
reakcije

energija pri
kemijskih
reakcijah

ena šolska
ura

CILJI V UČITELJEVI
PRIPRAVI
 Učitelj ne odda učne
priprave.

CILJI, KI JIH
UČITELJ
NAVEDE V
INTERVJUJU
 Učenci
prepoznajo
eksotermne in
endotermne
kemijske
reakcije.
 Učenci
spoznajo razliko
energije med
reaktanti in
produkti.

CILJI, KI SE JIH
UČITELJ ZAVEDA, IN
TIP UČITELJA
 vsebinski cilji
TIP A

Nadaljevanje tabele 1: Naslovi učne enote in cilji, predvideni za eksperimentalno delo

UČITELJ

NAČIN
IZVEDBE

demonstracija

VSEBINSKI
SKLOP

povezovanje
delcev

UČNA
ENOTA

topnost
snovi

UČITELJ
4

skupinsko
delo

povezovanje
delcev

topnost
snovi

UPORABLJENO
GRADIVO ZA
EKSP. DELO
delovni list z
naslovom
TOPNOST SNOVI,
učiteljev lastni
izdelek, tri naloge:
dve nalogi I. taks.
st., ena naloga III.
taks. st.

delovni list z
naslovom
TOPNOST SNOVI,
učiteljev lastni
izdelek, tri naloge:
dve nalogi I. taks.
st., ena naloga III.
taks. st.

ČAS
IZVEDBE CILJI V UČITELJEVI
PRIPRAVI
 Učenci razumejo, kaj
določa zgradbo snovi.
 Razvijajo eksperimentalne
veščine.
 Spoznajo, kako zgradba
ena šolska snovi vpliva na lastnost
ura
topnosti.

ena šolska
ura

 Učenci razumejo, kaj
določa zgradbo snovi.
 Razvijajo eksperimentalne
veščine,
Spoznajo, kako zgradba snovi
vpliva na lastnost topnosti.

CILJI, KI JIH
UČITELJ
NAVEDE V
INTERVJUJU
 Učenci
razumejo, kje se
nekatere snovi
raztapljajo in
kje se ne
raztapljajo.
 Učenci
spoznajo
topnost snovi v
odvisnosti od
njihove
zgradbe.
 Učenci
razumejo, kje se
nekatere snovi
raztapljajo in
kje se ne
raztapljajo.
 Učenci
spoznajo
topnost snovi v
odvisnosti od
njihove
zgradbe.

CILJI, KI SE JIH
UČITELJ ZAVEDA, IN
TIP UČITELJA
 vsebinski cilji
TIP A

 vsebinski cilji
TIP A

Nadaljevanje tabele 1: Naslovi učne enote in cilji, predvideni za eksperimentalno delo

UČITELJ

NAČIN
IZVEDBE

demonstracija

VSEBINSKI
SKLOP

kisline, baze
in soli

UČNA
ENOTA

indikatorji

UČITELJ
5

skupinsko
delo

kisline, baze
in soli

indikatorji

UPORABLJENO
GRADIVO ZA
ČAS
EKSP. DELO
IZVEDBE CILJI V UČITELJEVI
PRIPRAVI
delovni list z
 Učenci z uporabo indikatorjev
naslovom
razlikujejo med kislimi, bazičnimi in
SPOZNAJMO
nevtralnimi snovmi iz svojega
INDIKATORJE,
okolja,
ena šolska
učiteljev lastni
uporabljajo pH-lestvico kot merilo
ura
izdelek, sedem
za oceno kislosti in bazičnosti
nalog: dve nalogi
raztopin.
I. taks. st., šest
nalog II. taks. st.
delovni list z
 Učenci z uporabo indikatorjev
naslovom
razlikujejo med kislimi, bazičnimi in
SPOZNAJMO
nevtralnimi snovmi iz svojega
INDIKATORJE,
okolja,
ena šolska
učiteljev lastni
uporabljajo pH-lestvico kot merilo
ura
izdelek, sedem
za oceno kislosti in bazičnosti
nalog: dve nalogi
raztopin.
I. taks. st., šest
nalog II. taks. st.

CILJI, KI JIH
UČITELJ
NAVEDE V
INTERVJUJU
 Učenci
usvojijo
novo
vsebinsko
poglavje.

CILJI, KI SE JIH
UČITELJ ZAVEDA,
IN TIP UČITELJA
 vsebinski cilji
TIP A

 Učenci
 vsebinski cilji
usvojijo
novo
vsebinsko
TIP A
poglavje.

Nadaljevanje tabele 1: Naslovi učne enote in cilji, predvideni za eksperimentalno delo

UČITELJ

NAČIN
IZVEDBE

demonstracija

VSEBINSKI
SKLOP

kemijske
reakcije

UČNA
ENOTA

kemijska
reakcija in
energija

UČITELJ
6

skupinsko delo

kemijske
reakcije

kemijska
reakcija in
energija

UPORABLJENO
GRADIVO ZA
ČAS
EKSP. DELO
IZVEDBE
delovni list z
naslovom
ENERGIJA PRI
POIZKUSIH,
učiteljev lastni
izdelek, 27 nalog:
23 nalog I. taks.
st., štiri naloge II.
taks. st.

delovni list z
naslovom
ENERGIJA PRI
POIZKUSIH,
učiteljev lastni
izdelek, 27 nalog:
23 nalog I. taks.
st., štiri naloge II.
taks. st.

CILJI V UČITELJEVI PRIPRAVI
 Učenci na podlagi lastnega dela
ugotovijo, da se energija lahko sprošča
ali porablja.
 Učenci se urijo v opazovanju
kemijskih poskusov.
ena šolska
ura

 Učenci na podlagi lastnega dela
ugotovijo, da se energija lahko sprošča
ali porablja.
 Učenci se urijo v skupinskem delu in
laboratorijskih veščinah.
ena šolska
ura

CILJI, KI JIH
UČITELJ
NAVEDE V
INTERVJUJU
 Učenci na
podlagi
eksperimenta
vidijo spremembo
temperature,
spreminjanje
energije pri
kemijskih
reakcijah.
 Učenci delajo
praktično (samo
dva učenca, drugi
opazujejo).
 Učenci na
podlagi
eksperimenta
vidijo spremembo
temperature,
spreminjanje
energije pri
kemijskih
reakcijah.
 Učenci delajo
praktično po
skupinah.

CILJI, KI SE JIH
UČITELJ ZAVEDA,
IN TIP UČITELJA
 vsebinski cilji
 cilji, vezani na
eksperimentalno delo
TIP B

 vsebinski cilji
 cilji, vezani na
eksperimentalno delo
TIP B

Nadaljevanje tabele 1: Naslovi učne enote in cilji, predvideni za eksperimentalno delo

UČITELJ

UČITELJ
7

NAČIN
IZVEDBE

VSEBINSKI
SKLOP

UČNA
ENOTA

UPORABLJENO
GRADIVO ZA
EKSP. DELO

delovni list z
naslovom S
POSKUSOM
DOLOČI pH
RAZTOPIN
RAZLIČNIH
kisline, baze in kisline in baze
SNOVI IZ
skupinsko delo
soli
v okolju
VSAKDANJEGA
ŽIVLJENJA; učitelj
uporabi delovni list
iz delovnega zvezka,
sedem nalog: dve
nalogi I. taks. st., pet
nalog II. taks. st.

ČAS
IZVEDBE

dve šolski
uri

CILJI, KI JIH
UČITELJ
NAVEDE V
CILJI V UČITELJEVI PRIPRAVI
INTERVJUJU
 Učenci z uporabo indikatorjev
 Učenci se urijo v
razlikujejo med kislimi, bazičnimi in
laboratorijskem
nevtralnimi snovmi iz svojega okolja.
delu, spoznavajo
 Uporabljajo pH-lestvico kot merilo za različne snovi in
ugotavljajo
oceno kislosti in bazičnosti raztopin.
obarvanost
 Poznajo pomen, uporabo in vpliv
indikatorjev.
kislin, baz in soli v življenju in okolju.
 Uporabljajo
eksperimentalnoraziskovalni pristop in
laboratorijske spretnosti.

 CILJI, KI SE
JIH UČITELJ
ZAVEDA, IN
TIP UČITELJA
 vsebinski cilji
 cilji, vezani na
eksperimentalno
delo
TIP B

Nadaljevanje tabele 1: Naslovi učne enote in cilji predvideni za eksperimentalno delo

UČITELJ

NAČIN
IZVEDBE

demonstracija

VSEBINSKI
SKLOP

povezovanje
delcev

UČNA
ENOTA

topnost snovi

UČITELJ
8

skupinsko delo

povezovanje
delcev

topnost snovi

UPORABLJENO
GRADIVO ZA
EKSP. DELO
delovni list z
naslovom
KEMIJSKE VEZI
IN RAZTOPINE,
učiteljev lastni
izdelek, štiri naloge:
tri naloge I. taks. st.,
ena naloga III. taks.
st.
delovni list z
naslovom
KEMIJSKE VEZI
IN RAZTOPINE,
učiteljev lastni
izdelek, štiri naloge:
tri naloge I. taks. st.,
ena naloga III. taks.
st.

ČAS
IZVEDBE
CILJI V UČITELJEVI PRIPRAVI
 Ni navedenih ciljev učne enote.

ena šolska
ura

Ni navedenih ciljev učne enote.

ena šolska
ura

CILJI, KI JIH
UČITELJ
NAVEDE V
INTERVJUJU
 Učenci s
spremljanjem
demonstracijskega
eksperimentalnega
dela pridejo do
pravil topnosti.

CILJI, KI SE
JIH UČITELJ
ZAVEDA, IN
TIP UČITELJA
 vsebinski cilji
 cilji, vezani na
eksperimentalno
delo
TIP B

 Učenci sami z
eksperimentalnim
delom izpeljejo
pravila topnosti.

 vsebinski cilji
 cilji, vezani na
eksperimentalno
delo
TIP B

Nadaljevanje tabele 1: Naslovi učne enote in cilji, predvideni za eksperimentalno delo

UČITELJ

UČITELJ
9

NAČIN
IZVEDBE

demonstracija

VSEBINSKI
SKLOP

kisline, baze
in soli

UČNA
ENOTA

UPORABLJENO
GRADIVO ZA
EKSP. DELO

kisle, bazične
in nevtralne
snovi

delovni list z
naslovom
KISLOST IN
BAZIČNOST
učitelj uporabi
delovni list iz
delovnega zvezka,
štiri naloge: tri
naloge I. taks. st.,
ena naloga III. taks.
st.

ČAS
IZVEDBE
CILJI V UČITELJEVI PRIPRAVI
 Učitelj ne odda učne priprave.

ena šolska
ura

CILJI, KI JIH
UČITELJ
NAVEDE V
INTERVJUJU
 Učenci usvojijo
pojma kisline in
baze.
 Ponovijo
lestvico za
določanje
vrednosti pH.
 Spoznajo, da
elektroliti
prevajajo
električni tok, in
praktično
ugotavljajo
barvne
spremembe
indikatorja.
 Vključijo se v
eksperimentalno
delo.

CILJI, KI SE JIH
UČITELJ ZAVEDA, IN
TIP UČITELJA
 vsebinski cilji
 cilji, vezani na
eksperimentalno delo
TIP B

Nadaljevanje tabele 1: Naslovi učne enote in cilji, predvideni za eksperimentalno delo

UČITELJ

NAČIN
IZVEDBE

VSEBINSKI
SKLOP

UČNA
ENOTA

UPORABLJENO
GRADIVO ZA
ČAS
EKSP. DELO
IZVEDBE
delovni list z
naslovom
STOPNJE
POSKUSA,
učiteljev lastni
izdelek, deset
nalog: šest nalog
II. taks. st., štiri
naloge III. taks. st.

UČITELJ
skupinsko delo
10

kemijske
reakcije

stopnje
poskusa
(dihanje in
alkoholno
vrenje)

dve šolski
uri

CILJI, KI JIH
UČITELJ
NAVEDE V
CILJI V UČITELJEVI PRIPRAVI
INTERVJUJU
 Učenci znajo poiskati povezavo med  Učenci spoznajo
raziskovalnim vprašanjem,
stopnje
naravoslovnimi koncepti, izvedenimi
eksperimentalnega
poskusi, zbranimi podatki in zaključki
dela (problem,
na podlagi znanstvenih dokazov.
načrtovanje dela,
konstante in
 Učenje temelji na opazovanju,
spremenljivke,…),
poskusih in ročnih spretnostih.
da bodo znali
 Učenci razvijajo zmožnost
sodelovanja, prevzemanja odgovornosti izdelovati
raziskovalne
pri delu ter načrtovanja in izvajanja
naloge.
preprostih poskusov, zmožnost
 Seznanijo se z
interpretacije rezultatov in
laboratorijskem
kompleksnega mišljenja.
eksperimentalnim
delom.
 Znanje, ki ga
bodo usvojili,
lahko uporabijo
pri bioloških in
kemijskih
raziskovalnih
nalogah.

CILJI, KI SE JIH
UČITELJ
ZAVEDA, IN TIP
UČITELJA
 cilji, vezani na
eksperimentalno delo
 cilji, vezani na širše
naravoslovne
kompetence
TIP C

Nadaljevanje tabele 1: Naslovi učne enote in cilji, predvideni za eksperimentalno delo

UČITELJ

NAČIN
IZVEDBE

demon.

VSEB.
SKLOP

kemijske
reakcije

UČITELJ
11

skup. delo

kemijske
reakcije

UČNA
ENOTA

UPORABLJENO
GRADIVO ZA
EKSP. DELO

delovni list z
naslovom MASA PRI
KEMIJSKIH
REAKCIJAH, priloga
16, učiteljev lastni
izdelek, sedem nalog:
dve nalogi I. taks. st.,
masa pri
kemijski ena naloga II. taks. st.,
spremembi štiri naloge III. taks.
st.

delovni list z
naslovom MASA PRI
KEMIJSKIH
REAKCIJAH, priloga
16, učiteljev lastni
izdelek, sedem nalog:
dve nalogi I. taks. st.,
masa pri
ena
naloga II. taks. st.,
kemijski
štiri
naloge III. taks.
spremembi
st.

ČAS
IZVE.

ena
šolska
ura

ena
šolska
ura

CILJI, KI SE JIH
UČITELJ
CILJI, KI JIH UČITELJ
ZAVEDA, IN TIP
CILJI V UČITELJEVI PRIPRAVI NAVEDE V INTERVJUJU
UČITELJA
 Učenci razumejo, da za kemijske
 Učenci postavijo hipotezo
 vsebinski cilji
reakcije velja zakon
glede na raziskovalno vprašanje.  cilji, vezani na
o ohranitvi mase snovi.
 Najprej vsak zase in nato
eksperimentalno
 Opazujejo eksperimentalno delo
skupaj načrtujejo eksperiment.
delo
učitelja.
 Sami prepoznajo in zapišejo
 cilji, vezani na
 Znajo postaviti hipotezo glede na
pripomočke in kemikalije.
širše naravoslovne
raziskovalno vprašanje, opredeliti
 Sami opredeljujejo konstante
kompetence
konstante in spremenljivke ter
in spremenljivke.
oblikovati zaključke eksperimenta.
 Učenci opazujejo
TIP D
demonstracijsko izvedbo
eksperimenta in si zapisujejo
opažanja.
 Analizirajo rezultate in
oblikujejo zaključke, obenem pa
spoznajo novo vsebino.
 Učenci razumejo, da za kemijske
 Učenci sami postavijo
 vsebinski cilji
reakcije velja zakon
hipotezo.
 cilji, vezani na
o ohranitvi mase snovi.
 Načrtujejo eksperiment.
eksperimentalno
 Razvijajo eksperimentalne
 Prepoznajo in zapišejo
delo
spretnosti in veščine.
pripomočke in kemikalije.
 cilji, vezani na
 Skrbijo za varno delo,
 Opredeljujejo konstante in
širše naravoslovne
znajo postaviti hipotezo glede na
spremenljivke.
kompetence
raziskovalno vprašanje, opredeliti
 Učenci v skupini izvajajo
konstante in spremenljivke ter
eksperimentalno delo in
TIP D
oblikovati zaključke eksperimenta.
zapisujejo opažanja, razvijajo
eksperimentalne spretnosti,
skrbijo za varno delo.
 Analizirajo rezultate.
 Oblikujejo zaključke in
obenem spoznajo novo vsebino.

Nadaljevanje tabele 1: Naslovi učne enote in cilji, predvideni za eksperimentalno delo

UČITELJ

UČITELJ
12

NAČIN
IZVEDBE

skupinsko delo

VSEBINSKI
SKLOP

kisline, baze in
soli

UČNA
ENOTA

utrjevanje
vsebinskega
sklopa

UPORABLJENO
GRADIVO ZA
EKSP. DELO
delovni list z
naslovom
UTRJEVANJE
ZNANJA Z EKSP.
DELOM
VSEBINSKEGA
SKLOPA KISLINE,
BAZE IN SOLI,
učiteljev lastni
izdelek, 24 nalog:
ena naloga I. taks.
st., devet nalog II.
taks. st., 14 nalog III.
taks. st.

ČAS
IZVEDBE
CILJI V UČITELJEVI PRIPRAVI
 Učitelj ne odda učne priprave.

ena šolska
ura

CILJI, KI JIH
UČITELJ
NAVEDE V
INTERVJUJU
 Učenci prejmejo
povratno
informacijo ali so
že usvojili
vsebinsko znanje.
 Znajo
opraviti
eksperimentalno
delo in priti do
končnih rezultatov.
 Naučijo
se
načrtovati
eksperiment in ga
po
svojem
navodilu
tudi
izpeljati.
 Znajo
zapisati
ugotovitve, urejati
podatke v tabelah
in preglednicah.

CILJI, KI SE
JIH UČITELJ
ZAVEDA, IN
TIP UČITELJA
 vsebinski cilji
 cilji, vezani na
eksperimentalno
delo
 cilji, vezani na
širše naravoslovne
kompetence
TIP D

PRILOGA 18: Analiza opazovanj videoposnetkov demonstracijskih eksperimentalnih učnih ur ob uporabi Flandersovih
opazovalnih shem za demonstracijsko eksperimentalno delo
Tabela 1 – 1. del: Analiza opazovanj videoposnetkov demonstracijskih eksperimentalnih učnih ur ob uporabi Flandersovih opazovalnih shem za
demonstracijsko eksperimentalno delo
U1
RAVEN DELA IN OPAZOVANJA – učenci
TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE – dejavno
sodelovanje pri izvajanju eksperimentalne vaje in opazovanje
poteka eksperimenta
TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE – opazovanje
sošolcev pri izvajanju eksperimentalne vaje in opazovanje poteka
eksperimenta
TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE – opazovanje
učitelja pri izvajanju eksperimentalne vaje in opazovanje poteka
eksperimenta
TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE –
prepisovanje na delovni list, v delovni zvezek, zvezek (od sošolca,
s table)
TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE –
zapisovanje na delovni list, v delovni zvezek, zvezek po nareku
(sošolca,
učitelja)
NIVO IDEJ,
MISELNIH AKTIVNOSTI - učenci
SKUPAJ
RAVEN IDEJ, MISELNIH DEJAVNOSTI – učenci
ODGOVORI NA UČITELJEVA VPRAŠANJA o teoretičnih
Osnova za eksperimentalno delo (vsebina)
ODGOVORI NA UČITELJEVA VPRAŠANJA o načinu izvedbe
eksperimentalnega dela
ODGOVORI NA UČITELJEVA VPRAŠANJA o uporabljenem
laboratorijskem priboru
ODGOVORI NA UČITELJEVA VPRAŠANJA o reagentih
ODGOVORI NA UČITELJEVA VPRAŠANJA o varnem delu
ODGOVORI NA UČITELJEVA VPRAŠANJA o povezavah med
opazovanimi rezultati eksperimentalnega dela in že poznanimi
pojmi
ODGOVORI NA UČITELJEVA VPRAŠANJA o določanju
konstante in spremenljivke

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U9

U11

1,1 %

0%

1,6 %

0%

1%

5%

0,4 %

24,6 %

0%

0%

0%

23,6 %

0%

4%

16,4 %

12,5 %

23,5 %

0%

10 %

13,4 %

0,7 %

9,7 %

24,7 %

0%

6,8 %

1,8 %

14,1 %

1,9 %

16,7 %

11,2 %

0,1 %

0,6 %

8,7 %

7,3 %

0%

0%

2,7 %
15,7 %

9,6 %
39,8 %

0%
37 %

2,5 %
12,2 %

5,8 %
36,2 %

3,1 %
33,3 %

3,4 %
30,2 %

5,7 %
55,6 %

2,3 %
16,3 %

0,7 %

0,3 %

0,9 %

1,4 %

0,3 %

1,3 %

6,1 %

2,5 %

2%

0%

0%

0,2 %

0,7 %

0,6 %

0,7 %

0,1 %

0,2 %

1,6 %

0%
0%
0%

0%
0,5 %
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0,4 %
0%

0%
0,6 %
0,1 %

0%
0,6 %
0%

0,1 %
0,6 %
0,2 %

0,9 %
0,5 %
0,6 %

0%

0,1 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,8 %

0,6 %

0,4 %

0,8 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Nadaljevanje tabele 1: Analiza opazovanj videoposnetkov demonstracijskih eksperimentalnih učnih ur ob uporabi Flandersovih opazovalnih
shem za demonstracijsko eksperimentalno delo
U1
RAVEN IDEJ, MISELNIH DEJAVNOSTI – učenci
ODGOVORI NA UČITELJEVA VPRAŠANJA za usmeritve pri
postavljanju hipotez
ODGOVORI NA UČITELJEVA VPRAŠANJA o rezultatih
eksperimentalnega dela
ODGOVORI NA UČITELJEVA VPRAŠANJA o uporabi
rezultatov v drugih situacijah
VPRAŠANJA ALI SAMOSTOJNE IZJAVE UČENCEV o
teoretičnih osnovah za eksperimentalno delo (vsebina)
VPRAŠANJA ALI SAMOSTOJNE IZJAVE UČENCEV o načinu
izvedbe eksperimentalnega dela
VPRAŠANJA ALI SAMOSTOJNE IZJAVE UČENCEV o
uporabljenem laboratorijskem priboru
VPRAŠANJA ALI SAMOSTOJNE IZJAVE UČENCEV o
reagentih
VPRAŠANJA ALI SAMOSTOJNE IZJAVE UČENCEV o
varnem delu
VPRAŠANJA ALI SAMOSTOJNE IZJAVE UČENCEV o
povezavah med opazovanimi rezultati eksperimentalnega dela in že
poznanimi pojmi
VPRAŠANJA ALI SAMOSTOJNE IZJAVE UČENCEV o
določanju konstante in spremenljivke
VPRAŠANJA ALI SAMOSTOJNE IZJAVE UČENCEV za
usmeritve pri postavljanju hipotez
VPRAŠANJA ALI SAMOSTOJNE IZJAVE UČENCEV o
rezultatih eksperimentalnega dela
VPRAŠANJA ALI SAMOSTOJNE IZJAVE UČENCEV o
uporabi rezultatov v drugih situacijah
VPRAŠANJA ALI SAMOSTOJNE IZJAVE UČENCEV o tem,
kaj naj opazujejo
VPRAŠANJA ALI SAMOSTOJNE IZJAVE UČENCEV o
navodilih za zapisovanje

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U9

U11

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0,3 %

0%

0,9 %

1,1 %

0,6 %

0,2 %

0,6 %

3,1 %

2,5 %

0,3 %

1,8 %

3,3 %

0%

1%

0,1 %

0,1 %

0%

0,3 %

1,1 %

0,7 %

0,6 %

0%

0,1 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0,1 %

0%

0,5 %

0%

0%

0,1 %

0,1 %

0%

0,1 %

0,7 %

0%

0%

0%

0%

0%

0,1 %

0%

0%

0%

0%

0,5 %

0%

0%

0,1 %

0,1 %

0%

0%

0,1 %

0%

0,1 %

0%

0%

0%

0,1 %

0%

0%

0,1 %

0%

0%

0%

0%

0,1 %

0,2 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0,1 %

0%

0,6 %

0%

0%

1,2 %

0,5 %

0,1 %

0%

0,3 %

0%

0,2 %

0%

0%

0,1 %

0%

0,1 %

0%

0,1 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0,1 %

0%

0%

0%

0%

0,1 %

0%

0,1 %

Nadaljevanje tabele 1: Analiza opazovanj videoposnetkov demonstracijskih eksperimentalnih učnih ur ob uporabi Flandersovih opazovalnih
shem za demonstracijsko eksperimentalno delo
U1
RAVEN IDEJ, MISELNIH DEJAVNOSTI – učenci
TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE – poslušanje
odgovorov sošolcev na učiteljeva vprašanja in učiteljeve teoretične
razlage
TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE – poslušanje
odgovorov sošolcev o izvedbi eksperimentalnega dela in
učiteljevih navodil za delo
TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE – poslušanje
odgovorov in razlage sošolcev o rezultatih eksperimentalnega dela
TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE – poslušanje
učiteljevih vprašanj
TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE – samostojno
delo z delovnimi listi, reševanje vaj v delovnem zvezku,
zapisovanje v zvezek …
TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE – reševanje
drugih nalog, ki niso na delovnem listu
SKUPAJ
DRUGO DELO – učenci
VEDENJE, KI NI VEZANO NA NALOGO – pogovor o drugih
temah zunaj naloge …
VEDENJE, KI NI VEZANO NA NALOGO – zmeda, tišina,
nerazumevanje znotraj skupine
VEDENJE, KI NI VEZANO NA NALOGO – poslušanje kritike
učitelja
VEDENJE, KI NI VEZANO NA NALOGO – tiho dolgočasenje,
oziranje okrog
SKUPAJ

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U9

U11

14 %

14,5 %

12,8 %

31 %

0,2 %

1,6 %

13,5 %

5%

1,8 %

8%

2,3 %

0%

6,9 %

21,3 %

6,6 %

7,6 %

0,4 %

7,4 %

10,1 %

4,4 %

12,9 %

7,8 %

9,3 %

4,6 %

4,7 %

3,7 %

13,8 %

15,4 %

10,8 %

32,1 %

26,9 %

8,4 %

23,2 %

29,3 %

28,6 %

31,4 %

19,9 %

5,4 %

1,4 %

10,5 %

15 %

19,1 %

0,9 %

0%

15,5 %

0%
69,3 %

0%
41,9 %

0%
60,6 %

0%
86 %

0%
60,6 %

0%
62,5 %

0%
65,4 %

0%
44,4 %

0%
82,8 %

12,2 %

13,1 %

2,4 %

1,8 %

2,2 %

0%

1,6 %

0%

0,9 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2,7 %
15 %

1,3 %
18,4 %

0%
2,4 %

0%
1,8 %

1,1 %
3,2 %

4,3 %
4,3 %

2,8 %
4,4 %

0%
0%

0%
0,9 %

Nadaljevanje tabele 1: Analiza opazovanj videoposnetkov demonstracijskih eksperimentalnih učnih ur ob uporabi Flandersovih opazovalnih
shem za demonstracijsko eksperimentalno delo
U1
RAVEN DELA in OPAZOVANJA – učitelj
RAZLAGA IN ODGOVARJA NA VPRAŠANJA o tem, kaj in
kako delati pri eksperimentalni vaji.
RAZLAGA IN ODGOVARJA NA VPRAŠANJA o varnem delu.
RAZLAGA IN ODGOVARJA NA VPRAŠANJA o tem, kaj naj
učenci opazujejo.
RAZLAGA IN ODGOVARJA NA VPRAŠANJA, daje navodila
za zapisovanje.
Izvaja vajo in razlaga o delu.
SKUPAJ
RAVEN IDEJ, MISELNIH DEJAVNOSTI – učitelj
SPREJEMA ALI UPORABI UČENČEVO IDEJO.
ZASTAVLJA VPRAŠANJA o teoretičnih osnovah za
eksperimentalno delo.
ZASTAVLJA VPRAŠANJA o načinu izvedbe eksperimentalnega
dela.
ZASTAVLJA VPRAŠANJA o uporabljenem laboratorijskem
priboru.
ZASTAVLJA VPRAŠANJA o reagentih.
ZASTAVLJA VPRAŠANJA o varnem delu.
ZASTAVLJA VPRAŠANJA o povezavah med opazovanimi
rezultati eksperimentalnega dela in že poznanimi pojmi.
ZASTAVLJA VPRAŠANJA o določanju konstant in sprem.
ZASTAVLJA VPRAŠANJA za usmeritve pri postavljanju hipotez.
ZASTAVLJA VPRAŠANJA o rezultatih eksperimentalnega dela.
ZASTAVLJA VPRAŠANJA o uporabi rezultatov in teorije v
drugih situacijah.
RAZLAGA IN ODGOVARJA NA VPRAŠANJA o teoretičnih
osnovah za eksperimentalno delo
RAZLAGA IN ODGOVARJA NA VPRAŠANJA o uporabljenem
laboratorijskem priboru.
RAZLAGA IN ODGOVARJA NA VPRAŠANJA o reagentih.

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U9

U11

8,7 %
0%

5,1 %
3,7 %

21,9 %
2,1 %

4,5 %
0%

20,5 %
0%

24,1 %
1,6 %

16,5 %
0%

31,8 %
1,5 %

8,4 %
0,6 %

0,2 %

0%

1,4 %

1,1 %

0,2 %

0%

0%

0,9 %

0,2 %

4,3 %
18,6 %
31,8 %

11,2 %
16,8 %
36,9 %

6,9 %
0,7 %
33 %

1,5 %
10,1 %
17,1 %

5,8 %
21,7 %
48,2 %

4,8 %
0%
30,5 %

6,1 %
6,6 %
29,2 %

3,6 %
1,5 %
39,4 %

2,9 %
14,7 %
26,8 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10,1 %

4,4 %

9,9 %

16,8 %

1,4 %

5%

18,2 %

5,5 %

4,7 %

1,2 %

0,2 %

2,1 %

1,3 %

1,6 %

3,4 %

1,5 %

3,6 %

6,5 %

0%
0,4 %
0%

0%
2,3 %
0%

0%
0,7 %
0%

0%
1,7 %
0%

0%
0,5 %
0%

0,2 %
1,6 %
1,4 %

0%
1,9 %
0%

0,9 %
2,4 %
0,2 %

1%
0,2 %
1%

2,7 %
0%
0%
5,4 %

3%
0%
0%
3,3 %

7,9 %
0%
0,2 %
6,2 %

1,7 %
0%
1,3 %
2,9 %

0,7 %
0%
0%
4,1 %

2%
0%
0%
8,4 %

2,5 %
0%
0%
1,9 %

1,7 %
0%
0%
6%

3,9 %
0%
2%
10,2 %

0%

0,5 %

5,8 %

1,3 %

0%

1,4 %

1,7 %

2,9 %

1,6 %

14,3 %

22 %

13,6 %

32,8 %

1,6 %

1,6 %

27,9 %

15,2 %

3,7 %

0%
3,9 %

0%
11,7 %

0%
2,8 %

0%
3,2 %

0,7 %
8,3 %

1,4 %
3,2 %

0,4 %
4,7 %

3,3 %
4,8 %

1%
1%

Nadaljevanje tabele 1: Analiza opazovanj videoposnetkov demonstracijskih eksperimentalnih učnih ur ob uporabi Flandersovih opazovalnih
shem za demonstracijsko eksperimentalno delo
U1
RAVEN IDEJ, MISELNIH DEJAVNOSTI – učitelj
RAZLAGA IN ODGOVARJA NA VPRAŠANJA o povezavah
med opazovanimi rezultati eksperimentalnega dela in že poznanimi
pojmi.
RAZLAGA IN ODGOVARJA NA VPRAŠANJA o določanju
konstant in spremenljivk.
RAZLAGA IN ODGOVARJA NA VPRAŠANJA za usmeritve pri
postavljanju hipotez.
RAZLAGA IN ODGOVARJA NA VPRAŠANJA o rezultatih
eksperimentalnega dela.
RAZLAGA IN ODGOVARJA NA VPRAŠANJA o uporabi
rezultatov in teorije v drugih situacijah.
SKUPAJ
DRUGO DELO – učitelj
SPREJEMA UČENČEVA ČUSTVA.
HVALI IN SPODBUJA učenčevo dejavnost ali vedenje.
KRITIZIRA, GRAJA, SE SKLICUJE NA SVOJO
AVTORITETO.
Zapisuje na tablo in počaka, da si učenci zapišejo v zvezek.
SKUPAJ

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U9

U11

3,1 %

0,9 %

3,5 %

2,9 %

3,7 %

0,7 %

0,8 %

1,7 %

3,5 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1,9 %

0%

0%

0,8 %

0%

2,7 %

9,7 %

3%

4,6 %

5,9 %

19,1 %

8,4 %

2,5 %

7%

12,7 %

0%
50,8 %

1,9 %
53,3 %

4,4 %
61,7 %

4,4 %
77,9 %

0,9 %
42,6 %

0,7 %
39,3 %

4,4 %
69,3 %

3,4 %
58,6 %

2,9 %
58,7 %

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

3,5 %
13,8 %
17,4 %

6,5 %
3,3 %
9,8 %

0%
5,3 %
5,3 %

0%
5%
5%

1,2 %
8,1 %
9,2 %

0%
30,2 %
30,2 %

0%
1,5 %
1,5 %

0%
2%
2%

1,8 %
12,7 %
14,5 %

PRILOGA 19: Analiza opazovanj videoposnetkov učnih ur s skupinskim eksperimentalnim delom ob uporabi Flandersovih
opazovalnih shem za skupinsko eksperimentalno delo
Tabela 1: Analiza opazovanj videoposnetkov učnih ur s skupinskim eksperimentalnim delom ob uporabi Flandersovih opazovalnih shem za
skupinsko eksperimentalno delo
U1
RAVEN DELA IN OPAZOVANJA – učenci
TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE (opazovanje
pripomočkov)
TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE (ukvarjanje z
zaščitno opremo)
TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE (izvajanje
eksperimentalne vaje in opazovanje poteka eksperimenta)
TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE (opazovanje
sošolcev pri izvajanju eksperimentalnega dela in opazovanje poteka
eksperimenta)
TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE (podrobnejše
samostojno opazovanje in preučevanje rezultatov eksperimenta)
TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE (opazovanje drugih
skupin pri eksperimentalnem delu)
TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE (zapisovanje na
delovni list, v delovni zvezek in zvezek po nareku sošolca ali učitelja)
TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE (prepisovanje na
delovni list, v delovni zvezek in zvezek od sošolca ali s table)

U2

U4

U5

U6

U7

U8

U10

U11

U12

1,3 %

2%

0,9 %

2,5 %

1%

0,7 %

1,6 %

2,6 %

1,2 %

0,8 %

0%

0%

0%

0%

0,8 %

0%

0,3 %

0%

1%

0,5 %

10 %

11,1 %

6,5 %

5,7 %

9,4 %

8,5 %

7%

6,6 %

12,8 %

9,5 %

12,3 %

7,9 %

7,6 %

7,8 %

5,6 %

6,9 %

6,6 %

7,6 %

17 %

3,1 %

0,3 %

1,7 %

0,5 %

0%

0,1 %

0,1 %

0,6 %

1,1 %

0,2 %

0,7 %

0%

0,2 %

0,4 %

0,1 %

0,8 %

0,4 %

0,6 %

0,8 %

1%

1,3 %

7,1 %

0,7 %

0%

2,4 %

1,3 %

0,5 %

3,6 %

0%

4,1 %

3%

5,8 %

2,6 %

0,7 %

3,5 %

7,1 %

7%

14,7 %

1,1 %

0,6 %

1,1 %

36,8 %

26,2 %

16,5 %

22 %

26,1 %

24,1 %

35 %

19,9 %

37,9 %

20 %

SPREJEMANJE IN UPORABA NOVE IDEJE
ZASTAVLJANJE VPRAŠANJ o teoretičnih osnovah za eksperimentalno
delo

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ZASTAVLJANJE VPRAŠANJ o načinu izvedbe eksperimentalnega dela

0%

0,3 %

0,1 %

0,1 %

0%

0,2 %

0,4 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

ZASTAVLJANJE VPRAŠANJ o uporabljenem laboratorijskem priboru

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0,1 %

0%

0,1 %

0,1 %

SKUPAJ
RAVEN IDEJ, MISELNIH DEJAVNOSTI – učenci
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U1

U2

U4

U5

U6

U7

U8

U10

U11

U12

RAVEN IDEJ, MISELNIH DEJAVNOSTI – učenci
ZASTAVLJANJE VPRAŠANJ o reagentih

0%

0%

0,2 %

0%

0%

0,1 %

0,3 %

0%

0,1 %

0%

ZASTAVLJANJE VPRAŠANJ o varnem delu
ZASTAVLJANJE VPRAŠANJ o povezavah med opazovanimi rezultati
eksperimentalnega dela in že poznanimi pojmi

0%

0%

0%

0%

0,1 %

0%

0,1 %

0%

0%

0%

0%

0,2 %

0%

0%

0%

0%

0,3 %

0%

0%

0%

ZASTAVLJANJE VPRAŠANJ o določanju konstant in spremenljivk

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ZASTAVLJANJE VPRAŠANJ za usmeritve pri postavljanju hipotez

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0,1 %

0%

0,1 %

0,4 %

0,3 %

0,1 %

0,3 %

0,2 %

0,2 %

0%

0,2 %

0,3 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0,1 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0,1 %

0,3 %

0,1 %

0,1 %

0%

0%

0,3 %

0%

0,1 %

0,1 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0,1 %

0,2 %

0,1 %

0%

0,1 %

0,2 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0,1 %

0%

0%

0%

RAZLAGANJE IN ODGOVARJANJE NA VPRAŠANJA o reagentih

0%

0%

0,1 %

0%

0%

0%

0,2 %

0%

0,1 %

0%

RAZLAGANJE IN ODGOVARJANJE NA VPRAŠANJA o varnem delu
RAZLAGANJE IN ODGOVARJANJE NA VPRAŠANJA o povezavah
med opazovanimi rezultati eksperimentalnega dela in že poznanimi pojmi
RAZLAGANJE IN ODGOVARJANJE NA VPRAŠANJA o določanju
konstant in spremenljivk
RAZLAGANJE IN ODGOVARJANJE NA VPRAŠANJA za usmeritve
pri postavljanju hipotez

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0,1 %

0%

0%

0%

0%

0,2 %

0%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ZASTAVLJANJE VPRAŠANJ o rezultatih eksperimentalnega dela
ZASTAVLJANJE VPRAŠANJ o uporabi rezultatov in teorije v drugih
situacijah
ZASTAVLJANJE VPRAŠANJ o tem, kaj naj opazujejo
ZASTAVLJANJE VPRAŠANJ, navodila za zapisovanje
RAZLAGANJE IN ODGOVARJANJE NA VPRAŠANJA o teoretičnih
osnovah za eksperimentalno delo
RAZLAGANJE IN ODGOVARJANJE NA VPRAŠANJA o načinu
izvedbe eksperimentalnega dela
RAZLAGANJE IN ODGOVARJANJE NA VPRAŠANJA o
uporabljenem laboratorijskem priboru
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U1
RAVEN IDEJ, MISELNIH DEJAVNOSTI – učenci
RAZLAGANJE IN ODGOVARJANJE NA VPRAŠANJA o rezultatih
eksperimentalnega dela
RAZLAGANJE IN ODGOVARJANJE NA VPRAŠANJA o uporabi
rezultatov in teorije v drugih situacijah
RAZLAGANJE IN ODGOVARJANJE NA VPRAŠANJA o tem, kaj naj
učenci opazujejo
RAZLAGANJE IN ODGOVARJANJE NA VPRAŠANJA, navodila za
zapisovanje

U2

U4

U5

U6

U7

U8

U10

U11

U12

0%

0,6 %

0,3 %

0,1 %

0,2 %

0,1 %

0,5 %

0%

0,1 %

0,2 %

0%

0%

0%

0,1 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0,2 %

0%

0%

0%

0%

0,1 %

0%

0%

0,1 %

DAJANJE NAVODIL za izvedbo eksperimentalnega dela

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0,4 %

0%

0%

0%

DAJANJE NAVODIL za opazovanje

0%

0,2 %

0,1 %

0%

0,1 %

0%

0%

0%

0,4 %

0%

DAJANJE NAVODIL za zapisovanje

0%

0,9 %

0%

0,6 %

0%

0%

0,1 %

0%

1,1 %

2,7 %

0,2 %

0,3 %

0,4 %

0%

0%

0,1 %

0,2 %

0,2 %

0,3 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0,1 %

0,1 %

0%

0%

0%

0,1 %

0%

0%

0%

2,1 %

3,3 %

2,4 %

3,4 %

2,4 %

3,4 %

3,2 %

2,5 %

9%

3,8 %

0%

0%

0%

0%

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0%

0,5 %

0,2 %

0,5 %

0,3 %

0,7 %

0,3 %

0,1 %

0,5 %

0,3 %

0%

0,2 %

0,2 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0,1 %

0%

0,1 %

0%

0%

1,5 %

0,1 %

0%

0,1 %

0,5 %

1,2 %

0,3 %

0,1 %

2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0,1 %

0%

0%

0%

0,3 %

0%

0,1 %

0%

KRITIKA vsebine in izvedbe eksperimentalnega dela
KRITIKA delovnega lista
SAMOSTOJNE IZJAVE UČENCEV o teoretičnih osnovah za
eksperimentalno delo
SAMOSTOJNE IZJAVE UČENCEV o tem, kaj in kako je treba delati
med eksperimentalno vajo
SAMOSTOJNE IZJAVE UČENCEV o uporabljenem laboratorijskem
priboru
SAMOSTOJNE IZJAVE UČENCEV o reagentih
SAMOSTOJNE IZJAVE UČENCEV o varnem delu
SAMOSTOJNE IZJAVE UČENCEV o povezavah med opazovanimi
rezultati eksperimentalnega dela in že poznanimi pojmi
SAMOSTOJNE IZJAVE UČENCEV o določanju konstant in
spremenljivk
SAMOSTOJNE IZJAVE UČENCEV za usmeritve pri postavljanju
hipotez
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U1

U2

U4

U5

U6

U7

U8

U10

U11

U12

RAVEN IDEJ, MISELNIH DEJAVNOSTI – učenci
SAMOSTOJNE IZJAVE UČENCEV o rezultatih eksperimentalnega dela
SAMOSTOJNE IZJAVE UČENCEV o uporabi rezultatov v drugih
situacijah
TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE (poslušanje
učiteljeve teoretične razlage)
TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE (poslušanje
učiteljevih navodil za delo)
TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE (poslušanje
odgovora in razlage sošolcev o izvedbi eksperimentalnega dela)
TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE (poslušanje
odgovora in razlage sošolcev o rezultatih eksperimentalnega dela)
TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE (poslušanje
učiteljevih povzetkov in zaključkov eksperimentalne vaje)
DRUGA KOMUNIKACIJA, VEZANA NA EKSPERIMENTALNO
DELO (komunikacija z učiteljem o izvedbi eksperimentalnega dela)
DRUGA KOMUNIKACIJA, VEZANA NA EKSPERIMENTALNO
DELO (komunikacija z učiteljem o rezultatih in zaključkih
eksperimentalnega dela)
DRUGA KOMUNIKACIJA, VEZANA NA EKSPERIMENTALNO
DELO (komunikacija z drugo skupino o izvedbi eksperimentalnega dela)
DRUGA KOMUNIKACIJA, VEZANA NA EKSPERIMENTALNO
DELO (komunikacija z drugo skupino učencev o rezultatih pri
eksperimentalnem delu)
DRUGA KOMUNIKACIJA, VEZANA NA EKSPERIMENTALNO
DELO (komunikacija z drugo skupino učencev o zaključkih
eksperimentalnega dela)
TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE (samostojno delo z
delovnimi listi, delovni zvezek, zvezek)
SKUPAJ

1,9 %

4,6 %

2,4 %

2,9 %

2,2 %

2,5 %

0,9 %

1,2 %

3,8 %

6,4 %

0,3 %

0,1 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1,2 %

16,3 %

0%

36,3 %

0%

0,3 %

15,3 %

19,9 %

17,2 %

0,3 %

0%

4,7 %

10,4 %

11,9 %

20,6 %

12,4 %

10,7 %

12,4 %

10,5 %

4,9 %

4,5 %

1,8 %

0,5 %

0,7 %

5,9 %

1,8 %

1,8 %

0,8 %

2,1 %

5,5 %

2,8 %

1,8 %

2,6 %

1%

3,2 %

2,1 %

2,3 %

1,7 %

1,4 %

6,1 %

7,2 %

2,4 %

0,1 %

3,7 %

0%

14,5 %

22,2 %

0,3 %

19,3 %

0,7 %

0%

0,2 %

0,5 %

0,4 %

0,5 %

0,1 %

0,2 %

0,5 %

0%

0,3 %

0,7 %

0,1 %

1,1 %

0,9 %

0%

0%

0,2 %

0,8 %

0%

0,6 %

0,1 %

0,2 %

0%

0%

0%

0,1 %

0,3 %

0,2 %

0,1 %

0%

0,2 %

0%

0,1 %

0%

0%

0,5 %

0,2 %

0,1 %

0%

0,1 %

0,1 %

0%

0,2 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0,8 %

10,3 %

16,8 %

6,1 %

13,5 %

14,9 %

6,4 %

8%

10,3 %

17,5 %

46 %

43,1 %

46,2 %

69,1 %

51,5 %

52,5 %

67,3 %

55,7 %

65,4 %

52,5 %

80 %
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U1

U2

U4

U5

U6

U7

U8

U10

U11

U12

DRUGO DELO – učenci
SPREJEMANJE ČUSTEV

0%

POHVALE IN SPODBUDE
KRITIKA discipline dela v skupini
KRITIKA učitelja ali laboranta
TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE – reševanje drugih
nalog (ki niso na delovnem listu)
TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE – igranje s
pripomočki in z reagenti (nepovezano z nalogo pri eksperimentalnem
delu)
TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE – čakanje (na
pripomočke, reagente, delovne liste), da jih nekdo prinese skupini, in na
učitelja
TIHO SAMOSTOJNO DELO ZNOTRAJ SKUPINE – iskanje
pripomočkov in reagentov pri učitelju
VEDENJE, KI NI VEZANO NA NALOGO – pogovor o drugih temah
zunaj naloge …
VEDENJE, KI NI VEZANO NA NALOGO – zmeda, tišina,
nerazumevanje znotraj skupine
VEDENJE, KI NI VEZANO NA NALOGO – tiho dolgočasenje, oziranje
okrog
SKUPAJ

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0,1 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0,1 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

7,3 %

3,7 %

0,9 %

0%

1%

1,4 %

0,9 %

0,2 %

0,9 %

0%

5%

3,8 %

1,4 %

10,6 %

3,7 %

0,9 %

2,5 %

3%

2,1 %

0%

2,1 %

8%

7,4 %

12,6 %

5,5 %

4,4 %

0,8 %

4%

0,2 %

0%

4,4 %

10,4 %

4,2 %

1%

9,8 %

1,4 %

4,5 %

5,8 %

5,5 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0,1 %

0,1 %

0%

0%

0%

1,3 %

1,5 %

0,6 %

2,3 %

1,3 %

0,4 %

0,5 %

1,6 %

0,8 %

0%

20,1 %

27,6 %

14,5 %

26,5 %

21,4 %

8,6 %

9,3 %

14,7 %

9,6 %

0,2 %
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U1
UČITELJ SE MED EKSPERIMENTALNIM DELOM VKLJUČI.
RAVEN DELA in OPAZOVANJA – učitelj
RAZLAGA IN ODGOVARJA NA VPRAŠANJA o načinu izvedbe
eksperimentalnega dela in o skrbi za varnost.
RAZLAGA IN ODGOVARJA NA VPRAŠANJA o tem, kaj naj
opazujejo.
RAZLAGA IN ODGOVARJA NA VPRAŠANJA, daje navodila za
zapisovanje.
DAJE NAVODILA ZA VARNO EKSPERIMENTALNO DELO.
SKUPAJ

U2

U4

U5

U6

U7

U8

U10

U11

U12

45,9 %

37,7 %

76,7 %

17,1 %

35 %

51,2 %

68,5 %

53,5 %

7%

14,8 %

17,8 %

53,7 %

25,5 %

76,4 %

34,8 %

25,1 %

38 %

27,1 %

36,7 %

38,5 %

0,5 %

0,6 %

1,4 %

0%

0%

0,2 %

0,6 %

8,7 %

0%

0%

16,4 %

0,6 %

0%

2,8 %

5,8 %

2,3 %

9,3 %

3,6 %

6,7 %

21,2 %

0%

3,7 %

0%

8,3 %

7,7 %

2,1 %

1%

1%

6,7 %

9,6 %

34,7 %
34,7 %
od 45,9
% = 15,9
%

58,6 %
26,9 %
58,6 %
od 37,7
26,9 % od
% = 22,1 76,7 % =
%
20,6 %

87,5 %
48,4 %
87,5 %
od 17,1
48,4 %
% = 14,9 od 35 %
%
= 16,9 %

29,7 %
48,9 %
40,4 %
50 %
69,2 %
29,7 %
40,4 %
od 51,2
48,9 % od
od 53,5
50 % 69,2 % od
% = 15,2 68,5 % = % = 21,6 od 7 % 14,8 % =
%
33,5 %
% = 3,5 %
10,2 %
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U1

U2

U4

U5

U6

U7

U8

U10

U11

U12

RAVEN IDEJ, MISELNIH DEJAVNOSTI – učitelj
SPREJEMA ALI UPORABI UČENČEVO IDEJO.
ZASTAVLJA VPRAŠANJA o teoretičnih osnovah za eksperimentalno
delo.

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

14,6 %

0,6 %

15,5 %

0%

3,9 %

3%

10,2 %

0%

0%

1%

ZASTAVLJA VPRAŠANJA o načinu izvedbe eksperimentalnega dela.

5,2 %

6,8 %

2,9 %

0%

1,9 %

3,7 %

0%

0%

10 %

13,5 %

ZASTAVLJA VPRAŠANJA o uporabljenem laboratorijskem priboru.

0%

0%

0%

0%

0%

0,7 %

0%

0%

0%

0%

ZASTAVLJA VPRAŠANJA o reagentih.

0%

1,2 %

1,1 %

0%

1,9 %

1,1 %

0%

0%

0%

0%

ZASTAVLJA VPRAŠANJA o varnem delu.
ZASTAVLJA VPRAŠANJA o povezavah med opazovanimi rezultati
eksperimentalnega dela in že poznanimi pojmi.

0%

0%

0%

1,4 %

0,6 %

0%

0%

0%

3,3 %

0%

0,5 %

0%

0%

0%

4,5 %

0,5 %

1,6 %

4,3 %

0%

0%

ZASTAVLJA VPRAŠANJA o določanju konstant in spremenljivk.

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

5,2 %

0%

0%

ZASTAVLJA VPRAŠANJA za usmeritve pri postavljanju hipotez.

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2,9 %

0%

0%

ZASTAVLJA VPRAŠANJA o rezultatih eksperimentalnega dela.
ZASTAVLJA VPRAŠANJA o uporabi rezultatov in teorije v drugih
situacijah.
RAZLAGA IN ODGOVARJA NA VPRAŠANJA o teoretičnih osnovah
za eksperimentalno delo.
RAZLAGA IN ODGOVARJA NA VPRAŠANJA o uporabljenem
laboratorijskem priboru.

3,3 %

8%

4,6 %

0%

4,5 %

9,9 %

0,3 %

0%

16,7 %

0%

0%

0%

1,1 %

0%

0%

5,3 %

1%

0%

0%

0%

23 %

3,1 %

29,5 %

0%

5,2 %

8,3 %

30 %

0%

3,3 %

1%

0,5 %

4,3 %

0,9 %

2,8 %

0%

4,4 %

1,6 %

8,6 %

0%

3,8 %

RAZLAGA IN ODGOVARJA NA VPRAŠANJA o reagentih.

1,9 %

3,1 %

5,4 %

5,6 %

5,8 %

0,2 %

2,9 %

7,3 %

13,3 %

3,8 %

Nadaljevanje tabele 1: Analiza opazovanj videoposnetkov učnih ur s skupinskim eksperimentalnim delom ob uporabi Flandersovih opazovalnih
shem za skupinsko eksperimentalno delo
U1
RAVEN IDEJ, MISELNIH DEJAVNOSTI – učitelj
RAZLAGA IN ODGOVARJA NA VPRAŠANJA o povezavah med
opazovanimi rezultati eksperimentalnega dela in že poznanimi pojmi.
RAZLAGA IN ODGOVARJA NA VPRAŠANJA o določanju konstant
in spremenljivk.
RAZLAGA IN ODGOVARJA NA VPRAŠANJA za usmeritve pri
postavljanju hipotez.
RAZLAGA IN ODGOVARJA NA VPRAŠANJA o rezultatih
eksperimentalnega dela.
RAZLAGA IN ODGOVARJA NA VPRAŠANJA za uporabo
rezultatov in teorije v drugih situacijah.

U2

U4

U5

U6

U7

U8

U10

U11

U12

2,3 %

0%

0%

0%

4,5 %

0,5 %

0,3 %

5,2 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

11,3 %

0%

0%

6,1 %

11,1 %

10,6 %

0%

14,2 %

23,7 %

1,6 %

12,4 %

3,3 %

1,9 %

0%

1,1 %

0%

0%

8,3 %

0,6 %

0%

0%

0%

38,3 %
72,8 %
9,7 %
38,3 %
od 37,7
72,8 % od 9,7 % od
% = 14,4 76,7 % = 17,1 % =
%
55,8 %
1,7 %

47,1 %

0%

SKUPAJ

57,3 %
57,3 %
od 45,9
% = 26,3
SKUPAJ %

69,4 %
51,1 %
57,2 %
50 %
25 %
69,4 %
57,2 %
47,1 % od 51,2
51,1 % od
od 53,5
50 % 25 % od
od 35 % % = 35,5 68,5 % =
% = 30,6 od 7 % 14,8 % =
= 16,5 % %
35 %
% = 3,5 %
3,7 %

DRUGO DELO – učitelj
SPREJEMA UČENČEVA ČUSTVA.

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

HVALI IN SPODBUJA učenčevo dejavnost ali vedenje.

0%

0%

0%

0%

0%

0,7 %

0%

0,8 %

0%

3,8 %

KRITIZIRA, GRAJA, SE SKLICUJE NA SVOJO AVTORITETO.

8%

3,1 %

0,3 %

2,8 %

4,5 %

0,2 %

0%

1,6 %

0%

1,9 %

4,5 %
0,9 %
4,5 % od 0,9 % od
35 % = 51,2 % =
1,6 %
0,5 %

0%

2,4 %
2,4 % od
53,5 % =
1,3 %

0%

SKUPAJ

8%
3,1 %
0,3 %
2,8 %
8 % od
3,1 % od 0,3 % od 2,8 % od
45,9 % = 37,7 % = 76,7 % = 17,1 % =
SKUPAJ 3,7 %
1,2 %
0,2 %
0,5 %

0%

5,8 %
5,8 % od
14,8 % =
0%
0,9 %

