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POVZETEK 

 
Vsako človeško dejanje ima vpliv na okolje. Nenehna želja človeške rase po razvoju je vodila do 
današnjega udobnega modernega življenja, a hkratno zahtevala svoj davek na okolju. Posledično 
je, v želji po dobrobiti za prihodnje rodove, potrebno uskladiti potrebe po ekonomski rasti ter 
hkratni skrbi za okolje, odgovor na to pa predstavlja pojem zelene kemije. Zelena kemija 
predstavlja koncept kemije, ki se zavzema za razvoj oz. izboljšavo procesov ter proizvodov v smeri 
trajnostnega razvoja. Navajanje učencev na izvedbo takšnih eksperimentov spodbuja odgovorno 
rabo snovi, prepoznavanje njihovih nevarnih lastnosti ter primerno odstranjevanje odpadnih 
snovi, posledično pa tudi na vzgojo v duhu trajnostnega razvoja – izvajanje takšnih dejanj, ki nimajo 
vpliva le na dobrobit  današnje, ampak tudi prihodnje generacije.  
Glavni namen raziskave je ugotoviti, ali je serija eksperimentov z upoštevanjem smernic zelene 
kemije primerna  za vpeljavo v srednješolski pouk kemije. Pri tem se je ugotavljalo, ali in kako na 
uspešnost reševanja preizkusa znanja vplivajo interes za izbrano učno snov, uspeh pri kemiji, spol 
ter predznanje in sama trajnost znanja. Za namen tovrstne raziskave je bila razvita in optimizirana 
serija eksperimentov, ki ponazarja mikrokapsulacijo snovi, izoliranih iz eksokarpov agrumov. Serija 
eksperimentov je sestavljena iz treh delov: prikaza pridobivanja pektina iz eksokarpov agrumov, 
izvedbe destilacije eteričnih olj iz eksokarpov agrumov ter izvedbe mikrokapsulacije pridobljenega 
eteričnega olja v pektinske mikrokapsule. Pri tem so dijakom prek zasnovanega eksperimenta 
predstavljeni glavni koncepti zelene kemije. 
V raziskavi je bila uporabljena kombinacija pedagoških raziskovalnih pristopov. V kvantitativnem 
delu, kjer so predstavljene statistične ugotovitve, je sodelovalo 70 dijakov tretjega letnika 
ljubljanske srednje šole, v kvalitativnem delu, ki predstavlja študijo posamičnih primerov, pa je v 
intervjujih sodelovalo 5 dijakov. Dijaki so pred izvedbo eksperimentov izpolnili predpreizkus znanja 
ter vprašalnik individualnega interesa. Po izvedenem eksperimentalnem delu so rešili preizkus 
znanja o mikrokapsulaciji ter vprašalnik situacijskega interesa. Tri mesece po izvedenem 
eksperimentalnem delu so dijaki rešili pozni preizkus znanja v spletni obliki, mesec dni zatem pa 
so bili izvedeni še intervjuji s petimi dijaki. Zbrani podatki so bili kvantitativno analizirani s 
programom SPSS. 
Rezultati raziskave kažejo, da so bili dijaki uspešni na reševanju preizkusa znanja, kjer so v 
povprečju zbrali več kot 50 % vseh točk, a veliko manj uspešni na reševanju poznega preizkusa 
znanja, kjer so v povprečju zbrali manj kot 50 % vseh točk. Ugotovljena je bila  statistično 
pomembna povezava med dijaki z višjim situacijskim interesom in  višjimi rezultati na preizkusu 
znanja. Podani so tudi rezultati zaznanih najpogostejših napačnih predstav pri vzorcu 70. dijakov 
na preizkusu znanja ter poglobljena študija predstav in napačnih predstav petih dijakov v zvezi s 
postopki mikrokapsulacije in ekstrakcije pektina ter eteričnih olj iz odpadnih olupkov agrumov. 
 
Ključne besede: Zelena kemija, pouk kemije v srednji šoli, eksperimentalno delo, interes, ponovna 
uporaba olupkov agrumov. 
 



ABSTRACT 
 
Each human act reflects on environment and therefore has an impact on it. Human race has been 

striving ever since for continuous development, which led to prosperity of our lives. On the 

contrary, our economic growth has taken its toll on the environment. Consequently, a balance 

between environmental care and economic growth is needed. Green chemistry represents a 

chemistry concept, which promotes progress and improvement of processes and products in 

direction of sustainable development. Educating students about this kind of experiments inspire 

and encourage conscious usage of materials, recognition of hazardous features and suitable 

eradication of waste products. Last but not least, proper education leads to awareness about 

sustainable development, which impacts wellbeing not only of nowadays’ society, but also of 

future generations. 

Main purpose of this master thesis is to study whether a series of experiments with aspects of 

green chemistry is suitable for implementation in middle school chemistry class. The study aimed 

to provide the following:  if and how interest, chemistry grades, gender and prior knowledge 

influence knowledge achievements. For the purpose of this study, series of specially designed and 

optimized experiments had been designed. Series of experiments consist of three parts: 

demonstration of pectin extraction from citrus peel, extraction of essential oils from citrus peel by 

means of distillation and lastly, microencapsulation of extracted essential oil in pectin 

microspheres. Meanwhile, students are acknowledged with main concepts of green chemistry. 

In this mixed methods research, 70 third grade upper secondary students from secondary school 
in Ljubljana had been participating in the quantitative part of the research and from the 
mentioned ones, 5 students were chosen for the qualitative part of the research. Students solved 
the preliminary test and fulfilled an individual interest questionnaire, before conducting series of 
experiments. Having finished series of experiments, students filled knowledge test and situational 
interest questionnaire. In a period of three months, students filled knowledge post-test in 
electronic form and lastly, a month after that, interviews with five students were taken. All the 
collected data were analyzed with SPSS program. 
Results are showing, that students successfully passed preliminary test, where they achieved more 
than 50 % of all points on average, but their achievements on post-test were poor, where most of 
them did not score more than 50 %. A correlation between students’ higher situational interest 
and higher test scores is statistically significant. Additionally, 70 students’ most common 
misconceptions about selected topic and in-depth study of five students’ conceptions and 
misconceptions about microencapsulation and extraction of pectin and essential oils from citrus 
peels are presented. 
 
Keywords: Green chemistry, chemistry class in secondary school, experimental work, interest, 
repurposing citrus peel 
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1. UVOD 
 
Moderna družba zahteva razgledanega posameznika, ki lahko s svojim znanjem doprinese k 
napredku. Skupaj z napredkom pa se je pojavila tudi zavest o skrbi za okolje. Naloga družbe je tako 
skrb za vzgojo kritično razmišljajočih posameznikov, ki so ozaveščeni o okoljskih problematikah in 
delujejo proaktivno. Izmed tistih, ki imajo pri tem pomembnejšo vlogo, so tudi učitelji kemije. 
Kemija predstavlja vedo, ki se ukvarja z zgradbo, lastnostmi ter spremembo snovi, pouk kemije pa 
omogoča učencem doseganje znanstvenega pogleda na razlage vsakdanjih pojavov, vzpostavljanje 
povezav med kemijskim znanjem učenca ter njegovim okoljem pa zagotavlja odgovoren odnos do 
okolja (Barke idr., 2012). S primerno izbiro ponujenih vsebin ter organizacijo učnega okolja in 
didaktičnih pripomočkov lahko učitelj pri učencih spodbudi njihov interes za učenje novih učnih 
vsebin in jih hkratno ozavesti o raznolikih okoljskih problematikah. Interes, ki predstavlja eno 
izmed komponent motivacije po Juriševič idr. (2008), igra pomembno vlogo pri  učenčevih 
akademskih dosežkih, učitelj kemije pa ga pri učencih lahko med drugim spodbudi tudi z 
vključevanjem eksperimentov v pouk (Bodner, 2015). Izbor eksperimentov, ki združujejo 
praktičnost, določena načela zelene kemije ter samostojno eksperimentalno delo učencev lahko v 
učencih vzbudi interes za učenje kemije in skrb za okolje.  
Teoretični del magistrskega dela zajema šest poglavij o pouku v izobraževalnih ustanovah ter bolj 
specifično, o pouku kemije. Obrazložena sta tudi termina, ki sta si med seboj podobna, a ju je hkrati 
potrebno razlikovati – učenje in izobraževanje. V naslednjem podpoglavju je predstavljena 
motivacija in njen pomemben vpliv na akademske dosežke posameznika, kot del motivacije pa 
podrobneje razdelan interes. V naslednjih podpoglavjih so razdelana napačna razumevanja, 
pomembnost izvajanja eksperimentalnega dela, opis optimiziranega eksperimenta 
mikrokapsulacije eteričnega olja v pektinskih kapsulah ter podrobneje predstavljeni pektin ter 
eterična olja.   
V raziskavi se je ugotavljalo, kako pred ter po implementaciji serije eksperimentov mikrokapsuacije 
snovi iz eksokrapov agrumov dijaki izpolnijo vprašalnike individualnega in situacijskega interesa in 
preizkuse znanja ter kakšni so odgovori izbranih dijakov na vprašanja o izbrani temi. Namen 
magistrskega dela je pojasniti, če in kako interes, povprečna ocena pri kemiji, predznanje in spol 
vpliva na učne dosežke dijakov, katere so najpogostejše napačne predstave dijakov ter kakšne so 
lastne predstave posamičnih dijakov o izbrani temi. 
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA  

 

2.1 Pouk  
 
Kvalitetno izobraževanje posamezniku omogoča večji uspeh na vseh področjih življenja, 
izobraževanje v okviru šole kot institucije pa pogosto enačimo z besedo pouk. Pouk je po Bajec 
(2014) definiran kot organizirano podajanje učne snovi v šoli. Tomić (1999) pojmuje pouk kot 
nameren, sistematičen in pedagoško osmišljen proces, katerega cilj sta posameznikova vzgoja in   
izobraževanje. Pri tem navaja, da pouka ni mogoče pojmovati zgolj kot izobraževalni proces, kajti 
najučinkovitejša vzgoja v šolskem prostoru je povezana z izobraževanjem, izobraževanje pa je 
najučinkovitejše, ko v učencu prebudi doživljanje. Če želimo v šoli realizirati vzgojno-izobraževalne 
cilje, je torej potrebna izvedba učinkovitega pouka, saj na takšen način v spodbudnem socialnem 
okolju posameznik dosega trajno in optimalno znanje v obliki učnih dosežkov. S pojmovanjem 
učinkovitega pouka povezujemo vrsto faktorjev, kot so šola v vlogi institucije, politika šole ter 
posamični učitelji, katerih vloga se odraža predvsem v didaktičnih zasnovah pouka (Plešec Gasparič 
in Valenčič Zuljan, 2019). 
 
Za izvedbo pouka so potrebni trije dejavniki: učenec, učitelj ter učna vsebina. Po Tomić (1999) vsi 
tvorijo didaktični trikotnik, če katerega izmed naštetih izvzamemo, ne moremo več govoriti o 
pouku. Med seboj so neločljivo povezani, saj je učitelj v specifičnem razmerju do učenca in učne 
vsebine. Učiteljeva naloga je organizacija ter vodenje učnega procesa, izbira učne snovi, didaktična 
obdelava, prilagoditev ter primerna predstavitev le – te učencu. Učna vsebina predstavlja osnovo, 
na njej se razvija učni proces ter vzpostavi odnos med učiteljem in učencem. Ker je od učne snovi 
odvisno, katero učne postopke in metodo bo zavzel učitelj ter kater stil učenja in stališče bo zavzel 
učenec, ta posledično neločljivo vpliva na oba. 
 
Aktualne pedagoške razprave predpostavljajo dva različna didaktična pristopa pouka – 
transmisijski ter transformacijski model. Po Marentič Požarnik (2000) je transmisija pojmovana kot 
prenos gotovega znanja, pogostokrat ločenega od učenčevih izkušenj ter konkretnih življenjskih 
okoliščin. Učenci pri tem sprejemajo ter shranjujejo spoznanja in resnice, predane s strani učitelja, 
miselno aktivni pa so zgolj toliko, da sprejmejo ter reproducirajo informacije, podane s strani 
učitelja. Transformacija, po drugi strani, pa predstavlja pouk, pri katerem učenje poteka prek 
samostojnega iskanja in razmišljanja, smiselnega skupinskega dialoga, izgradnji in preizkušanju 
hipotez, vse pa je v skladu z dejanskimi življenjskimi okoliščinami. Učenci pri tem predstavljajo 
aktivne osebke, ki sami pridejo do njim relevantnega znanja, učenje oziroma raziskovalna aktivnost 
pa omogoči transformacijo njihovih trenutnih pojmovanj ter spreminjanje osebnosti (Marentič 
Požarnik, 2000). 
 

2.1.1 Pouk kemije 

 
Pri poučevanju naravoslovnih ved učitelji pogosto izhajajo iz dejstva, da je narava najboljši vir 
informacij (Herga idr., 2014). Pouk kemije pri tem omogoča učencem doseganje znanstvenega 
pogleda na razlage vsakdanjih pojavov, vzpostavljanje povezav med kemijskim znanjem učenca ter 
njegovim okoljem, pa zagotavlja odgovoren odnos do okolja (Barke idr., 2012). Za poučevanje 
kemije je ključnega pomena razvijanje razumevanja kemijskih procesov in pojmov. Zapletenost 
kemije kot vede v šolskem okolju se namreč kaže predvsem v naravi kemijskih pojmov, opisane na 
treh različnih ravneh - simbolni, makro- ter submikroskopski ravni, učencem in dijakom pa so 
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zaradi pomanjkanja zmožnosti medsebojnega povezovanja naštetih kemijski pojmi težko 
predstavljivi. Poučevanje kemije tako temelji na opazovanju lastnosti snovi in kemijskih reakcij oz. 
procesov, ki so našim očem vidni, tj. makroskopska raven, le-te pa obrazložimo na delčni ali 
submikroskopski ravni oziroma videno zapišemo s kemijskim jezikom, tj. simbolna raven (Devetak 
idr., 2009). Pouk kemijskih vsebin glede na raziskave večinoma temelji na simbolnih zapisih ter 
makroskopskih prikazih, redkeje pa so pri razlagah vključene submikroskopske predstavitve 
(Devetak, 2007). Juriševič (2008) ugotavlja, da ravno abstraktni pojmi ter zapleteni procesi med 
učenci, dijaki in študenti predstavljajo glavni razlog, da je kemija najmanj priljubljena med vsem 
naravoslovnimi predmeti. Da bi kemijo učencem bolj približali, rezultati Delphi študije nakazujejo, 
da naj bi bili izbor učnih vsebin, ki jih učitelji poučujejo zanimivi ter realni, primerni starostni 
skupini, dotikajo pa naj se aktualnih okoljskih problemov (Glažar, idr. 2019). V svoji raziskavi Ferk 
Savec (2007) povzema predloge slovenskih učiteljev kemije, ki pravijo, da je potrebno v pouk 
kemije vpeljati več eksperimentalnega dela, pri katerem so učenci samostojni, naloge 
raziskovalnega tipa, predstavitev kemijskih pojmov na vseh treh ravneh (makro-, submikroskopska 
ter simbolna raven), projektno učno delo, igro vlog ter terensko delo. 
 
Za pouk kemije po Barke idr. (2008) velja, da je sestavljen iz petnajstih različnih komponent, 
združenih po vzoru dveh avtorjev, katere lahko predstavimo s tortnim diagramom. Učenec, kot 
najpomembnejši, je postavljen v sredino diagrama. Nanj imajo vpliv znanstvene ideje, ki se 
odražajo  v povezavi s primernim učnim procesom. Na koncu se odražata tudi človeški dejavnik ter 
vsebina (Mahaffy, 2006).  V diagram so vključene tudi učenčeve ideje ter napačne predstave, 
eksperimentalno delo, strukturni in mentalni modeli, kemija v vsakdanjem življenju, mediji, 
motivacija, terminologija, učni cilji, simboli in formule (Barke in Harsch, 2001). 

 
Slika 1: Glavni elementi učne ure kemije, metaforično prikazano (Vir: Barke, idr., 2008). 

 
Slovenski dijaki so v srednji šoli deležni 210 ur kemije (gimnazija) oz. 140, 175 ali 280 ur (strokovne 
šole oz. strokovne gimnazije). V tem času v osnovnem programu predelajo 12 različnih vsebin: 
pregled varnega eksperimentalnega dela, gradniki snovi, povezovanje gradnikov snovi, simbolni 
zapisi ter množina snovi, ekso- in endotermne kemijske reakcije, posamične skupine v periodnem 
sistemu, potek kemijskih reakcij (hitrost, ravnotežje, redoks reakcije), posamični elementi v 
periodnem sistemu, zgradba in poimenovanje posamičnih spojin, izbrane organske spojine v 
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okolju ter bioloških sistemih (polimeri, organske kisikove in dušikove spojine, ogljikovodiki in 
halogenirani ogljikovodiki), barve ter barvila (Bačnik idr., 2011). Trenutno veljavni učni načrt za 
poučevanje kemije v srednjih šolah pod splošnimi cilji navaja razvoj sledečih kompetenc za pouk 
kemije: 

● Pridobivanje, obdelava ter vrednotenje podatkov iz raznolikih virov informacij (razvoj 
presoje, katere informacije so pomembne, spoznavanje z načini iskanja, obdelavo in 
vrednotenjem zbranih podatkov, opazovanje, zapisovanje ter uporaba opažanj, 
razumevanje ter uporaba grafičnih oziroma simbolnih zapisov, uporaba IKT) 

● Raba temeljne terminologije iz strokovnih virov za opisovanje zakonitosti, procesov, 
pojavov. 

● Razvoj spretnosti eksperimentiranja ter raziskovalnih metod (uporaba primerne opreme, 
varnost pri delu, opredeljevanje dejavnikov poskusa, razlikovanje med konstanto ter 
spremenljivko, oblikovanje argumentiranih zaključkov eksperimentalnega dela) 

● Odnosna ter odločitvena zmožnost (zavedanje o vplivu naravoslovno-matematičnih 
znanosti in tehnologije na življenje, soočanje z nevarnostmi v skrbi za zdravje in dobrobit 
vseh, aktivno sodelovanje pri trajnostnem razvoju) (Bačnik idr., 2011). 

 

2.2 Učenje in izobraževanje 
 
Učenje in izobraževanje sta sorodni si dejavnosti, ki pa se med seboj pomembno razlikujeta. Učenje 
je po Jelenc (2007) koncept, pri katerem je v ospredje postavljen posameznik, njegove potrebe ter 
lastna dejavnost, v ospredju pa so pridobivanje znanja, spretnosti in navad. Gre za širši pojem, pri 
katerem je poudarjen antropološki kontekst, izvaja se povsod, njegove vsebine so med seboj 
prepletene in niso povsem načrtno usmerjene na določen predmet, je prožno ter traja celotno 
življenje. Glede na konstruktivistično teorijo učenje predstavlja kognitivni proces posameznika, 
katerega znanje temelji na izkušnjah. V primeru, da je informacija skladna z že obstoječim znanjem 
posameznika, se le ta brez težav asimilira v obstoječe znanje, vendar pa pri tem posameznik lahko 
razvije predstave, ki se razlikujejo od znanstvenih, te pa nato vplivajo na nadaljnje učenje (Brown, 
1992). Izobraževanje predstavlja koncept z ožjim pomenom od učenja, dejavnost poteka v 
(praviloma) uradnem, s cilji opredeljenem procesu, pri tem pa sta posameznikova vloga in 
dejavnost zunanje določena, glede na družbene potrebe in okoliščine. Izobraževanje se praviloma 
izvaja z učiteljem in poukom (Lepšina, 2008). 
 
Eden izmed uspešnejših modelov pri izboljšanju učenja predstavlja konstruktivistični model 
učenja. Učenje z vidika konstruktivizma temelji na predpostavki, da znanje predstavlja 
posameznikov konstrukt kot posledico lastne socialne dejavnosti. Po Piagetu je takšna socialna 
dejavnost ožje definirana, gre za individualno aktivno sodelovanje posameznika z okolico, po 
Vigotskem pa širše definirana, kjer govorimo o socialni interakciji učenca z okolico  (Plut Pregelj, 
2004). Pri tem je poudarjena učenčeva vloga, upoštevanje učenčevega predznanja, priprava 
učencev za reševanje vsakdanjih problemov in samostojno odločanje ter razvoj kritičnega 
mišljenja (Marentič Požarnik, 2004). 
 
Študije so pokazale, da učenci najpogosteje razvijejo napačne predstave pri tistih vsebinah, ki jih 
naslavljajo kot težje razumljive oz. abstraktne. Z namenom odpravljanja napačnih predstav so se 
pričele uveljavljati tehnike aktivnega učenja, ki poudarjajo vlogo učenca pri pridobivanju lastnega 
znanja – za razliko od tradicionalnega učenja, kjer učenci zgolj sedijo v razredu, delajo individualno 
ter prejemajo informacije s strani učitelja, pri aktivnemu učenju ti podatke zbirajo, analizirajo ter 
preiščejo sami, spodbuja pa se tudi sodelovanje v skupinah (Peng, 2017). Izvedba aktivnega učenja 
naravoslovnih vsebin poteka prek samostojnega iskanja in razmisleka, postavljanja vprašanj ter 
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preizkušanja hipotez ter skupinskim dialogom. Dokazano je, da učenje na takšen način omogoča 
trajnejše znanje (Marentič Požarnik, 2005). Po Prince (2004) je v literaturi mogoče zaslediti 
raznolike definicije aktivnega učenja: 

● Aktivno učenje (Active learning) – v literaturi je definirano kot katerakoli učna metoda, pri 
kateri so učenci vpeti v učni proces tako, da pri tem tudi premišljujejo o lastni dejavnosti. 
Kljub temu, da tovrstna definicija vključuje dejavnosti tradicionalnega pouka, kot je npr. 
domača naloga, v praksi aktivno učenje naslavlja predvsem dejavnosti v učilnici, kjer so 
učenci miselno aktivni (Prince, 2004). 

● Sodelovalno učenje (Collaborative learning) – povezujemo s katerokoli učno metodo, kjer 
učenci sodelujejo v manjših skupinah in imajo pri tem skupni cilj. Gledano s tovrstne 
perspektive, kolaborativno učenje obsega vse skupinsko osnovane učne metode, 
vključujoč kooperativno učenje, vendar določena literatura kljub temu med slednjima 
razlikuje, predvsem zaradi različnega filozofskega pristopa. Tako pri kooperativnemu kot 
pri kolaborativnemu učenju pa je poudarek na učenčevi interakciji namesto individualni 
aktivnosti (Prince, 2004). 

● Kooperativno učenje (Cooperative learning) – definiramo kot strukturirano obliko 
skupinskega dela, kjer učenci v skupini stremijo k istemu cilju, a so pri tem vrednoteni 
individualno. Obstajajo različni modeli kooperativnega učenja, vsem pa je kot spodbuda k 
učenju skupen sodelovalni duh namesto tekmovalnega (Prince, 2004). 

● Problemsko učenje (Problem-based learning, PBL) – predstavlja učno metodo, kjer so 
aktualni problemi naslovljeni na začetku učne ure in zagotavljajo vsebino ter motivacijo za 
učenje, ki temu sledi (Prince, 2004). Pri tem je potrebno poudariti, da enaka kratica, PBL, 
velja tudi za projektno učenje (Project-based learning, PBL), ki pa predstavlja model 
organiziranega učenja v okviru izvajanja projekta (Thomas, 2000). 

 
Potrebno se je zavedati pomembnosti ključnih kompetenc za učenje, ki so vodilo kvalitetnega in 
učinkovitega izobraževanja. Te predstavljajo preplet znanj, spretnosti ter odnosov, ki ustrezajo 
danim okoliščinam (Peklaj idr., 2009). Kompetence za učenje v današnjem svetu omogočajo 
prilagajanje danim okoliščinam, eksponentnemu razvoju znanosti in tehnologije, nastajanju novih 
spoznanj ter so alternativa zastaranju sicer sprejetih ugotovitev.  Po mnenju strokovnjakov, ki se 
ukvarjajo z znanjem za stoletje, v katerem živimo, je ena izmed ključnih kompetenc učenje učenja. 
Po mnenju Evropske komisije pa predstavlja eno izmed osmih glavnih kompetenc, odgovornih za 
učinkovito delovanje v današnji družbi znanja. Tovrstna kompetenca sleherniku omogoča 
zavedanje lastnega učnega procesa ter potreb, prepoznavanje danih priložnosti ter zmožnost 
odpravljanja ovir tekom učenja. Kompetenco učenje učenja lahko razdelimo na tri ključne 
sestavine: spretnosti, vrednote ter znanja (Ažman, 2009). 

                          
Shema 1: Glavne sestavine kompetence učenje učenja (Ažman, 2009). 

 

 

Veščine, 
spretnosti 

 Znanje  

Vrednote, 
stališča, 

osebnostne  
lastnosti 
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Spretnosti in veščine so povezane s kognitivnimi procesi, proceduralnimi znanji ter samoregulacijo, 
posamezniku omogočajo zavedanje osebnega spoznavnega procesa ter orientacijo k željenim 
aktivnostim. Vrednote, osebnostne lastnosti in stališča predstavljajo proceduralna znanja, 
samoregulacija ter kognitivni procesi. Znanje povezujemo s kognitivnimi dimenzijami osebnostmi 
ter spoznavnimi procesi, med katere prištevamo percepcijo, sposobnosti pomnjenja in jezika, 
pozornost, reševanje problemov ipd., prek le-tega pa posameznik razume tehnike in učne 
strategije, ki se uporabljajo pri učenju (Ažman, 2009). 
 
Izobraževanje na področju naravoslovja ima tri namene:  
(1) učenje naravoslovja oziroma razumevanje naravoslovnih idej,  
(2) učenje o naravoslovju oziroma razvoj razumevanja glavnih filozofskih, zgodovinskih in 
metodoloških komponent raziskovanja v naravoslovju,  
(3) seznanjanje z metodami izoblikovanja novega naravoslovnega znanja ter s tem zagotavljanje 
zmožnosti vključevanja v dejavnosti, ki omogočajo razvoj naravoslovnih znanj (Justi in Gilbert, 
2002). 

 

2.3 Motivacija 
Po Weinerju (1992) je motivacija definirana kot psihološki proces, katerega sestavljajo raznolike 
motivacijske sestavine, npr. zunanje spodbude, vrednote, cilji, atribucije, nenazadnje tudi interesi. 
Zaradi motivacije pričenjamo oziroma vztrajamo v neki dejavnosti (Reeve, 2001).  Učna motivacija 
je ena izmed ključnih spremenljivk učenja, ki je povezana z učnimi dosežki in procesi ter rezultati 
učenja (Juriševič, 2006).  
 
Znana sta dva načina ločevanja vrst učne motivacije: po Gardner in Lambert (1972) ločimo 
integrativno ter instrumentalno motivacijo, po Ryan in Deci (2000) pa ločimo intrizično ali notranjo 
ter ekstrizično ali zunanjo motivacijo. Iz vidika učne motivacije po Juriševič (2006) je bolj smiselna 
slednja delitev:  

● Intrizična ali notranja motivacija – predstavlja učne spodbude, ki vzniknejo v učencu 
samem, gre za vedenje, prek katerega posameznik povečuje lastno kompetentnost v 
dejavnostih, ki se mu zdijo zanimive. Učenec, ki je notranje motiviran, je za določene 
aktivnosti, kot so npr. naloge pri pouku bolj zagnan zaradi notranjih vzgibov, tj. lastnega 
interesa oziroma želje. Notranjo motivacijo delimo na tri med seboj prepletajoče se 
elemente: 1. učenje, spodbujeno z radovednostjo oz. interesom, 2. zanimanje za naloge, 
ki učencu predstavljajo izziv, 3. izpolnjevanje učnih kompetenc ter učnih nalog, ki 
poudarjajo pomembnost učenja.  

● Ekstrinzična motivacija – predstavlja učne spodbude, ki izhajajo iz učenčevega okolja in 
povzročijo začetek oziroma vztrajanje v neki dejavnosti (Reeve, 2001). Učenec je zunanje 
motiviran, kadar želi izpolniti pričakovanja okolice, npr. staršev in učiteljev ter se hkratno  
izogniti negativnim posledicam, npr. slabi oceni ali kazni. Motivacija takšnega učenca je 
bolj hipne narave.  

 
Motivacijski proces je sestavljen iz različnih komponent, te pa delimo na motivacijske ojačevalce 
ter motivacijske pobudnike. Motivacijski ojačevalci so tiste komponente, ki vzdržujejo motivirano 
vedenje učenca tekom učenja za daljše časovno obdobje, motivacijski pobudniki pa predstavljajo 
komponente motivacijskega procesa, ki so odgovorne za pričetek motiviranega procesa. 
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Vpliv motivacije se na učenju posameznika odraža na treh ravneh: (1) v pogostosti in trajanju učnih 
aktivnosti, kjer gre za zvezo med učnimi dosežki ter motivacijo, vključeno v mrežo ostalih 
spremenljivk učenja (2) v obliki izvedenih učnih aktivnosti, kjer učenec z motivacijo uravnava 
napor, vložen v učenje ter vpliva na izbiro strategij, ki učenca spodbujajo k doseganju učnih ciljev 
ter (3) v funkcionalnem razpoloženju učenca med učno aktivnostjo, kjer motivacija zagotavlja 
najbolj optimalno psihološko stanje tekom učenja (Rheinberg idr., 2000). 
 
Učenci glede na raziskave izražajo postopoma vedno manjšo raven notranje motivacije za učenje 
vsebin, povezanih z naravoslovjem. Krivca za tovrstno ugotovitev bi lahko bila razvijajoča se učna 
samopodoba oziroma raznolikost interesov tekom odraščanja. Pozitivna učna samopodoba se 
razvije, kadar se učenec na določenem področju počuti uspešnega oz. kompetentnega, kar se 
odraža kot vztrajnost pri učenju kljub občasnim oviram in neuspehom ter zadovoljstvo ob 
reševanju učnih nalog in učni uspešnosti. Interesi pa se med odraščanjem razlikujejo – od tretjega 
do osmega leta starosti naj bi na te po Ecclesovi (1998) močno vplivala spolna vloga, kasneje pa 
samopodoba. Po Holbrook in Rannikmäe (2014) pa naj bi bili krivci za zniževanje zanimanja za 
naravoslovne vsebine sledeči: (1) neustrezne metode ter oblike poučevanja predmetov z 
naravoslovnimi vsebinami, ki ne predvidijo razvojnih potreb in značilnosti učencev, ti pa 
posledično ne oblikujejo lastnih interesov za učenje tovrstnih vsebin, (2) poudarek na nižjih oblikah 
učenja, npr. pomnjenje brez razumevanja ter odsotnost spodbujanja višjih kognitivnih procesov, 
kot so presoja, analiza, reševanje problemov, (3) splošna odsotnost povezanosti vrednosti v 
izobraževanju z izobraževanjem naravoslovja, kar ima za posledico zmanjšan moralno-etični odnos 
do obravnavanih šolskih vsebin, (4) prenatrpanost učnih načrtov in njihova nepovezanost z 
dejanskim življenjem ter tradicionalno poučevanje naravoslovnih vsebin. 
 

2.3.1 Interes 

S pomočjo uporabe različnih spodbud je mogoče pritegniti oziroma vzdrževati pozornost učenca. 
Interes predstavlja eno izmed komponent notranje motivacije (Juriševič, 2006). Po Hidijevi (2000) 
je interes opredeljen kot psihološko vzburjenje, kamor vključujemo povečano kognitivno 
delovanje, čustveno vpletenost, vztrajnost in usmerjeno pozornost. 
 
Med seboj ločimo dve vrsti interesa, ki vplivata na notranjo motivacijo, in sicer situacijski ter 
individualni ali osebni interes (Juriševič, 2006).  

● Individualni oziroma osebni interes je bolj globinske narave in predstavlja odnos med 
učencem ter specifičnim vsebinskim področjem, kjer je učenec povsem usmerjen in predan 
neki nalogi. Sestavljata ga dve komponenti: vrednostna, prek katere je izraženo učenčevo 
zanimanje ter čustvena, prek katere je izraženo učenčevo odobravanje neke aktivnosti ali 
objekta. Razvoj osebnih interesov po Eccelsovi (1998) poteka glede na starost proti vedno 
večji diferenciaciji ter individualizaciji  - v otroški dobi naj bi nanje vplivala predvsem vloga 
spola, v času tik pred odraslo dobo pa je glavni dejavnik samopodoba. Individualni interes 
lahko obravnavamo tudi kot izhodiščno lastnost, povezano s predhodnim znanjem učenca 
ter notranjimi vrednostnimi koncepti, ki se nanašajo na določeno stvar (Renninger, 2000). 

● Za razliko od individualnega pa je situacijski interes bolj površinski, saj je pozornost učenca 
prožena zaradi zunanjega dogodka v nekem trenutku oziroma določene vsebine, 
posledično pa je tudi minljive narave. Ecclesova (1998) navaja, da razvoj situacijskih 
interesov spodbudi učenčeva ustrezna osebnost, določena novost, nivo aktivnosti učenca 
ter razumljiva vsebina oziroma kontekst. Z uporabo učnega materiala, ki izhaja iz 
določenega konteksta, lahko učitelj spodbudi situacijski interes, saj lahko kontekst deluje 
učencu privlačen za izvedbo naloge, katere se sicer ne bi lotil.   
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Odnose med situacijskim in individualnim interesom, specifičnim učnim kontekstom, ter notranjo 
motivacijo Schiefele (2009) opredeljuje na dva načina: prvi je vpliv situacijskega interesa kot 
posledica spodbude neke za posameznika motivirajoče situacije, drugi pa je vpliv individualnega 
interesa, ki se okrepi s povečanjem situacijskega interesa. 

 
Shema 2: Odnos med notranjo motivacijo, situacijskim ter individualnim interesom (Schiefele, 

2009). 

 

2.4 Napačna razumevanja – razvoj in identifikacija 
 

Učenje naravoslovnih predmetov je kumulativni proces, vsaka nova informacija predstavlja 
dodatek k celostni strukturi učenčevega obstoječega znanja o določeni temi (Özmen, 2004). 
Raziskave razumevanj učencev v kemiji so osnovane na že omenjenem konstruktivističnem 
pristopu učenja, pri katerem učenec izgrajuje svojo lastno kognitivno strukturo. Pripisani pomeni 
določenemu pojmu posamičnega učenca so osnovani na zmožnostih, izkušnjah, odnosih ter 
splošnemu ozadju pred, med ter po izvedeni učni uri. Ker učenci sami konstruirajo lastne pojme, 
se njihovi konstrukti razlikujejo od tistih, ki jih predstavlja njihov učitelj. Tekom izobraževanja so 
učenci seznanjeni z veliko novimi pojmi, ki jih vgrajujejo v svoj mentalni model. V primeru, da so 
pojmi v pojmovni mreži napačno interpretirani, pride do razvoja napačnih razumevanj. 
Raziskovalci takšne konstrukte oziroma lastno osnovane pojme v tuji literaturi različno 
poimenujejo: ''misconceptions'', ''naïve beliefs'', ''personal models of reality'', ''misunderstanding'' 
ipd. (Barke idr., 2008). 
 
Chu in Hong (2010) vzroke za napačna razumevanja razvrstita v štiri kategorije: (1) slabo znanje 
učiteljev (učitelji slabo razumejo principe kemije ali pa se ne zavedajo nastalih napačnih 
razumevanj pri učencih), (2) nezadostno obstoječe znanje kemije učenca za razlago predstavljenih 
pojmov, (3) prevelika poenostavitev pojmov s siceršnjim namenom olajšanja razumevanja 
učencev, (4) predrugačenje pojmov zaradi kulturnih (jezikovnih) razlik.  Vzrok za nastanek 
nerazumevanj učencev po Barke idr. (2008) pa velja v največji meri pripisati neustreznim oblikam 
in metodam dela pri pouku. V preteklih desetletjih so učitelji kemije za načrtovanje učne ure 
izhajali iz dejstva, da imajo mlajši učenci komaj kaj znanja o naravi in znanosti. Posledično so bile 
učne ure načrtovane na podlagi predstavitve znanstvenih idej učencem, z občasnim vključevanjem 
eksperimentalnega dela ali novih tehnoloških metod. Ugotovljeno je bilo, da temu ni tako – 
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raziskave kažejo, da imajo otroci in mladostniki raznovrstne predstave o naravi ter njihovemu 
okolju. (Barke idr., 2008). Vzroke za nastanek napačnih razumevanj pri učencih lahko pripišemo 
neposrednemu opazovanju, socialnemu okolju in različnim izkušnjam posameznika (Kaltakci-Gurel 
idr., 2017).  Potrebno se je zavedati, da razlikujemo med na novo pridobljenimi koncepti ter 
koncepti, ki so na splošno življenjski. Slednji se zbirajo v učenčevem mentalnem modelu  tekom 
let in so globlje ukoreninjeni kot na novo pridobljeni koncepti, s katerimi se učenci seznanijo npr. 
tekom učne ure, nanje pa lahko po končani učni uri še vedno vplivamo. Tako je ključnega pomena 
učiteljevo stalno ponavljanje pravilnih pojmov, ki jih učenec vgrajuje v svoj mentalni model (Barke 
idr., 2008). 
 
Z željo po izvedbi uspešnega učnega procesa ali pa vsaj poenostavitvi le tega, morajo tako učitelji 
kemije diagnosticirati, katere so najpogostejše napačne predstave pri učencih. Za odkrivanje 
napačnih razumevanj posamičnega učenca z namenom odpravljanja le teh, je potrebno zbrati 
veljavne in zanesljive podatke o njegovem oziroma njenem nerazumevanju (Hammer, 1996). Za 
diagnostiko so bili tekom let razviti različni diagnostični testi. Sem štejemo najprej izoblikovane 
intervjuje, npr. Osborne in Gilbert (1980) ter kasneje razvite odprte preizkuse znanja in večdelne 
preizkuse znanja. Vsak izmed njih ima svoje prednosti, kot tudi slabosti, katerih se mora uporabnik 
(učitelj) dobro zavedati. Najpogosteje in najdlje uporabljen način je izvedba intervjuja. Prednost 
posluževanja takšne tehnike je v veliki količini pridobljenih informacij, kot so učenčevo 
razumevanje, socialne interakcije in tok misli, slabost pa se kaže v dolgotrajni izvedbi ter 
zahtevnejši analizi podatkov. Navedene slabosti so vodile v izoblikovanje odprtih preizkusov 
znanja, pri katerih učenci zapišejo svoje odgovore na dana vprašanja. Pri tem imajo učenci več časa 
za razmislek o lastnih idejah, vendar je pridobljene rezultate težko ovrednotiti, pojavita se tudi 
podajanje (pre)kratkih odgovorov in slabo jezikovno izražanje. Kot zadnji iznajdeni so preizkusi 
znanja, ki vsebujejo naloge izbirnega tipa in omogočajo testiranje večjega števila ljudi, hitrejšo in 
enostavnejšo analizo podatkov ter zanesljivejše in objektivnejše pridobivanje podatkov. Težavnost 
izvedbe tovrstnih preizkusov znanja predstavlja interpretacija odgovorov učencev, v primeru, da 
izbrani možni odgovori niso bili skrbno načrtovani – možni odgovori pa predstavljajo pravilne 
različice ter ti. ''distraktorje'', odgovore, ki so osnovani na odgovorih učencev na esejska vprašanja 
v drugih intervjujih oziroma odprtih preizkusih znanja (Kaltakci-Gurel idr., 2017). Glavne slabosti 
posluževanja preizkusov znanja z nalogami izbirnega tipa po Chang, Yeh in Barufaldi (2010) so: 
omejen vpogled v vsebinsko pojmovno razumevanje učenca, dejstvo, da je izredno težko ustvariti 
dobro nalogo izbirnega tipa ter prisila učenca v določene odgovore, ki se lahko razlikujejo od 
njegovih oziroma njenih predstav. Z namenom natančnejšega razpoznavanja napačnih predstav je 
bil zaprti preizkus znanja nadgrajen sprva na dve, nato pa tudi na tri in štiri stopnje. Ker je vsak 
preizkus je sestavljen iz več delov, pri katerih morajo učenci vsak obkroženi odgovor pojasniti in 
hkrati podati oceno stopnje zaupanja v pravilnost danih odgovorov, takšne preizkuse znanja 
imenujemo večdelni preizkusi znanja (Kaltakci-Gurel idr., 2017).  V okviru teh je Treagust (1988) 
pionir s kemijskega področja, saj je kot prvi zasnoval dvostopenjski diagnostični preizkus znanja. 
Kot pove že samo ime, preizkus znanja sestavljata dva dela – prvi je besedilna naloga z vsaj štirimi 
alternativnimi trditvami, drugi del pa so štirje odgovori, ki predstavljajo učenčev razlog za 
obkrožen odgovor v prvem delu naloge. Tako je namesto prej uporabljenih nalog izbirnega tipa z 
enim odgovorom, kjer je bila možnost ugibanja učenca 25%, uporaba dvodelnih nalog zmanjšala 
možnost ugibanja na okoli 6%. Pri dvostopenjskem preizkusu znanja pa se pojavi sledeča omejitev 
– razlikovanje med dejanskimi napačnimi razumevanji učencev in pomanjkljivim znanjem učencev 
(Kaltakci-Gurel idr., 2017). V znanosti razlikujemo lažno pozitivno dejstvo, pri katerem trditev velja 
za pravilno, kljub temu da je napačna ter lažno negativno dejstvo, pri katerem trditev velja za 
nepravilno, vendar je v resnici pravilna. Enako je z odgovori, ki nakazujejo na znanje učencev, 
posameznik izkaže lažno pozitivno znanje, kadar se v prvem delu naloge  odloči za pravilni odgovor, 
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v drugem delu pa za nepravilno utemeljitev prvega odgovora. Lažno negativno znanje se pojavi, 
kader posameznik v prvem delu naloge sicer obkroži napačen odgovor, vendar se odloči za pravilno 
utemeljitev le tega v drugem delu naloge (Hestenes idr., 1992). Z namenom izboljšave je bil razvit 
tristopenjski preizkus znanja, ki ugotavljanja, ali so naloge iz prvega in drugega dela posledica 
napačnega razumevanja ali pa zgolj pomanjkljivega znanja učencev. Poleg prvih dveh nalog, ki sta 
po zasnovi identične nalogam iz dvostopenjskega preizkusa znanja, je v tem primeru dodana še 
tretja naloga, podana kot Likertova lestvica. V tej posameznik  v razponu od 1 do 5 (ali 6) ocenjuje, 
v kolikšni  meri zaupa pravilnosti odgovorov iz prve in druge naloge. V primeru šeststopenjske 
lestvice podane ocene učencev od 1 do 3 pomenijo neprepričanost o znanju in ocene od 3 do 6 
prepričanost o lastnem znanju. Tabela 1 prikazuje, kako poteka nadaljnja analiza tovrstnih nalog. 
Nivo znanja je ocenjen glede na vse tri podane odgovore (Kaltakci-Gurel idr., 2017). 
 
Tabela 1: Prepoznavanje ravni znanja glede na podane odgovore učenca v tristopenjskemu 
preizkusu znanja (Vri: Kaltakci-Gurel, 2017). 
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*Učenec je gotov v svojo rešitev, ko poda oceno od 3 do 6 ter negotov v svojo rešitev, ko poda oceno od 1 do 3. 

Ker v trostopenjskemu preizkusu znanja učenci podajo odgovor na obe prvi stopnji, ocenjevalec 
ne zmore razlikovati med deležem dejanskega napačnega razumevanja in deležem pomanjkljivega 
znanja. Z namenom izboljšave je bil razvit štiristopenjski preizkus znanja, v katerem je ocena 
prepričanosti podana za vsak del naloge – vsebino in razlog. Naloge štiristopenjskega preizkusa 
znanja so analizirane po ključu, podanem v tabeli 2 (Kaltakci-Gurel idr., 2017). 
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Tabela 2: Prepoznavanje ravni znanja glede na podane odgovore učenca v štiristopenjskemu 
preizkusu znanja (Vri: Kaltakci-Gurel, 2017). 
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*Gotovost v pravilno rešitev se pojavi, ko učenec poda oceno od 3 do 6, negotovost pa se pojavi, ko učenec poda oceno od 1 
do 3. 

Kljub temu, da so izmed vseh naštetih stopenjskih preizkusov znanja štiristopenjski najbolj 
precizni, se tudi pri teh pojavljata dve večji omejitvi: podcenjevanje deleža izkazanega znanja in 
precenjevanje pridobljenih točk posameznika, ki nakazujejo na pravilnost oziroma napačno 
razumevanje. Največjo učinkovitost bo učitelj dosegel s kombiniranjem diagnostičnih preizkusov 
znanja ter uporabo distraktorjev. Kombinacija diagnostičnih preizkusov znanja poveča merske 
karakteristike kot so občutljivost, objektivnost  in zanesljivost, uporaba distraktorjev, tj. vnaprej 
ugotovljenih napačnih razumevanj, pa omogoči vpogled v najpogosteje prisotna napačna 
razumevanja pri učencih (Kaltakci-Gurel idr., 2017). 
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2.5 Eksperimentalno delo 
 
Kemija predstavlja znanost, ki je podprta z eksperimenti. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika 
je beseda eksperiment ali poskus obrazložena kot znanstveni postopek, s katerim se kaj ugotovi 
ali dokaže (Bajec, 2014). V splošnem velja v naravoslovnem izobraževanju  eksperimentalno delo 
za osrednjo metodo poučevanja (Lowe idr., 2013). Pri pouku je vloga eksperimentalnega dela 
izjemnega pomena, saj se prek tega učenci seznanijo s kemijskimi pojmi in zakonitostmi glede na 
eksperimentalna opažanja, ki jim predstavljajo primarne podatke (Bačnik idr., 2011).  Izkušnje 
učencev, pridobljene z laboratorijskim delom so ključnega pomena za razvoj razmišljanja in 
razumevanja ter povečanje motivacije in interesa (Hofstein in Lunetta, 2004). Kemijski 
eksperimenti se pri pouku uporabljajo za prikaz  določenih konceptov, principov ter dejstev 
(Chiappetta, 2002). 
 
Eksperimentalno delo je dinamičen proces, ki vzpodbudi učenčevo razumevanje narave znanosti, 
predvsem z vidika dognanj, ki se tekom izvedbe odkrivajo - s tem pa pri učencih preprečimo 
morebitno mišljenje o znanosti kot skupku dejstev, ki se jih je potrebno naučiti na pamet (Logar in  
Savec, 2011). Raziskave kažejo, da interes učencev za naravoslovne predmete v času srednje šole 
upade – starejši so učenci, bolj bo upadal njihov interes in vedno večja bo zdolgočasenost (Eilks in 
Hofstein, 2015). Celo učenci, ki imajo relativno veliko zanimanje za naravoslovje (npr. odločanje 
za bodočo znanstveno kariero) le to s starostjo vedno bolj izgubljajo. Glede na raziskave, imajo 
predvsem dijaki poklicnih šol nizek interes za znanost (Hong in Lin, 2011). Zato je za učitelje 
naravoslovnih predmetov eden izmed pomembnejših ciljev doseganje motivacije učencev, da ti 
postanejo kompetentni ter vključeni v znanstvene tematike, ki so relevantne v njihovem 
vsakdanjiku ter s tem sprejemajo boljše odločitve, povezane z okoljevarstvenimi tematikami (kot 
so npr. ravnanje z odpadnimi snovmi, klimatske spremembe ipd.) (Itzek-Greulich in Vollmer, 2017). 
 
Pri tradicionalni izvedbi pouka učenci sledijo navodilom korak za korakom, da izvedejo določen 
eksperiment. Ker se učenci pri tem osredotočijo na posamične korake, pri tem ne razvijejo 
globljega razumevanja zasnove eksperimenta. Posledično je na kemijskem pedagoškem področju 
nastala nova oblika eksperimentalnega dela pri pouku – raziskovalno laboratorijsko delo. 
Vključenost, praktično delo ter prosta izbira so bili prepoznani kot stimuli za situacijski interes v 
zvezi z znanostjo, predvsem v času učne ure (Jack in Lin, 2014). Abrahams (2009) pri tem navaja, 
da laboratorijsko delo, ki ima namen samo po sebi (per se) ne bo povečalo interesa učencev za 
znanost, raziskovalno laboratorijsko delo, ki se osredotoča na razumevanje ter samostojno 
razmišljanje  pa bo po Nolen (2003) pozitivno povezano z motivacijo ter učnim uspehom. Za bolj 
efektivno od pristopov laboratorijskega dela (kjer to vodi učitelj), se je izkazalo kooperativno 
učenje v manjših skupinah (Slavin, Lake, Hanley in Thurston, 2014). 
 
Eksperimentalno delo v učnih načrtih predmeta kemije v gimnaziji predstavlja temeljno učno 
metodo pouka kemije, ki se jo kombinira s preostalimi metodami aktivnega učenja ter poučevanja. 
Učitelju kemije je pri tem puščena prosta izbira eksperimentov, ustreznih za doseganje v učnem 
načrtu naštetih učnih ciljev (Bačnik idr., 2011). 

 
2.5.1 Zelena kemija v okviru eksperimentalnega dela 

 
Izmed sledenj sodobnim trendom pri pouku kemije je zagotovo smiselno osredotočanje na pojem 
trajnostni razvoj – zadovoljevanje potreb sedanjih generacij z ozirom na čim manjše ogrožanje 
prihodnjih (Su, 2018). V okviru trajnostnega razvoja govorimo tudi o pojmu zelena kemija. Ta 
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označuje uporabo ter izdelavo kemikalij na takšen način, da je pri tem povzročena minimalna 
obremenitev okolja oziroma ogroženo zdravje. Z upoštevanjem tovrstnih principov lahko učitelj 
pomembno doprinese k ozaveščanju učencev o odgovornem ravnanju s snovmi ter k zavzeti skrbi 
za okolje in zdravje (Chen idr., 2020).  
 
Zgodovina pojma zelena kemija sega v leto 1990, ko se je ideja zelene kemije razvila kot posledica 
Zakona o pripravljenosti, odzivanju in sodelovanju pri dogodkih onesnaženja z nevarnimi in 
škodljivimi snovmi (Pollution Prevention Act), v katerem je bilo odrejeno izključevanje 
onesnaževanja s pomočjo izboljšave same zasnove materialov (cenovno učinkovite spremembe v 
produktih, procesih ter uporabi surovih materialov in recikliranje) namesto  njihove kasnejše 
obdelave in ukvarjanja z nastalimi odpadnimi snovmi (Anastas in Beach, 2009). Leta 1996 pojem 
vznikne kot možna rešitev za izboljšave ključnih slabosti v kemijskem kurikulumu. Pri 
tradicionalnem načinu poučevanja kemije je bilo to večinoma osredotočeno na tehnični prikaz. V 
navedenem času so se v laboratorijih, namenjenih poučevanju rutinsko uporabljale toksične, 
karcinogene in korozivne snovi. Veliko laboratorijev ni imelo razvite primerne ventilacije, mnoge 
vaje niso sledile novejšim ugotovitvam s kemijskega področja, nastali odpadki so predstavljali velik 
strošek, študenti pa so  vaje tudi doživljali kot potencialno nevarne. Prav tako jim ni bil znan izvor 
reagentov, uporabljenih v sinteznih procesih, enako so bili izredno malo ali pa sploh niso bili 
seznanjeni z usodo snovi, ki se zbirajo v posodah za nevarne odpadke po koncu vsakega 
eksperimenta (Anastas in Beach, 2009). Pristopi in principi zelene kemije so tako predstavljali 
edinstveno priložnost za izboljšave kurikuluma – uporaba alternativnih reagentov in topil je 
povečala varnost, zmanjšala potrebo po novejših digestorijih (in večjih stroških za institucije), 
zmanjšala količino nevarnih odpadkov, hkratno pa tudi zagotovila nov kontekst poučevanja kemije 
– s poudarkom na discipliniranosti uporabe snovi ter razvoju trajnostne kemije po meri sodobne 
družbe. Kljub obetavnim idejam konceptov zelene kemije pa so bili prvi poskusi vključevanja teh v 
kurikulum težavni in zamudni zaradi prenatrpanih kurikulumov z veliko nujnega materiala za 
eksperimentalno delo ter malo učiteljev, ki so bili pripravljeni dejansko slediti sodobnim trendom 
poučevanja kemije. Izboljšave so bile dosežene s reformo kurikuluma, ki se je osredotočala na 
vpeljavo serije strategij, usmerjenih v tiste, ki poučujejo kemijske predmete. Prve strategije so se 
osredotočale na zamenjavo vsebine kurikuluma, izmenjevanje virov, orodij ter izkušenj, kar je 
vodilo v medsebojno povezovanje učiteljev. Reševanje problematike prenatrpanega kurikuluma je 
predstavljala zamenjava posodobljenih izobraževalnih materialov, ki so vključevali poudarek na 
konceptih zelene kemije - osnovale so se učne aktivnosti na podlagi izkušenj kot so npr. 
raziskovalne naloge. Eksperimenti, izvedeni tekom pouka so se modificirali, izvedene so bile 
različne delavnice. Danes lahko učitelj kemije zahvaljujoč delu predhodnikov dostopa do velike 
zbirke izobraževalnih materialov, ki vključujejo principe zelene kemije  (Haack in Hutchison, 2016). 
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Shema 3: Izobraževalni viri v zvezi z zeleno kemijo, osredotočeni na učitelja (Vir: Haack in 

Hutchison, 2016). 

 
Pojem zelene kemije je po Anastasu in Warnerju (1998) opredeljen v dvanajstih principih, ki so 
osredotočeni na redukcijo odpadnih snovi ter izločanje uporabe in izdelave toksičnih snovi in so 
sledeči: 
 

● P1 – Preprečevanje nastajanja odpadnih snovi: bolje je že v začetku preprečiti nastanek 
odpadkov kot kasneje nastale odpadke čistiti iz okolja. 

● P2 – Povečanje atomske ekonomičnosti: uporaba takšnih sinteznih postopkov, pri katerih 
ni presežnih reagentov (ali pa je teh manj kot 10%) in ni nastalih stranskih produktov, 
željeno je največje možno vključevanje vseh uporabljenih reaktantov v nastale produkte. 

● P3 – Kemijska sinteza z manjšo nevarnostjo:  uporaba takšnih snovi pri sinteznih postopkih, 
ki za okolje oziroma ljudi niso strupene. 

● P4 – Izbira postopkov sinteze z zmanjšanim toksičnim učinkom uporabljenih reaktantov:   
vsi izbrani postopki sinteze naj ohranijo učinkovitost, hkratno pa bo zmanjšana njihova 
toksičnost. 

● P5 – Uporaba varnejših reakcijskih pogojev in topil: V primeru uporabe topil oziroma 
ostalih snovi, naj bodo ti takšni, da njihova uporaba ne predstavlja velikega tveganja okolju 
in ljudem. 

● P6 – Večja energetska učinkovitost: tekom kemijskih postopkov naj bo energetska 
učinkovitost čim večja, sintezni postopki pa naj se izvedejo pri sobnem tlaku ter 
temperaturi. 

● P7 – Uporaba obnovljivih materialov in snovi: uporabimo takšne materiale in snovi, ki 
omogočajo ponovno uporabo. 

● P8 – Zmanjšanje nepotrebnih pretvorb: ko je le mogoče, naj bi se izognili nastalim 
dodatnim produktom. Pri tem namreč potrebujemo dodatne reagente, ki pogostokrat 
ustvarijo dodatne odpadke. 

● P9 – Uporaba katalizatorjev: Če je le možno, uporabimo katalitične reagente, ki imajo 
prednost pred stehiometričnimi reagenti. Pri izbiri katalizatorja smo pozorni, da ta skrajša 
čas reakcije, zmanjša količino odpadkov ter poveča selektivnost. 
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● P10 – Zasnova eksperimentov v smeri popolne razgradnje: uporabljene kemikalije in nastali 
produkti kemijske reakcije naj bodo tako načrtovani, da se s koncem uporabe razgradijo v 
okolju neškodljive produkte. 

● P11 – Stalna analiza z namenom preprečevanja onesnaževanja: uporabljene analizne 
metode naj bi bile tako razvite, da se vse stopnje eksperimentalnega dela nenehno 
analizirajo za ugotavljanje morebitnega nastanka nevarnih snovi. 

● P12 – Zmanjšanje možnosti nesreč: nujno je zmanjšati verjetnost nesreč, vključujoč 
izpuste, požare in eksplozije. Našteto lahko preprečimo tako, da upoštevamo ukrepe 
varnega dela in uporabe snovi, pri katerih je verjetnost nesreč najmanj možna.  

 
Z vpeljevanjem konceptov zelene kemije v pouk naravoslovnih predmetov odpira raznolike 
možnosti reševanja okoljskih problematik. Po Bodner (2015) je smiselna uvedba sledečih 
sprememb učnih načrtov: (1) izvedba prilagojenega eksperimentalnega dela (izvedba 
mikroeksperimentov ter s tem proizvodnja manjše količine odpadnih snovi, uporaba reaktantov iz 
obnovljivih virov, načrtovanje sinteze s ciljem maksimalne vgradnje vseh uporabljenih reaktantov 
v končne produkte), (2) vključitev socio-naravoslovnega konteksta v pouk (prikaz možnosti 
uporabe kemije v vsakdanjem življenju). 
 
V šolskem okolju lahko eksperimentalno delo učitelj pri pouku kemije vpelje koncept dvanajstih 
načel zelene kemije tako, da vrednoti vsak izvedeni eksperiment  kemije glede na dvanajst 
principov zelene kemije s semi-kvantitativno metriko Zeleni krog, Zelena zvezda ali Zelena matrika 
(Ribeiro idr., 2010).  

● Metrika zeleni krog je osnovana na binarnem kriteriju – rezultati izvedbe eksperimenta 
določajo, ali je posamičen princip dosežen, kar na tortnem diagramu ponazorimo z zeleno 
barvo oziroma ni dosežen kar prikažemo z rdečo barvo. Vsak princip se tretira kot dosežen 
v primeru da izpolnjuje kriterije posamičnih principov (navedeni zgoraj). Vizualni rezultat 
(prikaz s tortnim diagramom) lahko prikažemo tudi s kvantitativno vrednostjo, ti. API (ang. 
accomplishment of principles index), ki predstavlja izračunano odstotno vrednost 
doseženih principov: 100 x število doseženih principov/število vseh principov. 

● Metrika zelena matrika je prav tako osnovana na izpolnjevanju kriterijev posamičnih 
principov zelene kemije, ki se besedno zapišejo v SWOT tabelo (angl. kratica za Strengths 
Weakness Opportunities Threats). Z uporabo tovrstne tabele dobimo bolj konkreten  
vpogled v situacijo o ''zelenosti'' in možnostih izboljšave posamičnega eksperimenta. 

● Metrika zelena zvezda ima za razliko od ostalih dveh tristopenjski kriterij – posamičen 
princip je lahko neizpolnjen, delno izpolnjen ali povsem izpolnjen. Osnovna ideja je 
konstrukt zvezde z dvanajstimi ''kraki'' ki ustrezajo številu principov zelene kemije. 
''Zelenost'' posamičnega eksperimenta določamo glede na velikost površine zvezde – večja 
je površina, bolj ''zelen'' bo poskus. 

 
Metrika naj bi vključevala principe, ki so relevantni - velja omeniti, da pri izvedbi šolskega 
eksperimentalnega dela zaradi njegove narave izključujemo četrti princip (ustvarjanje varnejših 
kemikalij) ter enajsti princip (analiza v realnem času z namenom preprečitve onesnaževanja okolja) 
(Ribeiro in MacHado, 2013). 
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Shema 4: Prikaz metrik vrednotenja izpolnjevanja dvanajstih načel zelene kemije (vir: Ribeiro in 

MacHado, 2013). 

 
 

2.6 Mikrokapsulacija eteričnega olja v pektinskih kapsulah kot prikaz 

vpeljave načel zelene kemije v šolskih eksperimentih  
 
Pojem ''zelene kemije'' lahko spretno uvedemo v prakso prek serije posebej zasnovanih 
eksperimentov mikrokapsulacije eteričnega olja v pektinskih kapsulah. Z izvedbo eksperimentov 
prikažemo enega izmed načinov ponovne uporabe odpadnih snovi. 

 

2.6.1 Mikrokapsulacija 

 
Mikrokapsuliranje je proces, pri katerem kapljice velikosti 1-1000 μm, trdne delce ali zračne 
mehurčke obdamo s slojem polimera, lipida oz. ustrezne snovi, tako da pri tem nastane jedro ter 
ovojnica – mikrokapsula. Namen procesa je zaščita jedrnega ali aktivnega materiala pred zunanjimi 
vplivi. V osnovi mikrokapsulacija oponaša naravne procese na makroskopskem in mikroskopskem 
nivoju – z namenom zaščite pred zunanjimi vplivi okolja je notranji ranljiv material obdan s 
trpežnim zunanjim ovojem, kot je npr.  jajce ptic in nekaterih plazilcev, rastlinsko seme, celica. 
Razvoj tovrstnih procesov sega v leto 1950, ko sta Green in Schleicher s patentirano registracijo za 
pripravo kapsul, ki vsebujejo barvila, omogočila pripravo kopirnega papirja. Dandanes se 
mikroenkapsulacija uporablja na mnogih področjih, kot so kozmetologija, medicina, 
biotehnologija, prehranska industrija, proizvodnja plastike ipd. (Zvonar in Gašperlin, 2011). 
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Slika 2: Prikaz delovanja prvih zasnovanih mikrokapsul po Greenu-u in Schleicher-ju (vir: 

Vandegaer, 2012). 
 
Notranji del mikrokapsule imenujemo notranja faza ali jedro, zunanji del pa plašč oziroma lupina. 
Veliko število jedrnih snovi je zaprto v kapsule kot adhezivi, agrokemikalije, ojačevalci okusov, žive 
celice ali encimi (Singh idr., 2016). 

 
 

Slika 3: Splošna struktura mikrokapsul (Vir: Singh idr., 2016). 

 
Mikrokapsule glede na velikost delimo na: (1) nano delce oziroma nano kapsule, katerih premer 
je manjši od enega mikromera, (2) mikro delce oziroma mikrokapsule, ki imajo velikost med 3 do 
800 mikrometrov, (3) makro delce, katerih velikost znaša okrog 1000 mikrometrov (Singh idr., 
2016). Mikrodelce, nastale tekom procesa mikrokapsulacije ločujemo tudi glede na njihovo 
notranjo strukturo in morfologijo – v tem primeru jih delimo na mikrosfere in mikrokapsule. Kljub 
temu se termini pogostokrat uporabljajo kot sinonima tako za eno kot drugo zvrst delcev (Benita, 
2005). Mikrokapsulne morfološke lastnosti zavisijo predvsem od jedrne sestave, ta pa je lahko v 
vseh agregatnih stanjih – trdnem, tekočem ali plinastem. Oblike mikrokapsul so lahko tako 
pravilne kot nepravilne, glede na morfološko sestavo pa jih delimo na eno- in večjedrne ter na 
ogrodne mikrokapsule. Ko govorimo o ogrodnem tipu kapsul je mikrokapsulirana snov z ogrodno 
snovjo po celotni prostornini delca enakomerno razporejena, takšnim delcem pa pravimo 
mikrosfere. Od mikrosfer se mikrodelci ločijo po tem, da so slednji nepravilnih oblik. Mikrosfere 
dalje delimo na eno- in večjedrne in kot samo ime pove, se v prvih nahaja eno samo jedro, v 
katerem je aktivna snov, v drugih pa več jeder Zvonar in Gašpelin, 2011). 
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Shema 5: Prikaz delitve nastalih mikrokapsuliranih delcev (Zvonar in Gašperlin, 2011). 

 
V industriji so za tvorbo ovojnice okoli mikrokapsul uporabljene različne snovi, glede na njihove 
kemijske in fizikalne lastnosti ter glede na kemijske in fizikalne lastnosti jedrnega materiala 
(Bruschi, 2015). Plašči mikrokapsul so največkrat nanešeni v obliki večslojnih sistemov, sestavljenih 
iz temeljnega sloja ter vrhnjega sloja, v nekaterih primerih (npr. avtomobilski premazni sistemi) pa 
se srečamo s štiri do šest različnih slojev. Vsak sloj ima določeno funkcijo, poleg tega pa je vloga 
vsakega izmed teh odvisna tudi od ostalih prisotnih slojev v sistemu (Ghosh, 2006). 

 
 

Slika 4: Topografska razvrstitev mikrokapsulnih ovojnic ter njihove lastnosti (Vir: Ghosh, 2006). 
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Tabela 3: Pregled spojin, uporabljenih za ovojnice različnih mikrokapsul (Vir: Zvonar in Gašperlin, 
2011). 

Snov, ki gradi  ovojnico Primeri uporabe v industriji 

Proteini Albumin Obdajanje zdravilnih učinkovin v cepivih (Morris idr., 1994). 

Gluten Obdajanje antibiotikov (Yu in Lee, 1997). Obdajanje bakterij za 

proizvodnjo kislega testa (Luján-Hidalgo idr., 2019). 

Sladkorji Glukoza Obdajanje snovi, z namenom hitrejšega zorenja in hkratnega 

ohranjanja kakovosti hrane (Magee in Olson, 1981).   

Fruktoza Obdajanje zdravilnih učinkovin ter izboljšava okusa (Yüksel in 

Baykara, 1997). 

Gumiji Alginati Obdajanje celic za prenos med organizmi (J. P. Chen idr., 1998). 

Obdajanje zdravilnih učinkovin 

Pektini Obdajanje različnih olj (Noh idr., 2018), obdajanje zdravilnih 

učinkovin (Madziva idr., 2005). 

Lipidi Voski Obdajanje prehranskih sestavin (Al-Widyan in Small, 2005) 

Gliceridi Obdajanje prehranskih sestavin (Styles, 2003). Obdajanje 

različnih celic (Forbes idr., 2015). 

Polimeri Polietilen 

glikol 

Obdajanje celičnih mikrokapsul (Hall idr., 2011). 

Polistiren Obdajanje polimernih kompozitov za nanos različnih 

materialov za izboljšanje trdnosti materialov (Hu idr., 2020). 

Obdajanje pigmentov za kakovostnejšo disperzijo (Tianyong 

idr., 1999) 

 

Zgoraj naštete snovi pa delimo tudi glede na izvor na naravne materiale, semi-sintetične materiale 
ter sintetične materiale.  

● Naravni materali: gum arabika, maltodekstrin, agar, agaroza, natrijev alginat, kalcijev 
alginat, maščobe in maščobne kisline, želatina, čebelji vosek, saharoza, albumin, kazein, 
škrob,…  

● Semi-sintetični materiali: celulozni acetat, celulozni acetat butirat, celulozni acetat ftalat, 
hidroksipropilceluloza, natrijeva karboksimetilcelulozaglicerol mono- in dipalmitat… 

● Sintetični materiali: akrilni polimeri in kopolimeri (npr. poliakrilamid, cianoakrilat) polivinil 
alkohol, polistiren, polioksietilen… (Bruschi, 2015). 

 
Nameni mikrokapsuliranja v industriji so raznovrstni npr. prikritje neprijetnega vonja oziroma 
okusa določenih učinkovin, kontrolirano sproščanje učinkovine, preprečevanje razgrajujočih 
reakcij (kot sta oksidacija ter dehidracija), priprava bioadhezivnih oblik oziroma gastrorezistentnih 
oblik, ščitenje določenih učinkovin, varno shranjevanje strupenih učinkovin, ločevanje reaktivnih 
snovi v neki zmesi ter s tem prepreka neskladja, sprememba mase ali prostornine, sprememba 
agregatnega stanja (največkrat iz tekočega v trdno). Nameni se v osnovi delijo na dva dela:  
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(1) Mikrokapsulacijo je izvedena zato, da je je aktivna sestavina oz. jedro stalno zaščiteno. Cilj 

je doseči neprepustno steno nastalih mikrokapsul.  
(2) Mikrokapsulacija je uporabljena z namenom zaščite jedra zato, a se tega nato po nekaj časa 

iz mikrokapsule tudi sprosti. Stena nastalih membran je lahko neprepustna, semi-
permeabilna ali pa povsem permeabilna. V primeru popolnoma prepustne stene temeljijo 
mikrokapsule na principu difuzije, uporabljajo pa se kot dodatki za hrano in zdravila. Kadar 
je uporabljena polprepustna membrana se pri tem zadržujejo velike molekule in sproščajo 
manjše, takšni delci pa so uporabni v medicini in biotehnologiji. Mikrokapsule z 
neprepustno steno pa so glede na način (ponovnega) odprtja zaščitnega sloja uporabljene 
na najrazličnejše načine – odpiranje mikrokapsul s pomočjo eksplozije se uporablja pri 
umetnem usnju in lahki plastiki, z mehansko abrazijo pri antistatikih in dišavah, z encimi za 
biorazgradnjo v medicini in prehranski industriji, s spremembo pH in posledično topnosti 
pri zdravilih in kemikalijah, z raztapljanjem v različnih topilih pri dodatkih v pralnih praških, 
instant napitkih in v hrani, s taljenjem pri dezodorantih, z zunanjim pritiskom in posledično 
mehanskim odprtjem pa pri lepilih, barvilih in protimikrobnih sredstvih (Zvonar in 
Gašperlin, 2011). 

 
Metode izdelave mikrokapsul v grobem razdelimo na  tri dele: fizikalno-kemijske, kemijske ter 
mehanske (Zvonar in Gašperlin, 2011).  
 

 
 

Shema 6: Prikaz metod mikrokapsuliranja, s katerimi se najpogosteje srečujemo (Zvonar in 
Gašperlin, 2011) 

 
Kljub raznolikemu mehanizmu izdelave mikrokapsul vsaka izmed naštetih metod poteka v treh 
korakih: 

 

 Metode izdelave mikrokapsul 

 Kemijske 

 
''In situ'' 

polimerizacija 

 
Medpovršinska 
polimerizacija 

 Polikondenzacija 

 Fizikalno-kemijske 

 Metoda koacervacije 

 
Metoda z ohlajevanjem 

dispergirane taline 

 
Metoda obleganja plast-

na-plast 

 
Tehnologije s 

superkritičnimi fluidi 

 
Metoda z 

odstranjevanjem topila 

 Mehanske 

 
Mikrokapsuliranje v 

dražirnih kotlih 

 Sušenje z razprševanjem 

 Centifugalno prekrivanje 

 
Mikrokapsuliranje na 

rotirajočem disku 

 
Mikrokapsuliranje z 

razprševanjem 
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(1) Vgrajevanje učinkovine v sistem , ki kasneje tvori jedro oziroma ovojnico. Sistem obstaja v obliki 
suspenzije, raztopine ali emulzije. V tem koraku se vršijo procesi kot so sušenje, mešanje, sejanje, 
drobljenje, dispergiranje, mletje. 
(2) Izdelava mikrokapsul. V tem koraku ločimo dva načina izdelave, glede na agregatno stanje 
snovi, ki tvori ogrodje. V primeru ogrodja v trdnem agregatnem stanju na to razpršujemo ovojno 
raztopino. V primeru ogrodja v tekočem agregatnem stanju, tega najprej dispergiramo ali v 
superkritičnem fluidu, ali v drugi tekočini (postopek emulgacije oziroma mikroemulgacije) ali pa v 
zraku (uporabimo postopek razprševanja oziroma ekstruzije površine). 
(3) Stabilizacija in utrditev nastalih mikrokapsul prek fizikalnih, fizikalno-kemijskih oziroma 
kemijskih postopkov, ki omogočijo nastanek farmacevtske oblike v trdnem agregatnem stanju 
(Zvonar in Gašperlin, 2011). 
 
Proces koacervacije je spontana ločba faz, pojavi pa se ob zmanjšanju topnosti makromolekul v 
koloidni vodni raztopini zaradi spremembe določenih pogojev. Koloidna raztopina pri tem 
predstavlja dvofazni sistem, ki ga sestavljata trden topljenec (najpogosteje polisaharid) ter tekoče 
topilo (najpogosteje voda). Med s koloidom bogato fazo (v kateri je visoka koncentracija polimera, 
ki je koloidno raztopljen) ter s koloidom revno fazo (v kateri je nizka koncentracija polimera, ki je 
koloidno raztopljen) je vzpostavljeno ravnotežje. Sprememba pogojev kot so pH, temperatura 
oziroma dodatek različnih snovi povzroči zmanjšanje topnosti. 
Večina nastalih makromolekul se pri tem premakne v novonastalo fazo – koacervat, ki predstavlja 
skupek koloidnih kapljic, med seboj sprijetih zaradi elektrostatskih privlačnih sil. Koacervat je tako 
dispergiran v fazi, ki je revna s koloidom. Tako med seboj ločimo koloidno raztopino, koacervacijo 
kot vmesno stopnjo ter oborino kot končno stopnjo. Spodnja slika prikazuje potek procesa 
koacervacije: 
 

 
Slika 5: Prikaz procesa koacervacije (Vir: Zvonar in Gašperlin, 2011) 

 

(1) V raztopini stenskega polimera dispergirajo jedra mikrokapsul. Nastane trifazni sistem: 
material za steno mikrokapsulno steno, material za mikrokapsulno jedro ter tekoča kontinuirana 
faza. S tem definiramo tudi obstoj emulzije. 
(2) Pričetek indukcije koacervacije zaradi spremembe pH, temperature ali dodatka različnih snovi 
kjer se faze med seboj ločijo, koloidno bogata faza se prične izločati v koacervatne kapljice. 
(3) Prične se tvorba ovojnice tako, da se koacervatne kapljice nalagajo oziroma absorbirajo na 
stično površino jeder mikrokapsul. 
(4) Utrjevanje ovojnice dosežemo z zamreženjem koacervatne ovojnice. Ta postane netopna in 
mehansko odporna. Zamreženje dosežemo s spremembo temperature ali pH, oziroma z dodatkom 
snovi, ki pospešujejo fazno ločitev, desolvacijo ter zamreženje (Barrow idr., 2007). 
 
Koacervacijo delimo na preprosto ter kompleksno. Glavna razlika med njima je v številu prisotnih 
koloidov – v primeru preproste koacervacije je prisoten zgolj en sam koloid, medtem ko sta pri 
kompleksni koacervaciji prisotna dva ali celo trije koloidi (Vandegaer, 2012). 
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2.6.2 Pektin 

 
Pektin je gelirajoči polimer rastlinskega izvora, največ ga vsebujejo celice dvokaličnic (Gawkowska 
idr., 2018). V rastlinah predstavlja glavno komponento v začetni celični rasti in procesu zorenja, 
omogoča rastlinske obrambne mehanizme proti patogenom, regulira prehod ionov med 
rastlinskimi celicami, omogoča rastlinsko morfogenezo, adhezijo med celicami, celično 
signalizacijo, poroznost celičnih sten, ekspanzijo celic. V glavnem je prisoten v primarni celični steni 
celic ki se nahajajo v mehkejših delih rastlin, v sredini celične lamele in ojačuje celične stene 
rastlinskih celic. Novejše raziskave nakazujejo tudi na njegovo  vlogo v sekundarni celični steni 
rastlin (Mohnen, 2008). V rastlinskih celicah se biosinteza pektina vrši v golgijevih veziklih 
(Gawkowska idr., 2018). Pektin predstavlja okoli 40 % suhe snovi celičnih sten celic različnega sadja 
in zelenjave (Abid idr., 2017). 
 
Zaradi svojih kemijskih lastnosti predstavlja enega izmed gelirnih agentov, ki so dodani 
prehranskim produktom, predvsem marmeladam in želejem (Brett in Waldron, 1996). Pektin 
gelira ob prisotnosti sladkorja ter kisline pri temperaturi 104° C.  Sicer se v prehranski industriji 
uporablja kot emulgator, stabilizator in zgoščevalec. V farmacevtski industriji se v zdravilih 
uporablja kot nosilno sredstvo za zdravilne učinkovine (Wicker idr., 2014). Uporablja se v 
proizvodnji različnih produktov: užitni ter biorazgradljivi biofilmi, alternativa papirju. Prav tako ima 
raznolike pozitivne zdravstvene učinke: znižuje holesterol ter količino glukoze v krvi, zmanjšuje 
rakava obolenja, vzpodbuja imunski odziv (Mohnen, 2008). 
 
Kemijska zgradba družine pektinov naravnega izvora je izjemno raznolika in kompleksna. Pektini 
predstavljajo družino polisaharidov galakturonskih kislin, ki vsebujejo homogalaktorunan (HG), 
ramnogalaktorunan I (RG-I) ter substituirane ramnagalaktorunane II (RG–II) in ksilogalaktorunane 
(XGA). Kemijska struktura makromolekule pektina tako predstavlja med seboj povezane enote α–
(1,4)-D-galakturonske kisline, ki formira dolge homogalakturonske verige, v samo strukturo verige 
pa so vrinjene ramnogalakturonanske sekcije, kjer se izmenjujejo ramnozni in galakturonski 
kislinski ostanki. Na najdaljši del verige so vezane tudi nevtralne enote sladkorjev, v molekuli jih 
najdemo predvsem koncentrirane na močno razvejanih ti. ''dlakastih'' regijah. Del karboksilnih 
skupin v galakturonski verigi je v obliki metil estrov, v nekaterih pektinih so metil estrske skupine 
lahko zamenjane z amidnimi skupinami. Stopnja metilacije (števila dodanih metilnih skupin na 
verigo) pa ločuje pektine na dve skupini: v močno metoksilirani obliki je več kot 50 % karboksilnih 
skupin metiliranih, medtem ko je pri nizko metoksiliranih oblikah pektina metiliranih manj kot 50 
% (Rolin in De Vries, 1990). 
 
 

 
Slika 6: Hawthornova projekcija kemijske strukture pektina (vir: Rolin in De Vries, 1990) 
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Slika 7: Slikovni prikaz trenutno veljavne osnovne kemijske strukture pektina (vir: Mohnen, 2008) 

 
V splošnem velja, da funkcionalne lastnosti pektina v največji meri določa vsebnost sladkorja (do 
15 %) ter razporejenost ostalih prisotnih struktur (Rinaudo, 1996). Potrebno je poudariti, da 
količina posamičnih skupin, vezanih v pektinskih molekulah variira tako med vrstami rastlin kot 
tudi znotraj ene same vrste, glede na fiziološki razvoj rastline (Gawkowska idr., 2018).  
Viskoznost pektina ni odvisna zgolj od koncentracije polmera ampak tudi od oblike molekule, pH, 
ionske jakosti in molske mase molekule – večja je molska masa molekule, večja bo viskoznost (Rao, 
1993). Topnost variira glede na način ekstrakcije, s katerim je pektin pridobljen: s pomočjo v 
alkoholu netopnih ostankov ter sekvenčnih ekstrakcij, pri katerih se uporablja vodo, EDTA ali CDTA 
in natrijev karbonat. Odvisno od uporabljenega topila med seboj ločimo pektine topne v vodi 
(water soluble pectin, WSP), pektine topne v kelatih (chelator-soluble pectin, CSP) ter v alkalnih 
medijih topen pektin (dilluted alkali-soluble pectin, DASP). WSP frakcija vsebuje molekule, ki so 
ne-ionsko in ne-kovalentno vezane na celično steno, CP frakcija vsebuje pektinske polimere, ki so 
v celični steni povezane z ionskimi vezmi (npr. kalcijevi ioni), DASP frakcija pa vsebuje pektine, ki 
so na celično steno vezani z estrskimi vezmi (Gawkowska et al., 2018). 
Sposobnost geliranja pektina je odvisna od topnosti in viskoznosti, ki sta hkrati tudi merilo njegove 
molekularne mase (Logfgren idr., 2005). Pri tradicionalni uporabi pektina kot gelirajočega agenta 
je geliranje vzpostavljeno ob kislem pH (nižjem od 5) ter višjih koncentracijah saharoze – običajno 
pri prisotnosti 65% saharoze kot celotne mase raztopine ter pH raztopine 3 (Gilsenan idr., 2000). 
Poleg tega je ključnega pomena za gelacijo pektina stopnja metilacije. Nizko metoksilirane oblike 
pektina so zaradi svojih gelirajočih lastnosti uporabljene v produktih z malo sladkorja, saj gelirajo 
ob manjših količinah dodanega sladkorja (ali celo brez) ter ob dodatku kalcijevih ionov Ca2+. V 
primeru, da tovrsten pektin izpostavimo večjim koncentracijam saharoze, nižje metoksilirani 
prektini ''pre-gelirajo'' (May, 1990). Predvidevani mehanizem gelacije pektina je osnovan na ti. 
''modelu jajčne škatle'' kjer se gel omrežje oblikuje  prek križnih ionskih divalentnih povezav, 
najpogosteje s pomočjo kalcijevih ionov. Med seboj povezana območja so še dodatno utrjena z 
vodikovimi vezmi in zadržujejo molekule vode (Braccini in Perez, 2001).   
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Slika 8: Prikaz gelacije pektina na modelu ti. ''jajčne škatle''. Kalcijevi ioni predstavljajo ''jajce'', 

pektinske verige pa ''jajčne škatle'' (Vir: Gawkowska idr., 2018). 
 
Glavni viri pektina so odpadni materiali agrumov (pulpa in olupki), jabolčni olupki ter pulpa 
sladkorne pese (Abid idr., 2017). Tako se na eleganten način koristno porabijo sicer odpadne snovi. 
Sestava odpadnih citrusnih olupkov sestoji iz 20 % suhe snovi (sladkorji, celuloze, hemiceluloze, 
pektin, D-limonen) ter 80 % vode. Citrusni olupki v prehranski industriji (ekstrakcija sokov citrusov)  
predstavljajo skoraj polovico celotne mase uporabljenih sadežev – gledano na letni ravni od 
približbo 30 milijonov ton sadežev kar dobrih 15 milijonv ton predstavljajo odpadni olupki, ti pa 
pristanejo na odlagališčih odpadkov. Produkti gnitja le-teh preidejo v okoliške vode, kar 
predstavlja velik okoljski problem (Mackenzie idr., 2019).  
 

2.6.3 Eterična olja 
 

Eterična olja so spojine hlapnih naravnih snovi z močnejšo aromo, pridobljene iz živali in rastlin, v 
teh pa predstavljajo sekundarne metabolite – snovi, ki niso neposredno povezane z razvojem, 
rastjo ali reprodukcijo organizma (Fokou idr., 2020).  Eterična olja, pridobljena iz rastlin postajajo 
vedno bolj priljubljena zaradi različnih bioloških lastnosti, uporabi v prehrani, kozmetiki ter 
farmacevtski industriji. Eterična olja pridobivamo oziroma ekstrahiramo iz preko 700 različnih 
rastlin s pomočjo različnih laboratorijskih tehnik. Po ISO standardu 9235:2013 so se definicija 
eteričnih olj glasi: ''Produkt, pridobljen s postopkom parne destilacije različnih delov rastlin (listov, 
cvetov, vej), s hladnim stiskanjem epikarpov (olupkov) sadežev citrusov ali s suho destilacijo po 
ločitvi iz vodne faze (če obstaja) s fizikalnim procesom.'' (ISO, 2013). Kemijska sestava ter kvaliteta 
eteričnega olja variira glede na različne genetske in okoljske dejavnike. Termin ''eterično olje'' je 
prvič datiran v šestnajstem stoletju kot derivativ iz zdravila Quinta essentia, poimenovanega po 
Paracelsusu (Brenner, 1993). Slovenski izraz 'eterično olje' izhaja iz izraza 'eteričen', tj. hlapen. 
Glede na Francosko agencijo normalizacije (Agence Française de Normalisation, AFNOR), so 
eterična olja definirana kot produkt, pridobljen iz surovega rastlinskega materiala, s pomočjo 
parne destilacije ali 'suho' destilacijo. Eterična olja so netopna v anorganskih topilih kot je npr. 
voda ter topna v organskih topilih kot so npr. etri in alkoholi. So hlapne, večinoma brezbarvne 
tekočine z značilnim aromatičnim vonjem, njihova gostota je praviloma manjša od gostote vode (z 
izjemo eteričnega olja nageljnovih žbic ter cimeta). V rastlinah se kot specializirani metaboliti 
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eterična olja sintetizirajo v oljnih celicah, žleznih celicah na površini rastlinskih organov ter v 
sekretornih kanalčkih oz. sekretornih votlinicah. Služijo kot kemijski signali, ki rastlinam 
omogočajo nadzor in regulacijo z okoljem, kot so inhibicija germinacije semen, komunikacija z 
drugimi rastlinami, obramba pred insekti ipd. Ker so produkti biosinteze molekul z raznolikostjo v 
strukturi in kompleksnosti,  jih rastline proizvedejo v manjši meri -  predstavljajo 0,02 do 1 % mase 
vseh snovi v rastlini (Buchanan, 2015). Eterična olja najdemo lahko v različnih delih aromatičnih 
rastlin – od cvetov (cvetni popki v primeru klinčkov (Syzygium Aromaticum), čašni listi pri ylang-
ylang (Cananga odorata)), listov (pri meti (Mentha), evkaliptusu (Eucalyptus), lovorju (Laurus 
nobilis), timijanu (Thymus vulgaris)), rizomov (npr. ingver (Zingiber officinale)), korenin (trava 
vetiver (Vetiveria zizanoides)), semen (koriander (Coriandrum sativum)), janež (Pimpinella 
anisum), lesa in skorje (sandalovina (Santalum album), cimet (Cinnamomum verum)) ter sadežev 
(janež (Pimpinella anisum) epikarpi družine Citrus) (Rehman in Asif Hanif, 2016).  
 
Zgodovina eteričnih olj sega v čas antike, kjer določeni ohranjeni dokumenti pričajo o destiliranih 
vodah za zdravstvene namene, vendar pri tem postopki pridobivanja niso opisani. Prvi dokumenti, 
ki opisujejo proces destilacije ter s tem pridobivanje eteričnega olja izhajajo iz devetega stoletja, 
ko so Arabci seznanili evropske narode z njim nepoznanimi dišečimi snovmi. V šestnajstem stoletju 
so postale ločevalne metode esenc iz aromatičnih tekočin ter koncept eteričnih olj bolj poznane 
širši javnosti in pričele služiti za industrijskim, terapevtskim ter  kozmetičnim namenom. S koncem 
devetnajstega stoletja pa so kemiki uspeli izolirati, ločiti ter reproducirati tudi posamične 
molekule, ki sestavljajo različna eterična olja (Rehman in Asif Hanif, 2016). 
 
V primerno kemijsko izoliranih eteričnih oljih je mogoče zaslediti preko dvesto različnih 
komponent. Navadno tovrstne mešanice spojin vsebujejo predvsem fenilpropanonske derivate 
terpenov (Rao in Pandey, 2007). Razvrščamo jih v dva razreda: 

 
(1) Hlapne frakcije: te imajo 90 – 95 % celotne mase pridobljenega olja. Vsebujejo 

monoterpene, seskviterpene ter njihove oksigenirane derivate. Prisotni so lahko tudi 
alifatski alkoholi, estri in aldehidi (Rao in Pandey, 2007). 

(2) Nehlapni ostanki: ti predstavljajo 1 – 10 % celotne mase eteričnega olja. Vsebujejo 
maščobne kisline, ogljikovodike, voske, flavonoide in karotenoide (Rao in Pandey, 2007). 

 
Kemijske spojine v eteričnih oljih delimo v dve večji skupini – terpene ter terpenoide, ti pa spadajo 
pod ogljikovodike. Poleg tega zasledimo tudi oksigenirane spojine, spojine z žveplom ter spojine z 
dušikom. Razvrstitev kemijskih spojin, ki se nahajajo v eteričnih oljih prikazuje tabela 4. 
 
Tabela 4: Razvrstitev in opis spojin, prisotnih v eteričnih oljih (vir: Tisserand in Young, 2014). 

Ogljikovodiki – so sestavljeni iz ogljikovih ter vodikovih atomov. V eteričnih oljih zasledimo 

alkane in alkene, spojine ogljika in vodika z enojnimi ter dvojnimi vezmi med ogljikovimi atomi. 

Alkini, ogljikovodiki s trojno vezjo med posamičnimi ogljikovimi atomi, pa v eteričnih oljih 

navadno niso prisotni. 

Terpenoidi 

(mono-, seskvi- 

in diterpenoidi) 

- alifatski 

Terpeni predstavljajo najbolj zastopane spojine v eteričnih oljih (Karaboyacı 

in Kılıç, 2018). V naravi so terpeni antiseptične, protivnetne, baktericidne ter 

protivirusne snovi. Glavni in osnovni terpen, ki ga srečamo v eteričnih oljih je 

izopren. Več med seboj povezanih izoprenskih enot pa gradi raznolike terpene 

(Vickers in Sabri, 2015).  
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(alkani in 

alkeni),  

- aliciklični 

(ciklični alkani 

in ciklični 

alkeni) 

- aromatski 

(benzenov 

obroč) 

 

Slika 9: Skeletni model izoterpena  

Terpenoidi so imenovani tudi izoprenoidi. So derivati terpenov, z različnimi 

funkcionalnimi spojinami ter oksidiranimi metilnimi skupinami, se nahajajo na 

različnih položajih osnovne verige. V rastlinskih eteričnih oljih predstavljajo 

kar 80 % celotne mase (Fokou idr., 2020). Razvrščamo jih v monoterpene, 

seskviterpene ter diterpene, glede na število ogljikovih enot. Monoterpene 

gradita dve med seboj povezani enoti izoprena, njihova molekulska formula 

je C10H16, v naravi pa se nahajajo v aciklični, monociklični ter biciklični obliki. 

Seskviterpene gradijo tri med seboj povezane enote, njihova molekulska 

formula se glasi C15H24, najdemo pa jih v linearni, ciklični, biciklični ter tricklični 

obliki. Diterpeni so zgrajeni iz štirih izoprenskih enot in imajo molekulsko 

formulo C20H32 (Perveen, 2018).  Primeri bolj znanih monoterpenov so pinen, 

piperin, limonen (Rao in Pandey, 2007). Od diterpenov so bolj znani 

kemporen, kambren, taksidem.  (Rabe et al., 2015). Seskviterpeni so manj 

hlapni kot terpeni, imajo večji potencial za stereokemijsko raznolikost, zanje 

pa je značilno, da oddajajo močnejše vonjave. Primeri seskviterpenov so 

kamazulen, ki ga najdemo v kamilici (Matricaria chamomilla), kariofilen, ki ga 

najdemo v eteričnemu olju ylang-ylang (Cananga odorata), bisabolen, ki se 

nahaja v črnem popru (Pepper nigrum) (Buckle, 2015). 

 

Slika 10: Skeletni model monoterpena limonena  

Fenilpropanoidi 

– aromatski 

(benzenov 

obroč) 

Fenilpropanoide je možno zaslediti v določenih eteričnih oljih, sintetezirajo se 

prek biosinteze šikimske kisline, začenši s fosfoenolpiruvatom ter eritrozo 4-

fosfatom. Sestavljeni so iz verige treh ogljikovih atomov, vezanih na benzenov 

obroč. Glavni predstavniki fenilpropanoidov  v eteričnih oljih so anetol, najbolj 

zastopan v eteričnemu olju janeža (Pimpinella anisum), evgenol, ki ga 

najdemo v eteričnemu olju nageljnovih žbic (Syzygium aromaticum) ter listov 

cimetovca (Cinnamomum verum) in safrol, prisoten v eteričnem olju sasafrasa 

(Sassafras albidum), kafrovca (Cinnamomum camphora) ter muškatovca 

(Myristica fragrans) (Tisserand in Young, 2014). 

O CH3

CH3  

Slika 11: Skeletni model anetola  
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Spojine s specifičnimi  funkcionalnimi skupinami – večinoma gre za oksigenirane spojine. Te so 

odgovorne za biološke in organoleptične lastnosti (tj. lastnosti spojin, odgovorne za individualno 

senzorično izkušnjo). Koncentracija oksigeniranih spojin v eteričnih oljih je pokazatelj stabilnosti 

in kakovosti - večja koncentracija oksigeniranih spojin povečuje vrednost posamičnega 

eteričnega olja na trgu (Ganem idr., 2020). 

Alkoholi So antiseptični, protivnetni, germicidni ter baktericidni. V naravi so alkoholi v 

eteričnih oljih prisotni tako v prostih kot tudi vezanih oblikah, pri slednjih pa 

oblikujejo spojine z drugimi terpeni in estri. Za alkohole imenujemo tudi 

terpene, v katerih strukturni formuli zaznamo hidroksilno skupino. Primeri 

nekaterih alkoholov, ki se nahajajo v eteričnih oljih so: linalol v eteričnem olju 

sivke (Lavandula) in ylang-ylang (Cananga odorata), nerol v neroliju (Citrus 

aurantium), geraniol v geranijah (Geranium) (Rao in Pandey, 2007). 

Fenoli Za razliko od alkoholov je v fenolih hidroksilna skupina vezana na benzenov 

obroč, kar povzroči šibko kislost ter večjo reaktivnost. Posledično so fenoli 

dražeči za kožo in mukozne membrane. Primeri fenolov v eteričnih oljih: 

karvakrol v origanu (Origanum vulgare), kavikol v baziliki (Ocimum basillicum), 

timol v timijanu (Thymus vulgaris) ter limonovcu (Citrus limon) (Tisserand in 

Young, 2014). 

Aldehidi Aldehidne spojine imajo prisotno aldehidno funkcionalno skupino, -CHO. V 

eteričnih oljih so široko zastopani (Tisserand in Young, 2014). Imajo 

protivnetni, antiseptični, baktericidni, protivirusni, pomirjevalni, uspavalni ter 

dezinfekcijski učinek. Prisotnost aldehidov v eteričnih oljih ima pomembno 

zdravstveno vlogo, saj so učinkoviti zatiralci glivic (Candida). Primeri aldehidov 

v eteričnih oljih so citral v limonovcu (Citrus limon), citronelal v melisi (Melissa 

officinalis) in limonski travi (Cymbopogon citratus) (Rai in Pandey, 2007). 

Karboksilne 

kisline 

Karboksilne kisline imajo prisotno karboksilno funkcionalno skupino, -COOH. 

Formirajo se prek oksidacije aldehidov, v eteričnih oljih pa so sicer redko 

zastopane zaradi svoje reaktivnosti ter posledično nestabilnosti. So šibke 

kisline, pogosto imajo oster, neprijeten vonj. V eteričnih oljih lahko najdemo 

sledeče karboksilne kisline: benzojska kislina, valerenična kislina, dekanojska 

kislina, (E)-cinamična kislina (Tisserand in Young, 2014). 

O

OH

 

Slika 12: Skeletna formula trans - cinamične kisline  

Ketoni Ketoni so strukturno podobni aldehidom in prav tako posedujejo karbonilno 

skupino. Nastanejo z oksidacijo sekundarnih alkoholov. So relativno stabilne 

spojine in redko dalje oksidirajo. Primeri ketonov v eteričnih oljih: timokinon, 

perila keton, 2-nonanon (Tisserand in Young, 2014). 
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O

O  

Slika 13: Skeletna formula timokinona  

Karboksilni 

estri 

Tovrstne spojine imajo intenzivno saden ter sladkoben vonj. V eteričnih oljih 

imajo pomirjevalni in uravnalni učinek, so učinkovite protimikrobne snovi 

zaradi prisotnosti alkoholov v svoji strukturi. Na področju medicine so estri 

cenjeni kot snovi, ki imajo uravnalni učinek na živčni sistem (Rai in Pandey, 

2007). Nastanejo iz različnih terpenoidnih alkoholov ter karboksilnih kislin. 

Največje količine karboksilnih estrov zasledimo v zrelih sadežih ter cvetovih v 

polnem razcvetu. V zrelem sadežu bergamota (Citrus bergamia)se linalol 

pretvori v linalil acetat, v meti (Mentha spicata) se (-)-mentol retvori v (-)-

mentil acetat (Tisserand in Young, 2014). 

 

O

O

 

Slika 14: Skeletna formula karboksilnega estra (-)-mentil acetata 

Laktoni Laktoni so ciklični estri. Veliko preprostih ter kompleksnejših laktonov se 

pojavlja v eteričnih oljih, kompleksnejši pa so manj hlapni. Imena laktonov 

variirajo, največkrat pa imajo predpono – olid ali –lakton. V nekaj eteričnih 

oljih najdemo kumarin, benzenoidni lakton, katerega vonj deloma spominja 

na vanilijo in je odgovoren za vonj sveže pokošene trave (Tisserand in Young, 

2014). 

O O  

Slika 15: Skeletna formula kumarina  

Etri Etri so spojine, v katerih je kisikov atom v molekuli vezan na dva ogljikova 

atoma. Etri, ki se nahajajo v ciklični obliki, kjer kisik predstavlja del obroča, so 

oksidi ter epoksidi. Najpomembnejši oksid v eteričnih oljih je cineol, ki obstaja 

v dveh različnih oblikah, pogosteje pa zasledimo 1,8-cineol.  V primeru 

epoksidov je kisikov atom vezan na tričlenski obroč z dvema ogljikovima 

atomoma, ti pa so zaradi presežne energije obroča močno reaktivni. Primer 
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epoksida kot produkta degradacije je limonen 1,2-epoksid (Tisserand in 

Young, 2014). 

Peroksidi V peroksidih dva atoma kisika formirata povezavo med dvema ogljikovima 

atomoma. Peroksidi so nenavadne, močno reaktivne spojine ki zlahka 

razpadejo pri višjih temperaturah (včasih celo eksplozivno) ter v primeru 

daljše izpostavljenosti zraku oziroma vodi. Tipičen primer je toksičen 

askaridol, ki se nahaja v eteričnemu olju dišeče metlike (Dysphania 

ambrosioides) (Tisserand in Young, 2014). 

O

O

 

Slika 16: Skeletna formula peroksida askaridola  

Furani V furanih je kisikov atom vključen v del petčlenskega obroča, ki je tretiran kot 

aromatičen, saj ima podobne kemijske lastnosti kot benzen. Primer furana je 

mentofuran, ki se nahaja v eteričnih oljih, pridobljenih iz mete (Mentha 

spicata) (Tisserand in Young, 2014). 

Furanokumarini Del strukture furanokumarinov predstavlja tudi furan. Tovrstne spojine so 

večinoma fototoksične, vključujejo bergapten, ki se nahaja v veliki večini 

eteričnih olj citrusov in metoksalen, ki se nahaja v eteričnem olju vinske rutice 

(Ruta graveolens) (Tisserand in Young, 2014). 

Ostale spojine 

Spojine z 

žveplom 

Tovrstne spojine so dokaj reaktivne, imajo oster vonj, zasledimo pa jih v zgolj 

nekaterih eteričnih oljih. Glede na kemijsko zgradbo so dokaj preproste 

spojine, večinoma linearne oblike. Poimenovanje molekul, ki vsebujejo žveplo 

ponavadi vključuje pripono sulf- ter medpono –tio-, sem pa vključujemo 

sulfide, disulfide, trisulfide, sulfokside ter izotiocianate (Tisserand in Young, 

2014). 

N

C
S

 

Slika 17:Skeletna formula alil izotiocianata  

Spojine z 

dušikom 

Od spojin z dušikom je v eteričnih oljih znan indol - je alkaloid ki se pojavlja v 

eteričnemu olju jasmina (Jasminum officinale) (Tisserand in Young, 2014). 
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N
H  

Slika 18: Skeletna formula indola  

 
Kljub temu, da eterična olja vsebujejo zelo raznolike spojine, pa ena ali dve izmed sicer prisotnih 

učinkovin v posamičnem eteričnemu olju prednjačita ter hkratno določata fiziološke lastnosti 

eteričnega olja. Za primer lahko vzamemo eterično olje mete, v katerem mentol določa njegovo 

močno aromo in predstavlja kar 40 % celotne mase (Tisserand in Young, 2014). 

Glavna slabost uporabe eteričnih olj je njihova notranja spremenljivost in dovzetnost za 
degradacijo zaradi UV sevanja (UVA/UVB), vlage in kisika v zraku ter visokih temperatur, ki njihove 
komponente spremenijo v manj učinkovite (Silvestre idr., 2019). Oksidativni in polimerizacijski 
procesi lahko vodijo v izgubo farmakoloških lastnosti ter same kvalitete eteričnih olj. Za namene 
preprečevanja degradacije se je potrebno posluževati primernih metod, ki eterična olja 
stabilizirajo oziroma maskirajo okus in vonj ter s tem podaljšajo vrednost samega produkta. Ena 
izmed metod je mikrokapsulacija, obdajanje občutljivih učinkovin kot so eterična olja, v ovojnice z 
različnimi snovmi, pri tem pa dosežemo njihovo daljšo življenjsko dobo (Mehran idr., 2020).   
 
Eterično olje citrusov je najpogosteje pridobljeno iz žleznih celic, ki se nahajajo v eksokarpu plodu 
ter v nekaterih primerih tudi z destilacijo listov rastline. Terpeni predstavljajo do 95 % celotne 
mase eteričnega olja citrusov, glavni prisotni terpen je limonen. Limonen je reaktiven ter zlahka 
oksidira, kadar je izpostavljen zraku, svetlobi ali vročini, kar se izraža kot spremenjen vonj in okus 
substance. Visoka vsebnost terpenov je glavni vzrok za slabšo topnost eteričnih olj v vodnih ter 
alkoholnih mešanicah. Pole terpenov  zasledimo tudi oksigenirane spojine, vendar v veliko manjši 
meri (Ganem idr., 2020). 
 

2.6.3.1 Postopki pridobivanja eteričnih olj 

Eterična olja pridobimo iz rastlin s pomočjo različnih izolacijskih postopkov. Izbira vrste 
izolacijskega postopka zavisi od same vrste rastline ter tudi uporabljenega rastlinskega dela. 
Pomembnosti izbire pravilnega postopka botruje dejstvo, da bo končni produkt predstavljalo 
kakovostno eterično olje, v primeru nepravilno izbranega postopka pa lahko ekstrakcijska metoda 
celo spremeni kemijsko sestavo ter posledično lastnosti pridobljenega eteričnega olja. Poznane 
ekstrakcijske metode so sledeče: destilacija z vodno paro, vodna difuzija, maceracija (ali stiskanje), 
destilacija s pomočjo sončne svetlobe, ekstrakcija s pomočjo mikrovalov, ekstrakcija s 
superkritičnimi fluidi itd. (Ranjitha in Vijiyalakshmi, 2014). Najpogosteje uporabljene metode, kot 
so maceracija ter uporaba Soxhletovega aparata, so uporabljene že vrsto let. Tradicionalne 
metode v industriji so metoda vodne destilacije, parne destilacije ter parno-vodne destilacije 
(Akdag in Ozturk, 2019). Novejše uporabljene metode (ki so s slednjimi včasih tudi kombinirane), 
sicer ponujajo različne prednosti, kot so hitrejša ekstrakcija, nižja procesna temperatura ter 
izogibanje okolju škodljivim topilom organskih snovi, vendar v industriji večinoma ostaja uporaba 
slednjih metod destilacije, ker implementacija, delovanje in vzdrževanje destilacijskih aparatur 
predstavlja nižje stroške, prav tako pa so se tovrstne tehnike izkazale za najbolj zanesljive. Slabost 
vodnih destilacij ter parnih destilacij je potrebna visoka temperatura (snovi, ki se nahajajo v 
eteričnih oljih pa so termolabilne), časovna zamudnost ter najpomembneje, slabši izkoristek, saj 
za enako maso pridobljenega eteričnega olja potrebujemo v primeru parne ali vodne destilacije 
veliko večjo količino rastlinskih delov (Valderrama in Ruiz, 2018).  
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● Ekstrakcija s pomočjo soxhletovega aparata: delovanje aparata izkorišča dejstvo, da se 
eterična olja v rastlinah topijo v specifičnih topilih. Metilen klorid, aceton, acetonitril ipd., 
ki predstavljajo ekstrakcijsko topilo, segrevamo v spodaj ležeči bučki. Pare naštetih topil 
nato potujejo po aparaturi navzgor in kondenzirajo v hladilniku. Kondenzat topil nato 
kaplja na  izbran rastlinski material v tulcu iz filtrirnega papirja, ki je pokrit z vato. Tekom 
tega nastaja raztopina željenega ekstrahiranega eteričnega olja. Ko volumen raztopine 
preseže višino odtoka, le ta steče po principu natege nazaj v bučki, postopek pa se ponovi. 
Večkrat ponovimo tovrsten postopek, čistejšo ločbo eteričnega olja dosežemo. Po 
opravljeni ekstrakciji se topilo (vodo) odstrani s pomočjo rotacijskega evaporatorja  
(Bhargavi idr., 2018). Tovrstna ekstrakcija je ena izmed najstarejših in že več kot 100 let in 
predstavlja standardni ekstrakcijski proces določenim slabostim v samem postopku 
navkljub – čas ekstrakcije traja od ene do dvainsedemdesetih ur, potrebne so večje količine 
topil, ki so obremenjujoči za okolje ter dragi, v marsikaterih primerih pa ekstrakcija tudi ni 
selektivna (Yousefi idr., 2019). 

 
Slika 19: Soxhletov aparat (vir: zasebni arhiv). 

 
● Ekstrakcija s pomočjo superkritičnega fluida: ogljikov dioksid je uporabljen kot topilo, 

kadar so zagotovljeni pogoji, ki so glede na fazni diagram po vrednostih višji od pogojev, ki 
ustrezajo kritični točki ogljikovega dioksida (tj. 32° C ter 74 bar) - pri temperaturi med 100° 
C ter 374° C ter pritisku, ki je  zadosti visok, da ščiti tekočino (Akdag in Ozturk, 2019). V tem 
primeru postane ogljikov dioksid superkritični fluid, homogena snov z lastnostmi tako 
tekočine kot tudi plina. Gostota superkritičnih fluidov se, za razliko od tekočin, razlikuje s 
spreminjanjem tlaka in temperature. V praksi to pomeni, da manjša sprememba tlaka  vodi 
v veliko spremembo gostote fluida ter posledično v spremembo topnostnih lastnosti 
superkritičnega fluida. Tovrstni pojav omogoči ekstrakcijo željenih spojin iz 
večkomponentnih mešanic kot so aromatične rastline z vsebujočimi eteričnimi olji.  
Ogljikov dioksid predstavlja idealno topilo za ekstrakcijo in izolacijo eteričnih olj iz rastlin, 
saj je neeksploziven, netoksičen, dostopen, zlahka odstranljiv iz ekstrahiranega produkta 
ter selektiven (Yousefi idr., 2019). 

● Vodna destilacija: znana je kot najstarejša metoda ter hkrati najbolj primerna za obdelavo 
svežih in posušenih rastlin, katerih sestavni deli oz. vsebovane snovi niso termolabilne. 
Metoda se izvaja s pomočjo vrenja vode, kateri so dodane aromatične rastline. Vodne 
pare, ki pri tem nastanejo vsebujejo tudi željena eterična olja, s prestrezanjem slednjih ter 
njihovim ohlajevanjem (kondenzacijo) pa dobimo hidrolat, ki vsebuje željeno eterično olje. 
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Vodna destilacija se uporablja v primeru uporabe rastlin, ki vsebujejo eterična olja, ki se 
težko ekstrahirajo pri višjih temperaturah (Akdag in Ozturk, 2019). 

● Parna destilacija: metoda, pri kateri je vodna para pod določenim pritiskom uvedena v 
komoro z rastlinskim materialom, eterično olje v rastlinah se veže z uvedeno vodno paro, 
vodna para z vezanim eteričnim oljem pa je nadalje vodena v kondenzirno komoro. ta  ter 
nato s seboj odnese eterična olja. Izvedba je podobna vodni destilaciji, le da v je v tem 
primeru možno nadzorovano dovajanje vodne pare, posledično pa je temperatura v 
komori z rastlinami vedno pod 100° C, kar predstavlja ''nežnejšo'' ločbo oziroma je 
primernejša, kadar pridobivamo eterična olja z večjo vsebnostjo termolabilnih snovi 
(Akdag in Ozturk, 2019). 

 

2.6.3.2 Dokazne reakcije za snovi v eteričnih oljih 

Eterična olja zaradi svoje vsebnosti različnih spojin predstavljajo odlično izhodišče za izvedbo 
dokaznih reakcij posamičnih izoliranih produktov. 
 

● Dokaz prisotnosti spojin s hidroksilno skupino (alkoholov).  
Dodatek kisle raztopine kalijevega dikromata(VI) K2Cr2O7 nastalemu hidrolatu eteričnega 
olja oziroma čistemu eteričnemu olju v primeru prisotnosti alkoholnih spojin (spojin s 
hidroksilno funkcionalno skupino, -OH)  povzroči oksidacijo slednjih. Na makroskopski 
ravni se kemijska sprememba odraža v spremembi barve raztopine, ki se iz oranžne barve 
spremeni v  temno zeleno. Spremembo na submikroskopski ravni pojasnimo kot pretvorbo 
kroma z oksidacijskim številom 6+, ki je prisoten v kromatnem ionu Cr2O7

2- in je odgovoren 
za oranžno barvo raztopine, v kromatne ione Cr3+ ki raztopini dajejo zeleno barvo. Pri tem 
se v vlogi reducenta primarni alkoholi oksidirajo v aldehide ter nadalje v karboksilne kisline, 
sekundarni alkoholi pa se ob normalnih pogojih oksidirajo v ketone. Enačba kemijske 
reakcije, ki pri tem poteče se tako glasi:  
3 CH3CH2OH + 2 Cr2O7

2- + 16 H+   3 CH3COOH + 4 Cr3+ + 11 H2O (Ashenhurst idr., 2019). 
 

 
Slika 20: Razlikovanje raztopin brez ter s prisotno spojino s hidoksilno funkcionalno 

skupino s pomočjo dodatka kalijevega dikromata(VI) v kislem (vir: zasebni arhiv). 
 

● Dokaz prisotnosti nenasičenih spojin (spojin z dvojno in trojno vezjo) 
Prisotne nenasičene spojine v eteričnih oljih lahko med drugim dokažemo s kemijsko 
reakcijo adicije broma na dvojno vez. Na makroskopski ravni je v primeru prisotnosti 
spojine z multiplo vezjo sprememba vidna kot razbarvanje iz oranžne raztopine broma v 
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nepolarnem topilu diklorometana v brezbarvno raztopino. Na submikroskopski ravni 
spremembo pojasnimo z elektrofilno adicijo broma na dvojno vez. Multiple vezi 
doprinesejo k povečani elektronski gostoti, kar privlači elektrofile, tj. delce s 
primanjkljajem elektronov. Ob prisotnosti multilple vezi se nepolarna vez v molekuli 
broma heterolitsko pretrga, pri tem pa nastaneta nasprotno nabita delca – bromidni anion 
Br- v vlogi elektrofila (delca s presežkom elektronov, katerega privlači delec s 
primanjkljajem elektronov) ter bromidni kation Br+, v vlogi nukleofila  (delca z manjšo 
količino elektronov, katerega privlači delec z večjo količino elektronov). Multiple vezi 
delimo na π in σ vezi, na šibkejšo π vez se sprva veže elektrofil, Br+, v molekuli nato pride 
do prerazporeditve naboja ter primanjkljaja elektronov, kar vodi do vezave nukleofila, Br- 
(Slapničar in Ferk Savec, 2017). 
 

● Dokaz prisotnosti metanoilne funkcionalne skupine 
Za prisotnost aldehidov oziroma spojin z aldehidno funkcionalno skupino (–CHO) v 
hidolatu eteričnega olja oziroma čistemu eteričnemu olju lahko izvedemo dokazno 
reakcijo s Fehlingovim reagentom. Ker so aldehidi izredno močni reducenti lahko reakcija 
oksidacije poteče tudi s šibkejšimi oksidanti kot je Fehlingov reagent, tj. bazična raztopina 
bakrovih ionov Cu2+. Pri tem iz aldehidov nastanejo karboksilne kisline, ki imajo enako 
število ogljikovih atomov kot izhodiščni aldehidi. Fehlingov reagent predstavlja zmes dveh 
raztopin, imenovanih Fehling I ter Fehling II. Reagent Fehling I je raztopina bakrovega(II) 
sulfata(VI) oziroma trivialno poimenovane modre galice - tovrstno raztopino dobimo, ko v 
100 ml vode raztopimo 7g CuSO4×5H2O. Reagent Fehling II pa je raztopina v destilirani vodi 
raztopljenega natrijevega hidroksida ter kalij-natrijevega tartarata – tovrstno raztopino pa 
dobimo, ko v 100 ml vode raztopimo 10g natrijevega hidroksida ter 35g kalij-natrijevega 
tartarata. V primeru prisotnosti spojin z metanoilno funkcionalno skupino v preiskovanem 
eteričnemu olju se potek kemijske reakcije na makroskopskem nivoju odraža kot nastanek 
oborine oranžnorjave barve v modro obarvani raztopini. Na submikroskopski ravni 
spremembo pojasnimo kot redukcijo  bakrovih(2+) ionov Cu2+ do bakrovih(1+) ionov Cu+, 
ki se pri tem iz raztopine oborijo v obliki oborine bakrovega(I) oksida Cu2O oranžnorjave 
barve (Slapničar in Ferk Savec, 2017). 

 
Slika 21: Razlikovanje raztopin brez ter s prisotno spojino z aldehidno funkcionalno 

skupino s pomočjo dodatka Fehlingovega reagenta (Vir: zasebni arhiv). 
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2.6.4 OPTIMIZIRAN EKSPERIMENT MIKROKAPSULACIJE ETERIČNEGA OLJA V PEKTINSKIH 

KAPSULAH IZ OLUPKOV AGRUMOV 

 
Proces mikrokapsulacije je postopek, ki variira od dokaj preprostih do bolj zahtevnih oblik. Za 
potrebe šolskega laboratorija, kjer velikokrat ni prisotnih posebej prilagojenih naprav, je proces 
tovrstne mikrokapsulacije poenostavljen do te mere, da so uporabljeni aparati, s katerimi 
razpolaga večina šolskih laboratorijev.  
 
Tekom izvedbe eksperimenta so upoštevana sledeča načela zelene kemije:  
P1 - preprečevanje nastanka odpadkov: uporaba odpadnih olupkov agrumov za pridobivanje 
ponovno uporabnih snovi – pektina ter eteričnega olja. 
P2 - povečanje atomske ekonomičnosti: velika večina uporabljenih materialov se na koncu vgradi 
v končni izdelek, tj. pektinske mikrokapsule z vsebovanim eteričnim oljem. 
P3 - Kemijska sinteza z manjšo nevarnostjo: uporabljeni reagenti za ljudi in okolje niso strupeni. 
P5 - Uporaba varnejših reakcijskih pogojev in topil: eksperiment je možno izvesti tako, da je kot 
topilo uporabljena voda.  
P6 - Večja energetska učinkovitost: postopki sinteze so izvedeni pri sobnem tlaku in temperaturi. 
P7 - Uporaba obnovljivih materialov in snovi: Za eksperiment uporabimo odpadne olupke 
agrumov. 
P10 - Zasnova eksperimentov v smeri popolne razgradnje: nastali produkti so za okolje neškodljivi 
(pektin in eterično olje). 
 
Zasnova eksperimenta poteka v treh korakih:  
 
(1) Pridobivanje pektina iz odpadnih olupkov citrusov  
 

V tem koraku pridobimo pektin iz odpadnih olupkov pomaranč s postopkom obarjanja. 
Uporabljeni pripomočki in kemijski inventar: steklena bučka, povratni hladilnik, stojalo, mufa in 
prižema, cedilo, presesalna nuča, štirioglato stojalo ter bunsenov gorilnik. 
Uporabljene kemikalije: sok limone, pomarančni olupki, etanol, led, univerzalni pH lističi, filtrirni 
papir z oznako 41. 
Postopek: Nastrgane pomarančne olupke prenesemo v večjo stekleno bučko (priporočljiva litrska 
bučka) ter tretiramo s kislino (uporabimo sok limone) - tako zagotovimo nižji pH, ki je eden izmed 
dejavnikov uspešne gelacije pektina. Na ustje bučke nataknemo povratni hladilnik, v bučko 
dodamo vrelne kamenčke, zmes pa nato segrevamo z bunsenovim gorilnikom ter pustimo okoli 
70 min, da enakomerno vre. Zmes v bučki ohladimo, ohlajeni raztopini pa nato dodamo etanol, s 
katerim dosežemo obarjanje pektina iz raztopine. Oborjeni pektin od preostale zmesi ločimo s 
pomočjo nučiranja, pri tem pa uporabimo manj fini kavni filter papir. 
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Slika 22: Izgled homogene zmesi pomarančnih olupkov in soka limone (levo)  ter oborjenega 

pektina po dodatku etanola homogeni zmesi (desno) (vir: zasebni arhiv). 

 
 

 
Slika 23: Risba, ki ponazarja sestavljeno aparaturo za tretiranje pomarančnih olupkov v kislem 

soku limone (vir: zasebni arhiv). 
 
 

(2) Pridobivanje eteričnega olja iz odpadnih olupkov citrusov 
  

Eterično olje pridobimo iz odpadnih olupkov pomaranč s postopkom destilacije. 
Uporabljeni pripomočki in kemijski inventar: kovinska stojala, mufe in prižeme, steklen hladilnik 
ter cevke za hladilnik, bunsenov gorilnik, stekleno koleno, termometer s prilegajočim se 
zamaškom, bučka, vrelni kamenčki. 
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Uporabljene kemikalije: Pomarančni olupki, voda. 
Postopek: Nastrgane pomarančne olupke prenesemo v stekleno bučko, dodamo vodo in zmes 
segrevamo, da prične enakomerno vreti. Nastale pare hidrolata, ki vsebuje eterično olje preidejo 
v stekleni hladilnik, kondenziran hidrolat pa se zbira v stekleni bučki. Izvedemo lahko tudi tri 
dokazne reakcije za spojine, za katere domnevamo, da so prisotne v hidrolatu - dokazne reakcije 
za prisotnost spojin s hidroksilno funkcionalno skupino, spojin z aldehidno funkcionalno skupino –
CHO ter nenasičenih spojin. 

 
 

Slika 24 in 25: Realni izgled ter risba destilacijske naprave za vodno destilacijo eteričnega olja 
citrusov (vir: zasebni arhiv). 

 
(3) Mikrokapsulacija pridobljenega eteričnega olja v pektinskih kapsulah 
 

Namen izdelave pektinskih mikrokapsul je prikaz trajnejšega shranjevanja sicer manj stabilnega 
pridobljenega eteričnega olja (le to je namreč zaradi vsebnosti raznolikih kemijskih spojin 
podvrženo različnim oksidacijskim in polimerizacijskim procesom, ki vodijo v degradacijo oziroma 
neželjene pretvorbe) vse podvrženo  z ''zaprtjem'' in stabilizacijo le tega v mikrokapsulo, katere 
ovoj predstavlja pektin, pridobljen iz odpadnih olupkov agrumov. Na takšen način lahko prikažemo 
tudi delovanje v skladu z načeli zelene kemije v okviru šolskega laboratorija. Pripravimo dve 
raztopini – prvo raztopino, ki predstavlja tekoče jedro kapsule in vsebuje pridobljeno eterično olje 
ter pektin (pridobljena iz odpadnih olupkov agrumov) ter drugo raztopino, ki predstavlja obod 
kapsule in vsebuje pektin (pridobljen iz odpadnih olupkov agrumov) v pufru. Pomembno je, da je 
pH pufra čim nižja oz. manjša od 3, saj le na takšen način dosežemo gelacijo pektina. Prvo raztopino 
prenesemo v drugo tako, da pri tem nastanejo željene pektinske mikrokapsule.  
Uporabljeni pripomočki in kemijski inventar: magnetno mešalo (s funkcijo segrevanja), magnetna 
kapsula, steklene čaše, spatule, tehtnica, pipete, merilni valj. 
Uporabljene kemikalije: kalcijev glukonat, pektin, hidrolat eteričnega olja iz pomarančnih olupkov, 
pufer s pH 2. 
Postopek: Za pripravo prve raztopine potrebujemo 1 g kalcijevega glukonata, 1 g pektina ter 3 ml 
pridobljenega hidrolata, ki vsebuje eterično olje. Našteto med seboj zmešamo v 100 ml čaši, tako 
da pri tem nastane viskozna zmes. Za pripravo druge raztopine potrebujemo 1,5 g pektina ter 25 
ml pufra s pH 2. V 100 ml čašo prenesemo pektin ter pufer in dodamo magnetno kapsulo. Čašo 
prenesemo na magnetno mešalo, kjer vklopimo funkcijo segrevanja in rotacije magnetne kapsule. 
Po 5 min čašo odstavimo z magnetnega mešala in prenesemo v večjo čašo z ledom, da se zmes 
ohladi. Pektinske kapsule izdelamo tako, da v drugo raztopino, ki zagotavlja kapsulni obod s 
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kapalko dodajamo kapljice prve raztopine, vmes pa zagotovimo stalno mešanje druge raztopine z 
magnetnim mešalom.  

 
Slika 26: Izgled prve raztopine za pektinsko ovojnico mikrokapsule (vir: zasebni arhiv). 

 

                              
 

Slika 27 in 28: Izgled nastalih kapsul (vir: zasebni arhiv). 
 

 
 Slika 29: Primerjava nastalih mikrokapsul v pufru s pH 5 (levo) ter pufru s pH 3 (desno). Nižji pH 

zagotavlja boljšo gelacijo pektina (vir: zasebni arhiv). 
 
 
 
 
 
 

Slika 32: Končni izgled pektinskih 
mikrokapsul (Vir: zasebni arhiv) 
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3. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Če opredelimo kemijo kot osrednjo znanost, so v okviru le te koncepti zelene kemije  opredeljeni 
kot trajnostne rešitve. Trajnostni razvoj je globalni pristop k reševanju svetovnih sedanjih in 
prihodnjih problemov, v okviru tega pa koncepti zelene kemije ne morejo doseči svojega namena, 
če niso vpeljani v ekonomske, znanstvene, socialne in politične sfere. Vpeljavo konceptov zelene 
kemije v naštete sfere pa lahko dosežemo prek dobro strukturiranega izobraževalnega sistema 
(Kolopajlo, 2017). Glede na meta-analize v raziskavah kot so Kolopajlo (2017) ter Andraos in Dicks 
(2012), je razviden velik poudarek tematike zelene kemije na pedagoškem področju, hkrati pa  v 
splošnem gledano obstaja malo literature v zvezi s tovrstno tematiko - kar bi, gledano z ravni 
delovanja pedagoških delavcev slednjim pomagalo usmeriti oziroma olajšalo njihovo delovanje v 
skladu z načeli zelene kemije. Gledano na ravni delovanja učencev oziroma dijakov pa bi bila 
smiselna vpeljava konceptov zelene kemije v eksperimentalno delo pri pouku. Učenci pri pouku 
kemije dosegajo boljše razumevanje snovi, kadar učitelj v razlago vključi tudi eksperimentalno delo 
(Abrahams, 2009). Ugotovljena je bila povezava med posameznikovo motivacijo ter njegovimi 
učnimi dosežki, kjer govorimo o pozitivni korelaciji. Izvedba eksperimentov tako spodbudi učenčev 
interes – ta predstavlja del učne motivacije in je lahko individualni in ga spodbudijo različne 
motivacijske spodbude ter situacijski, katerega spodbudijo posamezniku določene motivirajoče 
situacije, kot je eksperimentalno delo  (Juriševič, 2006). Glede na navedeno je smiselno zasnovati 
sklop eksperimentov, prek katerih učiteljem omogočimo delovanje v skladu z načeli zelene kemije, 
učencem oziroma dijakom pa spoznavanje tovrstnega področja ter trajnejše znanje. 
 
Raziskovalni problem te raziskave se nanaša na možnost vpeljave sklopa eksperimentov z aspekti 
zelene kemije, kot je mikrokapsulacija izoliranih snovi iz eksokarpov agrumov, v pouk kemije v 
srednjih šolah.  Dijaki v dveh šolskih urah izvedejo sklop eksperimentov pridobivanja ter 
kapsuliranja dveh različnih izoliranih snovi iz odpadnih olupkov pomaranč oziroma limon ter so pri 
tem seznanjeni z načeli zelene kemije. Z določenimi dijaki so bili po nekaj časa po izvedbi 
eksperimentalnega dela izvedeni intervjuji. V raziskavi je zajet vpliv situacijskega interesa na učne 
dosežke dijakov o vsebini eksperimentalnega dela, trajnost usvojenega znanja o postopkih 
izolacije snovi iz olupkov agrumov, mikrokapsulacije in dokaznih reakcij izoliranih snovi ter osebne 
predstave dijakov o tovrstni tematiki.  
 
Glavni namen raziskave je ugotoviti: (1) ali obstajajo razlike v znanju mikrokapsulacije izoliranih 
snovi iz olupkov agrumov glede na spol, raven predznanja in raven individualnega ter situacijskega 
interesa, (2) kakšna je trajnost znanja dijakov ter (3) osebne in napačne predstave dijakov o izbrani 
temi. Pridobljeni podatki predstavljajo osrednjo informacijo vsem učiteljem kemije o vplivu 
izvedbe izbranih sklopov eksperimentov na učence oziroma dijake. 

 

3.1 Cilji raziskave 

Glede na opredeljen raziskovalni problem izhajajo sledeči glavni cilji: 
 
 Ugotoviti razlike v dosežkih dijakov na preizkusu znanja o mikrokapsulaciji glede na njihove 

dosežke na predpreizkusu znanja, ocene pri kemiji, spol in interes. 
 Ugotoviti razlike v dosežkih dijakov na poznem preizkusu znanja o mikrokapsulaciji glede na 

njihove dosežke na predpreizkusu znanja, ocene pri kemiji, spol in interes. 
 Ugotoviti, ali obstajajo razlike v individualnem interesu dijakov za mikrokapsulacijo glede na 

dosežke na preizkusu znanja, spol in ocene pri kemiji. 
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 Ugotoviti, ali obstajajo razlike v situacijskemu interesu dijakov za mikrokapsulacijo glede na 
dosežke na preizkusu znanja, spol in ocene pri kemiji. 

 Ugotoviti, ali obstaja povezanost med individualnim in situacijskim interesom dijakov za 
mikrokapsulacijo. 

 Ugotoviti najpogostejše napačne predstave dijakov o mikrokapsulaciji na podlagi dosežkov 
preizkusa znanja o mikrokapsulaciji. 

 S pomočjo intervjujev z dijaki ugotoviti njihove predstave in najpogostejša napačna 
razumevanja o tematiki zelene kemije ter mikrokapsulacije. 

 

3.2 Raziskovalna vprašanja 
V zvezi z magistrsko nalogo so zastavljena sledeča raziskovalna vprašanja: 
 
1. Ali so dijaki na preizkusu znanja o mikrokapsulaciji snovi iz odpadkov agrumov v povprečju 

dosegli vsaj 50 % vseh možnih točk? 
2. Ali so dijaki na poznem preizkusu znanja o mikrokapsulaciji snovi iz odpadkov agrumov v 

povprečju dosegli vsaj 50 % vseh možnih točk? 
3. Ali se med dijaki z različno oceno iz kemije pojavljajo statistično pomembne razlike v dosežkih 

tik po izvedenem eksperimentalnem delu? 
4. Ali se med dijaki z različno oceno iz kemije pojavljajo statistično pomembne razlike v dosežkih 

na poznem preizkusu znanja oziroma trajnosti znanja? 
5. Ali se med dijaki z različnimi rezultati na predpreizkusu znanja pojavljajo statistično pomembne 

razlike v dosežkih tik po izvedenem eksperimentalnem delu? 
6. Ali se med dijaki z različnimi rezultati na predpreizkusu znanja pojavljajo statistično pomembne 

razlike v dosežkih na poznem preizkusu znanja oziroma v trajnosti znanja? 
7. Ali se med dijaki glede na spol pojavljajo statistično pomembne razlike v dosežkih tik po 

izvedenem eksperimentalnem delu? 
8.  Ali obstajajo med dijaki z različno ravnjo individualnega interesa statistično pomembne razlike 

glede na spol? 
9. Ali obstajajo med dijaki z različno ravnjo situacijskega interesa statistično pomembne razlike 

glede na spol? 

10. Ali obstajajo med dijaki z različnimi ocenami iz kemije statistično pomembne razlike v ravni 
individualnega interesa? 

11. Ali obstajajo med dijaki z različnimi ocenami iz kemije statistično pomembne razlike v ravni 
situacijskega interesa? 

12. Ali obstaja povezanost med ravnjo individualnega interesa dijakov in dosežki dijakov tik po 
izvedeni dejavnosti? 

13. Ali obstaja povezanost med ravnjo situacijskega interesa dijakov in dosežki dijakov tik po 
izvedeni dejavnosti? 

14. Ali obstaja statistično pomembna povezanost med ravnjo individualnega interesa dijakov in 
ravnjo situacijskega interesa dijakov? 

15. Ali imajo dijaki razvite napačne predstave o mikrokapsulaciji snovi iz odpadnih olupkov 
agrumov in v primeru, če jih imajo, kakšne so? 

16. Ali se napačne predstave posamičnih dijakov, katerih točke bodo na preizkusu znanja med 
najvišjimi oz. najnižjimi, razlikujejo med seboj?  

4. RAZISKOVALNA METODA  
Raziskava temelji na mešanem pristopu, tako kvalitativnem kot kvantitativnem, poimenovana tudi 

''raziskava mešanih metod'' (ang. mixed methods research) (Vogrinc idr., 2008). Prednost 
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posluževanja tovrstnega načina raziskave so bolj celostni rezultati, pogostokrat pa pridobljeni 

podatki nakazujejo, da je preiskovani pojav veliko kompleksnejši, kot če bi bil preučevan zgolj z 

instrumenti kvantitativnega dela raziskave (Creamer, 2018). Kvantitativni del raziskave omogoča 

vpogled v vpliv izvedenih eksperimentov na trajnost znanja, interes in motivacijo ter razlike v učnih 

dosežkih dijakov glede na neodvisne spremenljivke (spol in predznanje), kvalitativni del pa 

predstavlja bolj poglobljeno študijo posamičnih primerov, njihove predstave o izbrani učni snovi v 

povezavi z njihovimi rezultati, zbranimi v kvantitativnem delu magistrske naloge. 

 

4.1 Vzorec 
V raziskavo je bila vključena skupina dijakov, ki so izvajali serijo eksperimentov, zasnovanih po 
načelih zelene kemije, natančneje mikrokapsulacije izoliranih snovi iz odpadnih eksokarpov 
agrumov. Vzorec za kvantitativni del raziskave je bil neslučajnostni in namenski. Obsegal je 70 
dijakov 3. letnika strokovne srednje šole v Ljubljani, starosti 17 in 18 let.  
 
Tabela 5: Porazdelitev v raziskavo vključenih dijakov po spolu. 

Spol f f% 

Moški 12 17,1 
Ženski 58 82,9 

Skupaj 70 100 

 
Vzorec za potrebe kvalitativne analize je bil neslučajnostni in namenski. Naključno izbranih je 
bilo pet dijakov – 4 dijakinje ter 1 dijak, s katerimi so bili izvedeni polstrukturirani intervjuji in 
so predstavljali približno 10 % celotnega vzorca iz kvantitativnega dela raziskave (natančneje 
7,1 % celotnega vzorca). 
 

4.2 Merski pripomočki 
Za namen zbiranja podatkov so bili uporabljeni preizkusi znanja ter različni vprašalniki. 
 

4.2.1 Vprašalnik individualnega interesa 

Z vprašalnikom individualnega interesa se je preverjal začetni interes posamičnega dijaka za 
izbrano učno snov. Empirična osnova vprašalnika izhaja iz ti. ''Individual Interest 
Questionnaire'' (Rotgans in Schmidt, 2017). Sestavljen je iz petnajstih postavk (npr. ''učne 
vsebine o laboratorijskih postopkih pridobivanja uporabnih snovi iz odpadkov agrumov  me 
zanimajo'' ali ''rad se poglobim v probleme, povezane s postopki pridobivanja uporabnih snovi 
iz odpadkov agrumov''). Vsaka izmed postavk je ocenjena na Likertovi petstopenjski lestvici, ki 
variira od 1 (nikakor se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). Maksimalno število vseh 
možnih pridobljenih točk je 75, minimalno pa 15. Dijaki so vprašalnik izpolnjevali skupaj s 
predpreizkusom znanja, pred samo izvedbo aktivnosti oziroma eksperimentalnega dela.  
  

4.2.2 Vprašalnik situacijskega interesa 

S tovrstnim vprašalnikom se je preverjalo, ali je izvedeno eksperimentalno delo v povezavi z načeli 
zelene kemije oziroma mikrokapsulacijo izoliranih snovi iz odpadnih eksokarpov agrumov zvišalo 
interes za posredovano učno vsebino. Empirična osnova  izhaja iz ''Situational interest scale'' (Chen 
idr., 2001). Vsebina vprašalnika predstavlja skupno trinajst postavk, od katerih je prvi del deset 
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vprašanj z možnostjo odgovora na petstopenjski lestvici od 1 (sploh se ne strinjam ) do 5 
(popolnoma se strinjam), drugi del pa preostale tri postavke, kjer so možni subjektivni odgovori 
dijakov na vprašanje, kaj jim je bilo pri izvedeni učni uri najbolj všeč. Maksimalno število možnih 
točk na prvem delu vprašalnika je bilo 50, minimalno 10. Vprašalnik je bil dijakom posredovan ob 
koncu učne aktivnosti. 

 

4.2.3 Preizkusi znanja 

Predznanje dijakov se je  preverjalo s predpreizkusom znanja, ki je bil dijakom izročen pred 
izvedeno učno dejavnostjo o mikrokapsulaciji snovi iz eksokarpov agrumov. Temu sta sledila enako 
strukturirana preizkus znanja  ter pozni preizkus znanja. Zaradi vmesnega obdobja epidemije je bil 
pozni preizkus znanja izveden v spletni obliki, tri mesece po izvedbi aktivnosti. Preizkus znanja je 
štiristopenjski. Prva stopnja predstavlja odgovor na vprašanje in je izbirna naloga z enim pravilnim 
odgovorom. Druga stopnja predstavlja strinjanje dijaka s pravilnostjo podanega odgovora v prvem 
delu, podana je kot šeststopenjska Likartova lestvica, z ocenami od 1 (samo ugibam) do 6 
(popolnoma prepričan). Tretja stopnja predstavlja navedeni dijakov razlog za odgovor v prvi 
stopnji in je tako kot v prvi stopnji izbirna naloga z enim pravilnim odgovorom. Četrta stopnja 
enako kot tretja  predstavlja strinjanje dijaka s pravilnostjo podanega odgovora v tretjem delu in 
je prav tako podana kot šeststopenjska Likartova lestvica (Sreenivasulu in Subramaniam, 2013).  S 
preizkusi znanja se je ugotavljalo znanje dijakov in njegova trajnost ter najpogostejše napačne 
predstave iz izbrane učne snovi.  
Preizkusi znanja so namenjeni ocenjevanju znanja. Če želimo, da ocenjevanje dobro vrednoti 

znanje, naj bi le to imelo čim boljše merske karakteristike: objektivnost, veljavnost, umerjenost, 

občutljivost, ekonomičnost in zanesljivost. Slednja predstavlja lastnost preizkusa znanja, da pri 

ponovnem testiranju enakih testiranih osebkov predoči iste rezultate. Kot metodo za analizo 

notranje konsistentnosti lahko uporabimo Cronbachov α koeficient. Tabela 6 predstavlja izračun 

Cronbachovega alfa koeficienta, ki je mera za zanesljivost oziroma notranjo konsistentnost 

vprašalnika za preizkus znanja, ki je bil uporabljen za namen raziskave. Stopnja zanesljivosti je za 

prvo in tretjo stopnjo nalog, kjer so dijaki izkazali svoje znanje o izbrani tematiki slaba oziroma 

nesprejemljiva, za drugo in četrto stopnjo nalog, kjer so dijaki izkazali svoje strinjanje o pravilnosti 

lastne rešitve pa dobra.  

Tabela 6: Prikaz statistike zanesljivosti na štiristopenjskemu preizkusu znanja. 

 Odgovor (1. del naloge) Razlog (3. del naloge) 

 Točke Strinjanje Točke Strinjanje 

Cronbach alfa 

koeficient 

0,414 0,778 0,190 0,799 

 

4.2.4 Polstrukturirani intervju 

Za namen raziskave je bil vnaprej pripravljen sklop desetih glavnih vprašanj, ki so bila zastavljena 
petim dijakom. Vsakemu izmed vprašanj je pripadalo vsaj pet podvprašanj, s katerimi je bilo od 
dijakov pridobljenih čim več informacij: 

 
1. Kaj si predstavljate pod pojmom ''zelena kemija''? 
2. Zakaj menite, da so odpadki agrumov uporabni? 
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3. Kaj si predstavljate pod izrazom ''obarjanje''? 
4. Kaj si predstavljate pod izrazim ''destilacija''? 
5. Kaj veste o pektinu? 
6. Koloidne raztopine se lahko nahajajo v gel ali sol stanju. Kaj predstavljata ta dva pojma?  
7. Kaj si predstavljate pod pojmom ''mikrokapsuliranje''? 
8. Kaj pojmujete pod pojmom ''eterična olja''? 
9. Katere vrste kemijskih reakcij menite, da uporabljamo za dokazovanje prisotnosti dvojnih 
vezi v preiskovani spojini? 
10. Katere vrste kemijskih reakcij menite, da uporabljamo za dokazovanje prisotnosti 
aldehidnih spojin? 
 
Vprašanja so bila zastavljena z namenom odkrivanja splošnih predstav in napačnih predstav 
pri dijakih iz izbrane tematike. 

 
 

4.3 Opis postopka zbiranja podatkov 
 

Potek raziskave, ki je potekala od januarja 2020 do junija 2020, je bil razdeljen na dva dela. V prvem 
delu, ki predstavlja kvalitativni del raziskave, je potekalo pridobivanje ter obdelava kvantitativnih 
podatkov v zvezi z znanjem in trajnostjo znanja dijakov, njihovim interesom ter motivacijo. Sprva 
so bili določeni populaciji študentov kemije dani vprašalniki z vsebovanimi desetimi esejističnimi 
vprašanji. Iz odgovorov študentov so bili pridobljeni najpogostejši napačni odgovori, ki so nato 
predstavljali distraktorje v preizkusih znanja, namenjenih dijakom. Osnovan preizkus znanja je bil 
skupaj z vprašalnikom individualnega interesa podan dijakom teden dni pred izvedbo 
eksperimentalnega dela. Tik po izvedeni učni uri je bil dijakom podan enak preizkus znanja skupaj 
z vprašalnikom situacijskega interesa. Kasneje je bil zaradi epidemije SARS-CoV-2 pozni preizkus 
znanja pretvorjen v spletni vprašalnik, ki je bil podan dijakom tri mesece po izvedbi 
eksperimentalnega dela. 
V drugem delu, ki predstavlja kvalitativni del raziskave so bili izvedeni polstrukturirani intervjuji. 
Vzorčenje je bilo obetajoče (izbrani so bili dijaki, ki so se prostovoljno javili za izvedbo intervjuja). 
Intervjuji z dijaki so bili izvedeni meseca junija leta 2020. Posamični intervju je v povprečju trajal 
20 minut. Iz pridobljenih podatkov se je ugotavljalo posamične napačne predstave dijakov ter 
njihovo razmišljanje o dani tematiki. Transkripcije posnetih intervjujev so podane v Prilogi 9.2. 
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Shema 7: Izvedba poteka raziskave. 

 
 
Potek učne ure, tekom katere je bilo izvedeno eksperimentalno delo, prikazuje tabela 7. Samo 
eksperimentalno delo si med seboj sledi v treh sklopih: (1) pridobivanje pektina in pridobivanje 
eteričnega olja (2) mikrokapsulacija eteričnih olj v pektinu ter (3) dokazne reakcije za posamične 
prisotne spojine v pridobljenem hidrolatu (ki vsebuje eterično olje). Za izvedbo učne ure je 
potreben učitelj ter dva asistenta, saj vsak izmed njih prevzame eno izmed treh naštetih področij. 

 
Tabela 7: Potek dveh učnih ur, med katerimi katere je bilo izvedeno eksperimentalno delo. 

Potek učne ure 

Učna etapa Aktivnost učitelja Aktivnost dijakov 

UVOD – pozdrav,  

ppt predstavitev 

kot uvod v 

dejavnost. 

Predstavitev učitelja dijakom. 

Učitelj izvede krajšo predstavitev s pomočjo 

drsnic, v kateri predstavi problem današnje 

učne ure (možnosti ponovne uporabe odpadnih 

agrumov)  

Učitelj opiše potek dela:  

- Poudarek na izvedbi varnega dela v 

laboratoriju ter uporabi obvezne 

zaščitne opreme, nošenja halje in 

zaščitnih očal, speti lasje, primerna 

obutev. 

- Učitelj dijake razdeli v skupine po 3.  

- Skupine dijakov bodo krožile po treh 

postajah: (1) pridobivanje pektina in 

pridobivanje eteričnega olja (2) 

mikrokapsulacija eteričnih olj ter (3) 

Dijaki poslušajo 

učitelja, spremljajo 

predstavitev, 

upoštevajo učiteljeva 

navodila. 

Obdelava pridobljenih podatkov.

Kvantitativna analiza preizkusev znanja in vprašalnikov ter kvalitativna analiza intervjujev.

Izvedba polstrukturiranih intervjujev z dijaki.

Izvedba zasnovanega eksperimentalnega dela, reševanje vprašalnikov ter preizkusev znanja z dijaki 
tretjih letnikov.

Sestavljanje preizkusev znanja in vprašalnkov, zasnova poteka ekspeimentalnega dela.
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dokazne reakcije za posamične prisotne 

spojine v pridobljenem hidrolatu. 

JEDRO – izvedba 

eksperimentalnega 

dela v treh 

postajah. 

Eksperimentalno delo potek po treh postajah. 

Na vsaki izmed postaj je učitelj oziroma asistent 

določen za sledeče: 

(1) Pridobivanje pektina in eteričnega olja iz 

odpadnih olupkov agrumov 

Učitelj na tej postaji dijakom prikaže posamične 

dele pridobivanja pektina iz odpadnih olupkov 

agrumov ter sestavljeno aparaturo s povratnim 

hladilnikom. Nato jim pokaže sestavljeno 

destilacijsko aparaturo ter jih usmerja pri 

izdelavi lastne destilacijske aparature. Usmerja 

jih pri izvedbi destilacije naribanih limoninih 

olupkov ter pridobivanja hidrolata, ki vsebuje 

eterično olje. 

(2) Mikrokapsulacija pridobljenega eteričnega 

olja v pektinskih kapsulah 

Učitelj na tej postaji usmerja dijake pri izdelavi 

pektinskih mikrokapsul, v katere bo 

enkapsulirano pridobljeno eterično olje. 

Pektinske mikrokapsule bodo izdelane iz dveh 

različnih raztopin. 

(3) Izvedba treh dokaznih reakcij za možne 

prisotne spojine v pridobljenem hidrolatu (ki 

vsebuje eterično olje)  

Učitelj na tej postaji usmerja sicer samostojno 

eksperimentalno delo dijakov, ki ugotavljajo, ali 

je so pridobljenem hidrolatu prisotne sledeče 

spojine: aldehidi (redoks reakcija s Fehlingovim 

reagentom), alkoholi (redoks reakcija s kalijevim 

dikromatom v kislem) ter nenasičene spojine 

(reakcija adicije broma na dvojno vez) .  

Dijaki izvedejo 

eksperimente na 

posamičnih postajah 

ob pomoči navodil 

učitelja oziroma 

asistenta ter danih 

delovnih listov.  

ZAKLJUČEK – 

predstavitev 

rezultatov, 

reševanje 

preizkusa znanja 

Učitelj vodi sklepno diskusijo o pridobljenih 

rezultatih:  kako je potekalo delo na prvi postaji 

(izgled pridobljenega pektina in eteričnega olja 

v hidrolatu, izgled postavljenih aparatur) drugi 

postaji (izgled pridobljenih pektinskih 

mikrokapsul) ter tretji postaji (potek dokaznih 

reakcij ter rezultati)  

Dijaki sledijo 

učiteljevim navodilom, 

beležijo rezultate ter 

rešijo preizkus znanja. 
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Učitelj da poudarek na dvanajstih načelih zelene 

kemije in kako so bila le-ta izpolnjena tekom 

eksperimentalnega dela. 

Učitelj dijakom posreduje preizkus znanja ter jih 

prosi, naj ga izpolnijo. 

 

 

4.4 Postopki obdelave podatkov 
 

Pridobljeni podatki se ločijo na tiste, ki so bili zbrani s pomočjo vprašalnikov in preizkusov znanja 
(in predstavljajo kvantitativni del raziskave) ter tiste, ki so bili zbrani s pomočjo intervjujev (in 
predstavljajo kvalitativni del raziskave). Z izvedenimi vprašalniki se je ugotavljal vpliv interesa na 
učne dosežke. Preizkusi znanja omogočajo vpogled v znanje dijakov in njegovo trajnost in hkrati 
predstavljajo diagnostični test za najpogostejša napačna razumevanja. Za čim bolj celostni vpogled 
glede napačnih predstav iz izbrane tematike pa je po Kaltakci-Gurel idr. (2017) potrebno 
kombinirati različne diagnostične metode, zato so poleg uporabljenega preizkusa znanja bili 
izvedeni tudi intervjuji z dijaki. 
 
Zbrani podatki iz vprašalnikov ter preizkusov znanja so bili obdelani s pomočjo dveh programov: 
Microsoft Office Excel ter IBM-ov Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). V programu 
Excel so bili vnešeni (in številsko zakodirani) podatki, pridobljeni s preizkusi znanja  in vprašalniki. 
Ti podatki so bili nato prekopirani ter obdelani v programu SPSS. 
Točkovanje preizkusa znanja je potekalo v dveh delih. V prvem delu sta se ocenjevala obkrožena 
odgovora dijakov na vprašanji iz posamične naloge. Vsak odgovor je bil vreden eno točko, dijak je 
pri posamični nalogi lahko dosegel maksimalno dve točki. V drugem delu pa so bile zbrane in 
vnešene ocene strinjanja dijakov za posamičen del naloge. Ocena strinjanja dijakov se je ločila na 
dva dela: gotovost dijaka v pravilno rešeno nalogo je predstavljala ocene na Likartovi lestvici od 4 
do 6. Negotovost dijaka v pravilnost rešene naloge je predstavljala ocene na Likartovi lestvici od 1 
do 3.  
 
Dijaki so bili razdeljeni v različne skupine:  

(1) Skupine, osnovane glede na povprečno oceno iz kemije. Dijake se je glede na podano 
povprečno oceno iz kemije v 1. in 2. letniku razdelilo v tri skupine. Povprečna ocena dijakov 
iz vseh povprečnih ocen kemije 1. in 2. letnika je znašala 3,7. Tisti dijaki, katerih povprečna 
ocena  je bila 4,5 ali 5, so predstavljali tretjo skupino s predvidevanim dobrim predznanjem 
kemije (N = 22). Skupina dijakov, katerih povprečna ocena je bila 3,5 ali 4, je predstavljala 
drugo skupino oziroma dijake s predvidevanim povprečnim predznanjem kemije (N = 22). 
Zadnja skupina dijakov, katerih povprečna ocena je znašala od 2 do 3, pa je predstavljala 
prvo skupino, tj. dijake s predvidevanim slabšim predznanjem kemije (N = 25).  

(2) Skupini, osnovani glede na rezultate predpreizkusa znanja. Dijake (N = 70) se je glede na 

pridobljene podatke iz predpreizkusa znanja razdelilo v dve skupini. Prvo skupino 

predstavljajo dijaki, ki so dosegli manj kot 50 % na predpreizkusu znanja, kar predstavlja 

10 točk (N = 59, Me = 6,0, IQR = 3,0), njihovo predznanje o izbrani temi je predvidevano 

kot slabše. Drugo skupino predstavljajo dijaki , ki so dosegli na predpreizkusu znanja več 

kot 50 % (N = 11, Me = 10,0,  IQR = 2,0), njihovo predznanje o izbrani temi je predvidevano 
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kot boljše. Ti skupini se je kasneje prilagodilo glede na število dijakov, ki so rešili pozni 

preizkus znanja (N =30), v tem primeru se razlikuje število dijakov 1. skupine, ki so dosegli 

na predpreizkusu znanja manj kot 50 % vseh točk (N = 26;  Me = 7,0; IQR = 2,25), in dijakov 

2. skupine (N = 4; Me = 10,5;  IQR = 1,75), ki so doseli več kot 50 % vseh točk. 

(3) Skupini, osnovani glede na rezultate preizkusa znanja. Dijake (N = 70) se je glede na 

pridobljene podatke iz predpreizkusa znanja razdelilo v dve skupini. Prvo skupino 

predstavljajo dijaki, ki so dosegli manj kot 50 % na preizkusu znanja, kar predstavlja 10 točk 

(N =24; Me = 8,0; IQR = 1,0), njihovo znanje o izbrani temi je predvidevano kot slabše. 

Drugo skupino predstavljajo dijaki , ki so dosegli na preizkusu znanja več kot 50 % (N = 46; 

Me = 12;  IQR = 3,0), njihovo znanje o izbrani temi pa je predvidevano kot boljše. Ti skupini 

se je kasneje prilagodilo glede na število dijakov, ki so rešili pozni preizkus znanja (N =30), 

v tem primeru se razlikuje število dijakov 1. skupine, ki so dosegli na predpreizkusu znanja 

manj kot 50 % vseh točk (N = 6;  Me = 8,0; IQR = 4,00 ), in dijakov 2. skupine (N = 24; Me = 

12,0;  IQR = 4,75), ki so doseli več kot 50 % vseh točk. 

(4) Skupini, osnovani glede na spol. Skupini sta se ločili na ženski in moški spol. 

 
Najpogostejša napačna razumevanja pri dijakih so bila razpoznana, kadar je vsaj 10% dijakov iz 
vzorca podalo sledečo kombinacijo odgovorov: gotovost dijaka v pravilnost rešene naloge v obeh 
delih naloge  ter pravilen prvi del naloge in nepravilen drugi del naloge (predstavlja lažno pozitivno 
znanje) ali gotovost dijaka v pravilnost rešene naloge v obeh delih naloge ter nepravilen prvi del 
naloge in pravilen drugi del naloge (predstavlja lažno negativno znanje) (Sreenivasulu in 
Subramaniam, 2013). 
 
Zbrani podatki, obdelani v programu SPSS so bili: Cronbachov alfa koeficient zanesljivosti preizkusa 
znanja, izvedba Kolmogorov-Smirnov testa za ugotavljanje porazdelitve podatkov ter nadaljnji 
preizkusi: Kruskal-Walisov test, Wilcoxonov test, Mann-Whitney test, t-test za parne primerjave. 
 
Intervjuji z dijaki so analizirani s kvalitativno vsebinsko analizo, z namenom neposrednega 
spoznavanja predstav dijakov o izbrani temi. Posamični intervjuji so bili prepisani, urejeni, nastalo 
besedilo pa s pomočjo programa MAXQDA razčlenjeno na posamične sestavne dele.  
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5. REZULTATI  
5.1 Znanje dijakov o mikrokapsulaciji snovi iz odpadnih olupkov 

agrumov 
 

5.1.1 Dosežki na preizkusih znanja  
 

Predpreizkus znanja je rešilo 70 dijakov. Na njem je bilo možno doseči 20 točk, najvišje število 
doseženih točk je bilo 13, najnižje število doseženih točk pa 2 (M = 6,9 SD = 2,3). Predpreizkus 
znanja je pisalo manj kot 50 % vseh točk skupno 59 dijakov (84,3 %), več kot 50 % vseh točk pa 11 
dijakov (15,7 %). Povprečno število doseženih točk predpreizkusa znanja je bilo 6,9 (34,5 %). 
 
Preizkus znanja je rešilo 70 dijakov. Na njem je bilo možno doseči skupno 20 točk, največje število 
doseženih točk je bilo 18, najnižje doseženo število točk pa 5 (M =11,0 SD = 3,1). Preizkus znanja 
je pisalo manj kot 50 % vseh točk skupno 24 dijakov (34,3 %) in več kot 50 % vseh točk skupno 46 
dijakov (65,7 %). Povprečno število doseženih točk na preizkusu znanja je bilo 11,0 (55 %). 
 
Pozni preizkus znanja je rešilo 30 dijakov. Na njem je bilo možno doseči skupno 20 točk, največje 
doseženo število točk je bilo 14, najnižje pa 4 (M = 8,4 SD = 2,9). Pozni preizkus znanja je pisalo 
manj kot 50 % vseh točk skupno 22 dijakov (73,3 %), več kot 50 % vseh točk pa 8 dijakov (26,7 %). 
Povprečno število doseženih točk na poznem preizkusu znanja je bilo 8,4 (42 %). 
 
Graf 1: Prikaz števila dijakov glede na dosežene točke na poznem preizkusu znanja. 

 
 
Graf 1 prikazuje primerjavo porazdelitev dijakov glede na število doseženih točk na predpreizkusu 
znanja, preizkusu znanja ter poznem preizkusu znanja. Na predpreizkusu znanja je največ dijakov 
(N = 14) doseglo 6 ter 8 točk. Najvišje število doseženih točk predpreizkusa znanja je 13, te je 
dosegel zgolj en dijak. Najmanjše število doseženih točk predpreizkusa znanja je 2, ki jih je prav 
tako dosegel le 1 dijak. Največje število dijakov (N = 12) je na preizkusu znanja doseglo 8 točk. 
Največje število doseženih točk na preizkusu znanja je bilo 18, ki jih je dosegel 1 dijak. Najmanjše 
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število točk na preizkusu znanja je bilo 5, te sta dosegla 2 dijaka. Največ dijakov (N = 7) je na 
poznem preizkusu znanja doseglo 7 točk. Najvišje število doseženih točk na poznem preizkusu 
znanja je bilo 14, dosegli so jih 4 dijaki. Najnižje število točk na poznem preizkusu znanja je bilo 4, 
dosegel jih je 1 dijak. Primerjava dosežkov dijakov na predpreizkusu znanja in poznem preizkusu 
znanja pokaže, da so se dijaki pričakovano bolje odrezali na preizkusu znanja v primerjavi s 
predpreizkusom znanja, saj se število doseženih točk na predpreizkusu znanja preveša na levo 
stran (manjše število doseženih točk), na število doseženih točk na preizkusu znanja pa na desno 
(večje število doseženih točk). Pozni preizkus znanja je rešilo zgolj 43 % prvotnega vzorca (30 
dijakov od 70 je rešilo vse tri preizkuse znanja), primerjava dosežkov dijakov na poznem preizkusu 
znanja z dosežki na predpreizkusu znanja ter preizkusu znanja možna le za 30 dijakov. 
 

Tabela 8: Primerjava uspešnosti reševanja posamičnih nalog na preizkusu znanja in poznem 
preizkusu znanja 

 
 

Naloga 

% uspešnosti v 1. delu 
naloge 

% uspešnosti v 2. delu 
naloge 

% uspešnosti v obeh delih 
naloge 

Preizkus 
znanja 

Pozni 
preizkus 
znanja 

Preizkus 
znanja 

Pozni 
preizkus 
znanja 

Preizkus 
znanja 

Pozni 
preizkus 
znanja 

1. 70 % 47 % 24 % 20 % 20 % 7 % 
2. 96 % 90 % 77 % 47 % 77 % 43 % 
3. 60 % 67 % 53 % 57 % 50 % 57 % 
4. 41 % 30 % 51 % 37 % 30 % 23 % 
5. 40 % 17 % 31 % 30 % 20 % 3 % 
6.  53 % 33 % 40 % 33 % 29 % 20 % 
7. 64 % 47 % 21 % 33 % 13 % 17 % 
8. 71 % 43 %  63 % 47 % 50 % 20 % 
9. 74 % 50 % 71 % 33 % 59 % 27 % 
10. 49 % 50 % 47 % 40 % 34 % 30 % 

Opomba: prvi del naloge predstavlja dijakov odgovor na zastavljeno vprašanje, drugi  del naloge pa dijakov odgovor kot 
razlog za navedeni odgovor v prvem delu naloge. 

Tabela 8 predstavlja primerjavo pravilnosti rešenih nalog na preizkusu znanja in poznem preizkusu 

znanja. Najbolje v celoti rešena naloga preizkusa znanja je bila 2. naloga, ki jo je pravilno rešilo kar 

77 % vseh dijakov, kjer so dijaki izkazali razumevanje principov postopka destilacije. Najslabše v 

celoti rešena naloga na preizkusu znanja je bila sedma naloga, ki jo je v celoti pravilno rešilo zgolj 

13 % dijakov, pri tej nalogi pa so dijaki pokazali razumevanje principov dokaznih kemijskih reakcij 

za prisotnost dvojne vezi v molekulah preiskovane spojine. Povprečna uspešnost reševanja na 

preizkusu znanja v prvem delu nalog je bila 61 %, drugem delu nalog 48 %, obeh delov naloge pa 

38,2 %. Najbolje v celoti rešena naloga na poznem preizkusu znanja je bila tretja naloga, pravilno 

jo je rešilo 57 % vseh dijakov. Pri tej nalogi so dijaki izkazali svoje poznavanje laboratorijskega 

inventarja, povezanega s postopki destilacije. Najslabše rešena na poznem preizkusu znanja je bila 

5. naloga, ki jo je v celoti rešilo zgolj 3 % vseh dijakov, navezovala pa se je na znanje o postopkih 

mikrokapsuliranja. Povprečna uspešnost reševanja prvega dela nalog na poznem preizkusu znanja 

je bila 46 %, drugega dela nalog 38 %, obeh delov naloge pa 25 %.  
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5.1.2 Razlike med dijaki v dosežkih na preizkusu znanja o mikrokapsulaciji snovi iz odpadnih 

olupkov agrumov glede na povprečno oceno pri kemiji  

 
Dijaki so bili glede na podano povprečno oceno iz kemije v 1. in 2. letniku razdeljeni v tri skupine. 
Podrobnejša razlaga treh skupin se nahaja pod Postopki obdelave podatkov. Za podatke neodvisne 
spremenljivke je bilo po izvedbi Kolmogorov-Smirnov testa ugotovljeno, da so nenormalno 
porazdeljeni. Vrednost Kruskal-Wallis testa ni statistično pomembna (χ2=2,012, g=2, α=0,366). 
Vrednost Me za prvo skupino s slabšimi ocenami iz kemije je 10,5, za drugo skupino 10 ter za tretjo 
skupino z najboljšimi ocenami iz kemije 12. Vrednost IQR za prvo skupino je 6, za drugo skupino 4 
ter tretjo skupino 6.  
 

5.1.3 Razlike med dijaki v dosežkih na preizkusu znanja o mikrokapsulaciji snovi iz odpadnih 

olupkov agrumov glede na dosežke pri predpreizkusu znanja 

 

Dijake se je glede na dosežke na predpreizkusu znanja razdelilo v dve skupini. Podrobnejša razlaga 

delitve skupin se nahaja pod Postopki obdelave podatkov. Vrednost Mann-Whitney testa med prvo 

in drugo skupino statistično ni pomembna (U = 215; p = 0,075), med dijaki prve skupine s slabšimi 

rezultati predpreizkusa znanja (Me = 10, IQR = 5) ter dijaki druge skupine z boljšimi rezultati 

predpreizkusa znanja (Me = 12, IQR = 4) se statistično pomembne razlike ne pojavljajo. 

5.1.4 Razlike med dijaki v dosežkih na preizkusu znanja o mikrokapsulaciji snovi iz odpadnih 

olupkov agrumov glede na spol 

 

Dijaki so na preizkusu znanja dosegli nekoliko boljše povprečno število točk (Me = 10,9) kot 

dijakinje (Me = 10,9). Po izvedbi Kolmogorov - Smirnov testa je bilo vidno, da so podatki 

nenormalno porazdeljeni. Vrednost Mann-Whitney testa pa med dijakinjami in dijaki ni pokazala 

statistično pomembnih razlik (U = 342,5; p = 0,931).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5.1.5 Razlike med dijaki v trajnosti znanja o mikrokapsulaciji snovi iz odpadnih olupkov 

agrumov glede na dosežke pri predpreizkusu znanja 

 
Dijake se je glede na dosežke na predpreizkusu znanja razdelilo v dve skupini. Podrobnejša razlaga 

delitve skupin se nahaja pod Postopki obdelave podatkov. V tem primeru se je upoštevalo zgolj 30 

dijakov, ki so rešili tako predpreizkus znanja kot pozni preizkus znanja. Po izvedbi Kolmogorov – 

Smirnov testa je bilo vidno, da so podatki nenormalno porazdeljeni. Vrednost Mann-Whitney testa 

ni statistično pomembna (U = 38; p = 0,425). Dijaki prve skupine s slabšimi dosežki na preizkusu 

predznanja (Me = 7,5, IQR = 4,25) pa so v povprečju dosegli nekoliko slabše rezultate na poznem 

preizkusu znanja kot dijaki z boljšim predznanjem (Me = 9, IQR = 3,00). 

5.1.6 Razlike med dijaki v trajnosti znanja o mikrokapsulaciji snovi iz odpadnih olupkov 

agrumov glede na dosežke pri preizkusu znanja 

 

Med seboj so bili primerjani dosežki dijakov na preizkusu znanja ter na poznem preizkusu znanja. 

Vrednost Kolmogorov Smirnov testa nakazuje na normalno porazdeljene podatke. Ob upoštevanju 

predpostavke o homogenosti varianc (F = 3,020; p = 0,093) je aproksimativni t-test za neodvisne vzorce 

med 1. in 2. skupino v povprečno doseženem številu točk na preizkusu znanja ni pokazal statistično 

pomembnih razlik (t =-1,668; g = 28; p = 0,106). Dijaki 1. skupine s predvidevanim slabšim znanjem  
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(Me = 6,7; IQR = 3,0) pa so v povprečju dosegli manjše število točk na poznem preizkusu znanja kot 

dijaki 2. skupine s predvidevanim boljšim znanjem (Me = 8,8; IQR = 3,8 ). 

5.1.7 Razlike med dijaki v trajnosti znanja o mikrokapsulaciji snovi iz odpadnih olupkov 

agrumov glede na spol 

 

Dijakinje so na poznem preizkusu znanja dosegle nekoliko slabše povprečno število točk (Me = 8,3; 

IQR = 5,8) kot dijaki (Me = 8,6; IQR = 7,5). Vrednost Mann-Whitney testa pa med dijakinjami in 

dijaki ni pokazala statistično pomembnih razlik (U = 75,5; p = 0,938).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5.2 INTERES DIJAKOV ZA MIKROKAPSULACIJO SNOVI IZ ODPADNIH 

OLUPKOV AGRUMOV 
 

Interes je ena izmed ključnih komponent motivacije, ki predstavlja pobudo za učenje. Individualni 

interes lahko razumemo kot posameznikovo izhodiščno lastnost, povezano s primarnim 

obstoječim znanjem in pojmi, ki se nanašajo na posameznikove vrednote. Situacijski interes pa se 

v učencu vzbudi skozi učenčevo interakcijo pri pouku. Primerno učno okolje, v katerem se nahaja 

učenec, kot je npr. samostojno eksperimentalno delo, poveča situacijski interes učenca, povečanje 

slednjega pa lahko pripomore k razvoju bolj trajnostnega individualnega interesa.  

 

5.2.1 Individualni interes dijakov za glede na spol 

 

V tabeli 9 so predstavljeni rezultati podanega strinjanja dijakov in dijakinj s petnajstimi trditvami 
vprašalnika individualnega interesa. Tako dijakom kot dijakinjam je najbolj všeč eksperimentalno 
delo, povezano z učnimi vsebinami o laboratorijskih postopkih pridobivanja odpadnih snovi iz 
odpadkov agrumov, obenem pa so se dijaki obeh spolov najmanj strinjali s hipotetično trditvijo, 
da se tudi v prostem času ukvarjajo z laboratorijskimi postopki, s katerimi lahko pridobijo snovi iz 
odpadnih agrumov.  
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Tabela 9: Prikaz median in interkvartilnih razponov, izračunanih iz podanih ocen dijakov v 
vprašalniku individualnega interesa, deljeno po spolu. 

TRDITEV Spol 

dijaka 

Mediana 

(Me)  

Interkvartilni 

razpon (IQR) 

1. Učne vsebine o laboratorijskih postopkih pridobivanja 

uporabnih snovi iz odpadkov agrumov me zanimajo. 

Moški 2,5 1,75 

Ženski 3,0 2,00 

2. Učne vsebine o laboratorijskih postopkih pridobivanja 

uporabnih snovi iz odpadkov agrumov zame niso pretežke. 

Moški 3,0 0,75 

Ženski 3,0 1,00 

3. Rad se poglobim v probleme, povezane s postopki pridobivanja 

uporabnih snovi iz odpadkov agrumov. 

Moški 2,0 0,75 

Ženski 2,0 1,00 

4. Veselim se ur, ko obravnavamo učne vsebine, vezane na 

obravnavo laboratorijskih postopkov pridobivanja snovi iz 

odpadkov agrumov. 

Moški 3,0 2,00 

Ženski 3,0 1,00 

5. Med učenjem o različnih laboratorijskih postopkih pridobivanja 

snovi iz odpadkov agrumov sem zbran/-a. 

Moški  3,0 1,75 

Ženski 3,0 2,00 

6. Iz učnih vsebin o različnih laboratorijskih postopkih dobim 

dobre ocene. 

Moški 3,0 2,00 

Ženski 3,0 2,00 

7. Z učnimi vsebinami o različnih laboratorijskih postopkih 

pridobivanja snovi iz odpadnih olupkov agrumov se ukvarjam več, 

kot to od mene zahtevajo v šoli. 

Moški 2,0 2,2 

Ženski 2,0 1,0 

8. Učno vsebino o laboratorijskih postopkih pridobivanja snovi iz 

odpadnih olupkov agrumov se kar hitro naučim. 

Moški 3,0 2,75 

Ženski 3,0 1,00 

9. Všeč so mi eksperimenti, povezani z učnimi vsebinami o 

laboratorijskih postopkih pridobivanja snovi iz odpadkov agrumov. 

Moški 3,5 2,00 

Ženski 3,0 1,00 

10. Učna vsebina, vezana na laboratorijske postopke pridobivanja 

snovi iz odpadnih agrumov me zanima. 

Moški 2,5 1,75 

Ženski 3,0 2,00 

11. Z laboratorijskimi postopki, s katerimi lahko pridobim snovi iz 

odpadnih agrumov, se ukvarjam tudi v prostem času. 

Moški 1,0 0,75 

Ženski 1,0 1,00 

12. Pri učnih vsebinah, ki so vezane na laboratorijske postopke 

pridobivanja snovi iz odpadkov agrumov, sem dober/-a. 

Moški 2,5 1,00 

Ženski 2,0 1,00 

13. Vse, kar je povezano z laboratorijskimi postopki pridobivanja 

snovi iz odpadkov agrumov, pritegne mojo pozornost. 

Moški 2,0 1,75 

Ženski 2,0 1,00 

Moški 2,0 1,75 
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14. Ko obravnavamo laboratorijske postopke pridobivanja snovi iz 

odpadkov agrumov, pri pouku rad/-a sodelujem. 
Ženski 3,0 1,00 

15. Ko rešujem naloge, povezane z laboratorijskimi postopki 

pridobivanja snovi iz odpadkov agrumov, vztrajam, vse dokler jih 

natančno ne razumem. 

Moški 2,0 1,75 

Ženski 3,0 1,00 

 

Rezultati Kolmogorov-Smirnov testa kažejo, da podatki niso normalno porazdeljeni, posledično pa 
je bil za preverjanje razlik med spoloma uporabljen Mann-Whitney test. Med dijakinjami in dijaki 
se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede individualnega interesa za izbrano učno 
vsebino (U=347,500, p=0,994). Dijakinje (Me = 2,6; IQR = 5,8) so se v povprečju s podanimi 
trditvami strinjale nekoliko bolj kot dijaki (Me = 2,5; IQR = 7,5). 

 

5.2.2 Individualni interes dijakov glede na povprečno oceno pri kemiji 
 

Dijaki so bili glede na podano povprečno oceno iz kemije v 1. in 2. letniku razdeljeni v tri skupine. 

Podrobnejša razlaga treh skupin se nahaja pod Postopki obdelave podatkov. Vrednost 

Kolmogorov-Smirnov testa je pokazala, da podatki niso normalno razporejeni, posledično je bil za 

preverjanje razlik med tremi določenimi skupinami uporabljen Kruskal-Wallis preizkus. Vrednost 

preizkusa Kruskal-Wallis je statistično pomembna (χ2 = 7,278; g = 2; p = 0,026), med tremi 

skupinami se pojavljajo statistično pomembne razlike (delitev dijakov v tri skupine glede na 

njihovo povprečno oceno iz kemije je razložena v podpoglavju postopki obdelave podatkov). 

Nadaljnji Games-Howell post-hoc test je pokazal, da se pojavljajo statistično pomembne razlike 

med prvo in tretjo skupino (p = 0,012) ter tudi med drugo in tretjo skupino (p = 0,03). S tveganjem, 

manjšim od 2,6 %  trdimo, da bi tudi v osnovni množici dijaki z boljšimi povprečnimi ocenami iz 

kemije zbrali najvišje število točk na vprašalniku individualnega interesa. 

 

5.2.3 Situacijski interes dijakov glede na spol 
 

V tabeli 11 so prikazane mediane ter interkvartilni razmiki, izračunani iz podanih ocen trditev 

dijakov v vprašalniku situacijskega interesa V povprečju so se dijaki s trditvami strinjali nekoliko 

bolj kot dijakinje - povprečje median dijakov je 4,1, povprečje median dijakinj  pa 3,9. 

Tako dijaki kot dijakinje so se najbolj strinjali s trditvijo, da jim je bil pouk kemije tisti dan zanimiv.  
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Tabela 10: Prikaz median in interkvartilnih razponov, izračunanih iz podanih ocen dijakov v 

vprašalniku situacijskega interesa, deljeno po spolu. 
TRDITEV Spol 

dijaka 

Mediana 

(Me) 

Interkvartilni 

razmik (IQR) 

1. Pouk pri današnji uri kemije mi je bil zanimiv. Moški 5,0 0,00 

Ženski 5,0 1,00 

2. Obravnava učne snovi je bila danes zahtevna. Moški 3,0 2,00 

Ženski 2,0 1,00 

3. Pri tej uri sem bil/-a zbran/-a. Moški 3,5 1,00 

Ženski 4,0 1,00 

4. Pouk kemije mi je bil danes prijeten. Moški 5,0 0,75 

Ženski 4,0 1,00 

5. Danes sem dobro razumel/-a, kaj smo se učili pri uri. Moški  4,0 0,75 

Ženski 4,0 1,00 

6. Taka ura se mi zdi zabavna. Moški 5,0 1,00 

Ženski 5,0 1,00 

7. Pri današnji uri se je veliko dogajalo, bilo je pestro. Moški 4,0 1,75 

Ženski 4,0 1,00 

8. Danes sem bil/-a pri pouku pozoren/-na od začetka do konca 

ure.  

Moški 4,0 1,00 

Ženski 4,0 0,25 

9. Obravnava snovi pri današnji uri me je pritegnila k sodelovanju. Moški 4,0 1,50 

Ženski 4,0 1,00 

10. Želim se poglobiti v podrobnosti snovi, ki smo jo obravnavali to 

uro. 

Moški 3,0 0,75 

Ženski 3,0 1,00 

 

Rezultati Kolmogorov - Smirnov testa kažejo, da podatki niso normalno porazdeljeni, posledično 
je bil za preverjanje razlik med spoloma uporabljen Mann-Whiteyev preizkus. Med dijakinjami in 
dijaki se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede situacijskega interesa za izbrano učno 
vsebino (U = 272; p = 0,233). 

 

5.2.4 Situacijski interes dijakov glede na na povprečno oceno pri kemiji 

 

Dijaki so bili glede na podano povprečno oceno iz kemije v 1. in 2. letniku razdeljeni v tri skupine. 

Podrobnejša razlaga treh skupin se nahaja pod Postopki obdelave podatkov. Vrednost 

Kolmogorov-Smirnov testa je pokazala, da podatki niso normalno razporejeni, posledično je bil za 
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preverjanje razlik med tremi določenimi skupinami uporabljen Kruskal-Wallis preizkus. Vrednost 

preizkusa Kruskal-Wallis statistično ni pomembna (χ2=0,152; g=2; p=0,927), med tremi skupinami 

se statistično pomembne razlike ne pojavljajo. 

 

5.2.5 Povezanost med dosežki dijakov na preizkusu znanja in individualnim interesom 

dijakov za učne vsebine vsebino o laboratorijskih postopkih pridobivanja snovi iz odpadnih 

olupkov agrumov 

 

Izračun Spearmanovega korelacijskega koeficienta kaže, da je povezanost med dijakovim 

rezultatom na preizkusu znanja iz izbrane učne snovi ter njegovim oziroma njenim individualnim 

interesom za izbrano učno snov neznatno negativno pomembna (r = -0,101). Povezava ni 

statistično pomembna (N = 7; p = 0,558), nižji oziroma višji interes za učne vsebine iz ponovne 

uporabe snovi iz odpadnih agrumov ni povezan z višjim oziroma nižjim dosežkom na preizkusu 

znanja. 

 

5.2.6 Povezanost med dosežki dijakov na preizkusu znanja in situacijskim interesom dijakov 

za učne vsebine vsebino o laboratorijskih postopkih pridobivanja snovi iz odpadnih olupkov 

agrumov 

 

Izračun Spearmanovega korelacijskega koeficienta kaže, da je povezanost med dijakovim 

rezultatom na preizkusu znanja iz izbrane učne snovi ter njenim oziroma njegovim situacijskim 

interesom za izbrano učno snov neznatno pozitivno pomembna (r = 0,174). Povezava ni statistično 

pomembna (N = 70, p = 0,149), kar pomeni, da nižji oziroma višji situacijski interes ni povezan z 

višjim oziroma nižjim rezultatom na preizkusu znanja. 

 

5.2.7 Povezanost med individualnim in situacijskim interesom dijakov za učne vsebine iz 

laboratorijskih postopkov pridobivanja snovi iz odpadnih olupkov agrumov 
  

Rezultati Spearmanovega korelacijskega koeficienta kažejo, da med podanimi ocenami strinjanja 
dijakov v vprašalniku individualnega in situacijskega interesa obstaja negativna neznatna 
povezanost (r = -0,094). Povezava ni statistično pomembna (N = 70; p = 0,441) dijaki, ki se bolj 
strinjajo s trditvami na vprašalniku individualnega interesa, se manj strinjajo s trditvami na 
vprašalniku situacijskega interesa in obratno, a je sama vrednost povezanosti zanemarljivo 
majhna.  

 

5.3 Zaznana napačna razumevanja v rezultatih preizkusa znanja 
 

Tabela 11 ponazarja, kako so dijaki rešili preizkus znanja z desetimi nalogami, glede na 1. 
(vprašanje in odgovor) in 3. stopnjo (razlog za odgovor na vprašanje v prvi stopnji). 
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Tabela 11: Kognitivne točke za štiristopenjski preizkus znanja.  
Uspešnost reševanja  

(%) 

% dijakov (pravilna 1. stopnja 

naloge 

%  dijakov (pravilna 1. in 3. 

stopnja naloge) 

nad 70 48 27 

50 - 69 32 39 

pod 50 20 34 

 
Upoštevajoč zgolj odgovore na vprašanja, ki predstavljajo prvi del naloge, je bilo povprečno 
število točk na preizkusu znanja 6,2, kar predstavlja 62 %. Upoštevajoč odgovore na vprašanja, 
ki predstavljajo prvi del naloge, kot tudi odgovore, navedene kot razlog, ki predstavljajo tretji 
del naloge je bilo povprečno število točk 10,9 gledano tudi po spolu, kar predstavlja 55 % in je 
pričakovano manj, kot če bi bili upoštevani zgolj odgovori na vprašanja. S tem, ko je bila od 
dijakov v drugem zahtevana tudi pojasnitev njihove izbire odgovora v prvem delu, se je 
povečala občutljivost preizkusa znanja, hkrati pa je možno videti, kateri dijaki so tisti, katerih 
znanje o izbrani snovi je lažno oz. resnično. 
 
Tabela 12 po vzoru Kaltakci-Gurel idr. (2017) prikazuje število dijakov v posamični nalogi, ki je 
izkazalo določeno raven znanja. Zgled za tabelo 13 izhaja iz tabele 2, kjer je prikazana definicija 
za posamično razven znanja. Iz tabele lahko vidimo, da se velika raven dejanskega znanja na 
preizkusu znanja pojavi pri drugi, tretji in osmi nalogi, kjer je pravilno odgovorilo in izrazilo 
gotovost v pravilnost svoje rešitve več kot 30 % vseh dijakov. Največja raven znanja se je 
pojavila pri drugi nalogi, na katero je povsem pravilno odgovorilo ter izrazilo gotovost v svoje 
odgovore 67 % vseh dijakov. Največja raven neznanja se je pojavila pri četrti nalogi, na katero 
je povsem napačno odgovorilo ter hkrati podalo negotovost v svoje odgovore kar 27 % vseh 
dijakov. Izračunane mediane kažejo osrednje vrednosti števila dijakov, ki so izkazali neznanje 
(M = 9,5), lažno pozitivno znanje (M = 7), lažno negativno znanje (M = 2), ter dejansko znanje 
(M = 16). 
 
Tabela 12: Število dijakov glede na izkazano raven znanja pri posamični nalogi. 

Naloge Raven znanja 

Neznanje Lažno 
pozitivno 

znanje 

Lažno 
negativno 

znanje 

Pomanjkljivo 
znanje 

Znanje 

1. 4 16 0 50 0 

2. 1 9 0 13 47 
3. 5 3 1 36 25 

4. 19 2 7 30 12 
5. 12 5 3 39 11 

6. 11 9 3 35 12 
7. 14 14 2 37 3 

8. 2 13 6 18 31 

9. 8 2 1 35 24 
10. 12 2 2 38 16 

M 9,5 7 2 35,5 16 
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Tabela 13 po vzoru Sreenivasulu idr. (2013) prikazuje rezultate stopnje strinjanja dijakov s 

pravilnostjo njihove rešitve v 1. in 3. stopnji posamične naloge iz preizkusa znanja. Iz povprečne 
vrednosti strinjanja dijakov s pravilnostjo svoje obkrožene rešitve je razvidno, da so dijaki, ki 
so pravilno odgovorili tako na prvo in tretjo stopnjo naloge kot tudi obe stopnji naloge, hkrati 
bolj sigurni v svoje znanje – njihovo strinjanje z lastnimi rešitvami je v vseh treh primerih precej 
višje od povprečja strinjanja dijakov, ki so imeli nepravilne odgovore. 
 
Tabela 13: Prikaz strinjanja dijakov s pravilnostjo svoje obkrožene rešitve. 

V
p

ra
ša

n
je

 

  

 

1.stopnja naloge 

 

 

3. stopnja naloge 

 

1. in 3. stopnja 

naloge 

SM SMP SMN SM SMP SMN SM SMP SMN 

1. 3,8 4,2 3,0 2,3 2,4 2,3 3,1 4,4 3,7 

2. 4,2 4,3 3,7 3,7 3,7 3,7 4,0 4,4 3,9 

3. 3,8 4,0 3,5 3,4 3,7 3,1 3,6 4,1 3,5 

4. 2,4 2,8 2,2 2,3 2,8 1,9 2,4 2,9 2,3 

5. 2,7 2,9 2,6 2,8 3,1 2,6 2,8 3,4 2,5 

6. 3,2 3,6 2,7 2,6 2,7 2,5 2,9 3,7 3,0 

7. 2,6 2,9 2,0 2,3 2,2 2,4 2,4 4,4 2,5 

8. 4,0 4,3 3,4 3,9 4,0 3,7 4,0 4,4 3,7 

9. 2,6 2,9 1,8 2,3 2,6 2,1 2,5 3,1 2,0 

10. 3,1 3,6 2,5 2,9 3,4 2,4 3,0 4,0 2,6 

M strinjanja 3,2 3,6 2,7 2,9 3,1 2,7 3,1 3,9 3,0 

Legenda: 
SM -  povprečje strinjanja vseh dijakov z vprašanjem, deljeno s številom vseh dijakov. 
SMP -  povprečje strinjanja dijakov, ki so povsem pravilno odgovorili, deljena s številom dijakov, ki so povsem pravilno 
odgovorili (v primeru upoštevane 1. in 3. stopnje so vključeni zgolj dijaki, ki so odgovorili pravilno na oba dela).  
SMN - povprečje ocen strinjanja dijakov, ki so napačno odgovorili, deljeno s številom dijakov, ki so napačno odgovorili. 

 
Tabela 14 po vzoru Sreenivasulu idr. (2013) prikazuje vse kombinacije napačno izbranih 
odgovorov in razlogov (1. in 3. stopnja naloge), skupaj z gotovostjo dijaka v svoj odgovor, kjer 
je gotovost predstavljala ocena strinjanja dijaka s trditvijo 3 ali več (2. in 4. stopnja naloge). 
Napačno izbrane kombinacije, za katere se je odločilo več ki jih je obkrožilo več kot 10 % 
celotnega vzorca, predstavljajo napačna razumevanja dijakov. V tabeli 14  so osenčene.  
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Tabela 14: Prikaz kombinacije možnih izbranih odgovorov tistih dijakov, ki so hkrati prepričani 
v pravilnost svojih odgovorov. 

Številka 

naloge 

1. 2. 3. 4. 5. 

K
o

m
b

in
ac

ije
 o

d
go

vo
ro

v 

A A 0 A A 27 A A X A A 0 A A 2 

B 0 B 0 B 1 B 1 B 0 

C 0 C X C 1 C 0 C 3 

Č 0 Č 2 Č 1 Č 0 Č X 

B A 0 B A 1 B A 1 B A 2 B A 1 

B 0 B 0 B 1 B 0 B 0 

C 0 C 0 C 0 C 4 C 1 

Č X Č 0 Č 10 Č 0 Č 1 

C A 0 C A 0 C A 0 C A 0 C A 0 

B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 

C 0 C 0 C 3 C 1 C 2 

Č 0 Č 0 Č 1 Č 0 Č 0 

Č A 0 Č A 1 Č A 0 Č A 2 Č A 2 

B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 

C 0 C 0 C 0 C X C 7 

Č 0 Č 0 Č 1 Č 0 Č 2 

Številka 

naloge 

6. 7. 8. 9. 10. 

K
o

m
b

in
ac

ije
 o

d
go

vo
ro

v 

A A 3 A A 12 A A 1 A A 1 A A 4 

B 0 B 2 B 5 B 0 B 1 

C 1 C 0 C 7 C 0 C 0 

Č 1 Č X Č 0 Č 0 Č 0 

B A 4 B A 0 B A 0 B A X B A 2 

B 0 B 1 B 1 B 0 B 0 

C 0 C 0 C 0 C 2 C X 

Č 0 Č 2 Č 0 Č 0 Č 0 

C A 3 C A 0 C A 3 C A 0 C A 1 

B 1 B 1 B X B 0 B 1 

C 1 C 0 C 10 C 0 C 1 

Č 0 Č 0 Č 0 Č 0 Č 0 

Č A 7 Č A 0 Č A 0 Č A 0 Č A 0 

B 2 B 0 B 0 B 1 B 0 

C X C 0 C 0 C 0 C 1 

Č 1 Č 0 Č 0 Č 0 Č 4 
Opomba: ''X'' označuje pravilno kombinacijo odgovora na vprašanje in razloga zanj. 

Najpogostejša napačna razumevanja dijakov, ki so v tabeli 14 označena s sivo, so kot kombinacija 
odgovora v prvem delu posamične naloge in razloga zanj v tretjem delu posamične naloge po vzoru 
Sreenivasulu idr. (2013) zbrana v tabeli 15. Verjetnih razlogov za takšne odločitve je več: pri 2. in 
3. nalogi se nepravilna kombinacija odgovorov najverjetneje pojavi zaradi dijakove napačne in 
površne interpretacije videnega (namen posamičnih komponent destilacijske aparature), pri 5., 6. 
in 7. nalogi razlog za odgovor v prvem delu naloge najverjetneje predstavlja atraktiven distraktor 
zaradi uporabljenih zapletenejših pojmov (kot je npr. rastlinska vakuola), pri 8. nalogi pa so se 
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dijaki najverjetneje odločili za takšno kombinacijo odgovorov zaradi njim že poznanega (ločevanje 
z lijem ločnikom).  
 
Tabela 15: Zaznana najpogostejša napačna razumevanja dijakov. 

Naloga 

(odgovor/razlog) 

Napačno razumevanje % dijakov z 

napačnim 

razumevanjem 

2 AA Destilacija temelji na podlagi različnih temperatur vrelišč 

spojin, to pa dokazuje uporaba vodno hlajenega steklenega 

hladilnika. 

39 

3 AČ Ko želimo homogeno zmes etanola in vode ločiti na 

posamične komponente, pri tem zaradi večje hlapnosti 

izbranega alkohola v primerjavi z vodo uporabimo urno 

steklo.  

10 

5 ČC Mikrokapsulacija predstavlja postopek ustvarjanja drobnih 

kapljic, obdanih s slojem polimera, ker s postopkom 

pridobimo kapsule makro velikosti, v katerih lahko 

shranjujemo različne spojine. 

10 

6 ČA Mikrosfere so izredno majhni prostori v vakuolah 

rastlinskih celic, vidni pod za to posebej prilagojenimi 

aparaturami, ker sferična oblika pomeni okroglo obliko, 

predpona mikro pa označuje njeno velikost. 

10 

7 AA Prisotnost dvojnih vezi v izbrani snovi lahko dokazujemo z 

uporabo kisle raztopine kalijevega dikromata(VI) 

K2Cr2O7/H+, ker se v primeru prisotnosti dvojne vezi 

oborjeno srebro nalaga na stenah epruvete. 

14 

8 CC  Za pridobitev najbolj zastopane spojine v lupini citrusov 

(aldehid citronelal) bi uporabil ločevanje z lijem ločnikom, 

ker je citronelal najpogosteje zastopana spojina v 

nepolarnem topilu, ostali dve snovi pa sta bolj topni v 

polarnih topilih. 

10 

 

5.4 Analiza intervjujev dijakov o predstavah in zaznanih napačnih 

razumevanjih iz teme mikrokapsulacije snovi iz odpadkov agrumov 
 

Namen izvedbe intervjujev je ugotovitev predstav dijakov o izbrani tematiki ter napačnih 
razumevanjih, ki se pri tem pojavljajo. Ker so bili nekateri intervjuji daljši (nekateri dijaki so podali 
več mnenj, opazk) in drugi krajši, je v tabeli podano tudi indeks napačnih predstav za posamičnega 
dijaka. Intervjuiranih je bilo 5 dijakov od skupno 70. 
 
Najpogosteje uporabljene specifične besede (ki niso vezniki, medmeti ali prislovi) v intervjujih so: 
snovi, uporabljamo, stanje, mislim, gel, dokazovanje, raztopina, hladilnik, destilacija, 
mikrokapsuliranje, obarjanje, bromovica.
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Tabela 16: Prikaz dosežkov 5. dijakov na preizkusih znanja ter podanih podatkov v intervjujih. 
 

 Dijak  

1 

Dijakinja 

2 

Dijakinja 

3 

Dijakinja 

4 

Dijakinja 

5 

Število točk na preizkusu 

znanja 

16 10 10 12 11 

Število točk na poznem 

preizkusu znanja 

7 4 7 9 5 

Število najpogostejših 

napačnih predstav (napačne 

predstave pri več kot 10% 

dijakov) 

3 1 0 2 2 

Raven individualnega interesa 

(število točk) 

17 40 44 49 47 

Raven situacijskega interesa 

(število točk) 

41 30 33 42 33 

Obseg intervjuja (število besed 

dijaka) 

701 1086 723 331 612 

Število zaznanih napačnih 

predstav v intervjuju 

1 4 9 3 3 

Indeks napačnih predstav 

(
število besed v intervjuju

število zaznanih napačnih predstav x 100
) 

7,0 2,7 0,8 1,1 2,0 

 
Iz tabele 16 vidimo dosežke posamičnih dijakov na preizkusih znanja, ali so razvili kakšno izmed 
najpogosteje zaznanih napačnih predstav glede, zbranih v tabeli 16 in kakšen je njihov izračunani 
indeks napačnih predstav, glede na podani intervju. Indeks napačnih predstav glede na podani 
intervju je izračunan iz števila besed v intervjuju, deljeno s 100 pomnoženim številom zaznanih 
napačnih predstav v intervjuju (Sadhu idr., 2017). Višji je indeks, manj napačnih predstav je razvil 
dijak in obratno. Iz tabele 16 vidimo, da ima najnižji indeks napačnih predstav dijakinja 3. V 
intervjuju je razvila največje število napačnih predstav in imela tudi na preizkusu znanja najnižje 
število točk, vendar je dosegla nekoliko boljši uspeh na poznem preizkusu znanja. Zanimivo je, da 
edina ni razvila nobene napačne predstave, ki se je pojavljala pri več kot 10 % vzorca (napačne 
predstave so zbrane v tabeli 15).  Najvišji indeks napačnih predstav glede na intervju ima dijak 1, 
ki je hkratno dosegel tudi najvišje število točk na preizkusu znanja izmed petih intervjuiranih 
dijakov ter enako število točk na poznem preizkusu znanja kot dijakinja 3. Prav tako je zanimivo, 
da je na preizkusu znanja razvil največ napačnih predstav, ki se pojavljajo pri več kot 10 % dijakov 
(njegove zaznane napačne predstave: 2 AA, 7 AA in 8 CC, gledano v tabeli 15).  
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Tabela 17: Prikaz napačnih predstav posamičnih dijakov, določenih v transkripciji intervjujev. 

 Dijak 1 Dijakinja 2 Dijakinja 3 Dijakinja 4 Dijakinja 5 

Primeri napačnih 

predstav v 

povezavi s 

pojmom zelena 

kemija 

  »Zelena kemija je nekaj, 
da delaš z naravnim, 
mislim z rastlinami, 
naravna kemija.«  

»…jaz si 
predstavljam 
nekaj z 
rastlinami, ker 
zelena 
povezujem z 
rastlinami.« 

 

Primeri napačnih 

predstav v 

povezavi z 

laboratorijskimi 

postopki 

mikrokapsulacije 

»…imaš 
neko 
raztopino, v 
kateri so 
neke 
določene 
snovi in 
potem z 
nekimi 
določenimi 
postopki te 
snovi pač 
spremeniš 
ali pa izničiš 
ali pa 
odstraniš iz 
te spojine, 
ali pa nekaj 
takega.«  
 

 »Lahko uporabljamo ta 
hladilnik vodni, lahko pa 
tudi s segrevanjem snovi 
oziroma zmesi.« 
»Ja eno verjetno 
predstavlja ko so vse te 
spojine zmešane med 
sabo, drugo pa 
predstavlja ko so vse te 
snovi ločene med sabo. 
Oziroma ena spremeni 
agregatno stanje zato da 
se loči. Verjetno je gel 
stanje kadar so te.. še 
skupaj in potem sol stanje 
kadar so ločene. Na 
primer v olupku je še gel 
stanje, ko smo izvedli 
obarjanje pa smo dobili 
sol stanje.« 

»Nekaj v 
povezavi z 
gorilnikom. Da to 
snov segrejemo 
do take 
temperature, da 
izloči neke snovi, 
ki jih 
potrebujemo.« 

 

»Pri sestavi vseh 
predmetov… Je bil tudi 
termometer (pri 
eksperimentalnem 
delu) in sklepam, da je 
povezano s tem, da 
bomo računali na 
temperature, na primer 
vrelišča 
oziroma  spremembe 
agregatnega stanja, 
zato, da se bodo 
različne snovi ločile 
oziroma da jih bomo 
lahko vsako posebej 
pobrali oziroma 
predelali. Povezujem 
predvsem s 
segrevanjem in 
pa...hladilnik ali kako 
se mu že reče.«  
 

Primeri napačnih 

predstav v 

povezavi s 

snovmi v 

eksokarpu 

agrumov 

 »…glede na to da je 
pe- , predvidevam 
da je iz petih 
ogljikov.« 
»Nisem prepričana, 
ali je trojna (vez) 
ker ima končnico – 
in.«  

»…element, ki obarva 
olupek.« 
»Morda sem zanj (pektin) 
slišala v kakšnih 
razkužilih.« 
»To je ta, ogljikovodik, ki 
ima tri vezi, mislim ima v 
spojini tri vezi« 
»Kemijska zgradba je iz 
petih ogljikov in… desetih 
vodikov.« 
»To so neka olja…«  
 

»Aldehidi imajo 
negativen naboj. 
Ketoni pa 
pozitiven naboj. 
Recimo natrij 
minus - ima en 
več elektron.« 

 

 

Primeri napačnih 

predstav v 

povezavi s 

kemijskimi 

reakcijami pri 

postopkih 

mikrokapsulacije 

 »Pri nukleofilnih 
substitucijah pa … 
imamo pa tudi v 
bistvu, brom se 
veže, največkrat 
mislim, da se z 
bromovico 
dokazuje.« 
»…mislim da smo 
dokazali, da v 
eteričnih oljih ni 
aldehidov, dodali 
smo alkoholu zmes 
in bi se iz modre 
obarvala 
oranžkasto.« 

»…kislino ali pa bi tudi 
poskusili, zato ker vemo 
da alkeni imajo višje 
vrelišče, mislim, nižje 
vrelišče - bi lahko 
poskusili, na podlagi tega, 
kakšno vrelišče imajo in 
potem določili če so 
alkeni, mislim, če imajo 
dvojno vez.« 
 

 »Mislim, da smo delali 
nekaj z modro galico… 
Pač, ta dvojna vez se 
razpolovi in s tem 
odpre, nastane prostor 
da se lahko neka druga 
snov lahko gor prilepi 
in s tem dobimo neko 
novo različico snovi.« 

 

 
V tabeli 17  so zbrane posamične napačne predstave dijakov iz transkripcije intervjujev, razdeljene 
glede na pojme iz eksperimentalnega dela mikrokapsulacije snovi iz olupkov agrumov. Preverjani 
pojmi so bili sledeči: zelena kemija, laboratorijski postopki mikrokapsulacije, snovi v eksokarpu 
agrumov ter kemijske reakcije pri postopkih mikrokapsulacije. 
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5.4.1 Predstave in napačna razumevanja dijakov o pojmu zelena kemija 
 

S prvim vprašanjem, ki je bilo zastavljeno dijakom, je bilo zanimanje osredotočeno na njihove 

predstave v zvezi s pojmom ''zelena kemija''. Nihče izmed dijakov za tovrstni pojem še ni slišal. 

Vsak izmed dijakov je posledično podal lastno predstavo o pojmu. Predstave so različne, dijaki pa 

pojem povezujejo z vidikom naravnega, rastlin, poteka nekih postopkov in trajnostnega razvoja. 

Najbolj pravilno predstavo o pojmu je podal dijak 1. Napačne predstave v zvezi s pojmom se 

pojavijo pri dijakinji 3 in dijakinji 4, saj pojem zelena kemija ne predstavlja zgolj povezave z 

rastlinami. Dijakinja 2 in dijakinja 5 sta hkratno  zmotno izpostavili, da naj bi šlo za kemijo naravnih 

materialov, zanimivo pri tem pa je, da očitno dijaki dokaj podobno razmišljajo o predstavljenemu 

pojmu. 

Primeri izjav dijakov (pravilne predstave v zvezi s pojmom zelena kemija) 

Dijak 1: »Neki postopki, ki so za naravo manj škodljivi.« 

Dijakinja 2: »Kar bi v bistvu mi pomagalo s kemijo reševati probleme v svetu, ki so sedaj nastali s 

podnebnimi spremembami in podobno.« 

 

Primeri izjav dijakov (nepravilne predstave v zvezi s pojmom zelena kemija) 

Dijakinja 2: »Kemija naravnih materialov, to kar je pač zelenjava, sadje…« 

Dijakinja 3: »Zelena kemija je nekaj, da delaš z naravnim, mislim z rastlinami, naravna kemija.« 

Dijakinja 4: »…nekaj z rastlinami, ker ''zelena'' povezujem z rastlinami.« 

Dijakinja 5: »…pod tem izrazom uporabljamo čim več naravnih materialov, nekaj izkoriščamo iz 

tega.« 

 

5.4.2 Predstave in napačna razumevanja dijakov o laboratorijskih postopkih v zvezi z 

mikrokapsulacijo snovi iz odpadnih delov agrumov 
 

S tretjim, četrtim ter sedmim vprašanjem v intervjuju je bilo zanimanje deloma osredotočeno na 

predstave dijakov v zvezi z njihovim razumevanjem laboratorijskih postopkov, ki se nanašajo na 

mikrokapsulacijo izbranih snovi. Tekom mikrokapsulacije so bili dijakom zgolj prikazani postopki 

obarjanja, sami pa so opravili postopek destilacije in mikrokapsulacije. Vsi dijaki so navedli, da so 

se s pojmom ''obarjanje'' prvič srečali šele pri tovrstnem laboratorijskem delu. Nekateri dijaki so 

razvili pravilna razumevanja, kjer je bil bistven poudarek na nastanku trdne snovi, ki se loči od 

raztopine. 

Primeri izjav dijakov (pravilne predstave o obarjanju) 

Dijak 1: » To je tisto (obarjanje), ko se iz neke raztopine obori trdna snov.« 

Dijakinja 2: »…kakor, da bi nekaj vrelo in iz neke raztopine nastane takšna neka trdna, bolj gosta 
snov, ki se loči od druge tekoče snovi.« 
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Vidno je, da so dijaki pri postopkih obarjanja pektina iz eksokarpov limone, ki so si jih za razliko od 
ostalih postopkov zgolj ogledali, razvili tudi večje število napačnih predstav. Tri dijakinje so razvile 
napačna razumevanja pojma obarjanje. Ena izmed dijakinj je uporabila napačno terminologijo, 
drugi dve pa sta postopek obarjanja enačili s postopkom destilacije. 
 
Primeri izjav dijakov (napačne predstave o obarjanju) 

Dijakinja 3: »Obarjanje je, postopek… kemijski, pri katerem iz snovi, iz zmesi lahko ločimo 
elemente.« 

Dijakinja 4: »Nekaj v povezavi z gorilnikom. Da to snov segrejemo do take temperature, da izloči 
neke snovi, ki jih potrebujemo.« 

Dijakinja 5: »…je povezano s tem, da bomo računali na temperature na primer vrelišča 
oziroma  spremembe agregatnega stanja zato da se bodo različne snovi ločile oziroma da jih bomo 
lahko vsako posebej pobrali oziroma predelali.« 

Dijaki so se bolje odrezali pri opisu postopka destilacije, pri katerem so pridobili hidrolat, v katerem 

se je nahajalo eterično olje. Nekaj jih je navedlo, da so se s tovrstnim postopkom že srečali na vajah 

pri pouku, kar najverjetneje predstavlja razlog za več pravilnih predstav. 

Primeri izjav dijakov (pravilne predstave o destilaciji) 

Dijak 1: »Jaz si to predstavljam, da je neka reakcija, pri kateri v bistvu iz neke snovi, iz neke 
raztopine izbiješ ven neke snovi… Da na primer imaš neko raztopino, v kateri so določene snovi in 
potem z nekimi določenimi postopki te snovi pač spremeniš ali pa izničiš ali pa odstraniš iz te 
spojine…« 

Dijakinja 2: »…ločevanje tekočih snovi, ki imajo dva različna vrelišča.« 
 
Dijakinja 4: »Za destilacijo uporabljamo gorilnik in hladilnik… Pomembno je da gledamo 
temperaturo natančno, da ne gre previsoko.« 
 
Dijakinja 5: »Nekaj bomo morali segrevati, potem pa bomo zaradi tega rabili posodo in potem 
bomo potrebovali tudi termometer, ker moramo nujno spremljati temperaturo, zato da ne gremo 
čez vrelišče,…, potem bomo rabili tudi nekaj, neko posodo v katero bomo zbirali tudi ločeno snov, 
ki jo poskušamo dobiti.« 

Primer napačne predstave o destilaciji je podala dijakinja 3, ki je navedla, da voda izpari, kar je 

ravno nasprotno siceršnjemu namenu destilacije, zaradi česar je potrebno tudi spremljati 

temperaturo zmesi, ki vre tekom destilacije. 

Primeri izjav dijakov (napačne predstave o destilaciji) 

Dijakinja 3: »To je izparevanje vode ali katerekoli tekoče snovi oziroma da izpari še ena določena 
snov zato da destiliraš jo proč - da jo ločiš.«  
 
Dijakom je bil pojem mikrokapsulacija nov. Pri opisu mikrokapsulacije so tako izhajali iz tega, kar 

so videli pri eksperimentalnem delu ter iz lastnih predstav. Štiri izmed petih dijakov pa so pravilno 

razmišljali o uporabi mikrokapsulacije – trije izmed njih so mikrokapsulacijo povezali z 
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farmacevtsko industrijo oziroma zdravili – antibiotiki. Ena dijakinja je navedla tudi namen uporabe 

(ohranjanje določene snovi, namen varnega transporta določenih snovi). 

Primeri izjav dijakov (pravilne predstave o mikrokapsulaciji) 

Dijak 1: »…da neke delce daš v majhne, … kapsule, da jih obdaš z nečim. V bistvu nisem še slišal za 
izraz, pač mikro- in - kapsulacija sem si takoj predstavljal da obdaš nekaj majhnega.« 
 
Dijakinja 2: »… mikrokapsuliranje je kakor nek postopek, po moje, ki neko določeno snov ki je lahko 
trdna, lahko je tekoča kakor kapljica, jo v bistvu obdamo z neko kapsulo, z nekim ovojem pač, druge 
snovi, ki ne prepušča ali pa lahko prepušča ali pa da bi jih lahko tudi z žličko ali s pinceto prijeli, 
recimo, na ta način - da se ne razlije.« 
 
Dijakinja 5: »Da neko snov obdamo z neko ovojnico in da to drži nekaj notri v sebi, pač to snov ki 
smo jo obdali.« 

Napačno predstavo o mikrokapsulaciji je podala dijakinja 3, saj eterično olje predstavlja del 

mikrokapsule  in ne obratno. Prav tako napačna je predstava dijakinje 4, saj pri mikrokapsulaciji 

ne pride do obdajanja stvari, temveč snovi. 

Primeri izjav dijakov (napačne predstave o mikrokapsulaciji) 

Dijakinja 3: »Ja, mikrokapsuliranje verjetno govori o nekih mikrokapsulah, ki jih preučujemo. 
Mikrokapsule so na primer deli eteričnega olja, sestavljajo eterično olje.« 
 
Dijakinja 4: »Neko majhno stvar, da kapsuliramo v kapsulo.« 
 

5.4.3 Predstave in napačna razumevanja dijakov o uporabnosti snovi, ki sestavljajo eksokarp 

agrumov 
 

Drugo, peto ter osmo vprašanje, ki so bili zastavljena dijakom v intervjuju so preverjali 

razumevanje in morebitne napačne predstave dijakov v zvezi z uporabnostjo snovi, ki sestavljajo 

eksokarpa citrusov. Vsi dijaki so prepoznali agrume kot rastline, ki spadajo v družino Citrus. Glavne 

snovi, ki gradijo eksokarp in so bile hkratno izpostavljene tekom eksperimentalnega dela so 

eterična polja, pektin ter voda. Dijaki so pravilno izpostavili, da lupina agrumov vsebuje vitamin C, 

minerale, pektin ter različna barvila. Najbolj obširno razlago  o temu je podala dijakinja 2.  

Pektin, snov, ki v veliki meri gradi eksokarp agrumov, so štirje dijaki prepoznali kot polisaharid. 

Kemijske zgradbe pektina dijaki niso poznali, a so podali lastna predvidevanja o temu, kakšna naj 

bi kemijska zgradba pektina bila. Pri tem so izhajali iz poimenovanja - iz tega, s čimer so se že 

seznanili pri pouku kemije – npr., da v pektinu zasledimo trojno vez, zaradi končnice –in, ki je sicer 

značilna za alkine.   

Primeri izjav dijakov (lastne predstave o kemijski zgradbi pektina) 

Dijakinja 2: »glede na to da je pe- , predvidevam da je iz petih ogljikov. Pa ima glikozidno vez 
vmes. Nisem prepričana, ali je trojna vez, ker ima končnico - in.« 

 

Dijakinja 3: »…ima tri vezi. Kemijska zgradba je iz petih ogljikov in… desetih vodikov.« 
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Dijakinja 4: »To je več delcev, skupaj povezanih, saharoze recimo.« 
 

Za eterična olja si dijaki različno interpretirajo, katere spojine predstavljajo. Dijakinja 3 je izhajala 

iz poimenovanja in navedla, da naj bi bila eterična olja maščobne kisline. Dijakinja 4 je ugibala, da 

eterična olja predstavljajo kisline. Ostali dijaki so izhajali iz slišanega na predstavitvi – dijak 1 je 

navedel, da gre mogoče za alkohole in aldehide. Dijakinja 5 je navedla, da se ji dozdeva za estre, 

saj se je tega spomnila s predstavitve. Dijakinja 2 je bila v svojem pojmovanju najbolj pravilna, saj 

jih je definirala kot alkohole, prekurzorje za aldehide, ketone in karboksilne kisline. 

Primeri izjav dijakov (lastne predstave o kemijski zgradbi eteričnih olj) 

Dijakinja 2: »Eterična olja…Najbolj mi padejo na pamet alkoholi. Alkohole uporabljamo za 
marsikaj, iz njih pridobivamo ketone, aldehide, celo karboksilne skupine tudi za razne oksidacije.« 
 
Dijakinja 4: »Eterična olja so maščobne kisline verjetno.« 
 

Glede izvora eteričnih olj so si dijaki slični, da izhajajo iz rastlin, nihče izmed njih pa  ni navedel tudi 

živalskega izvora. Njihove predstave o specifičnem rastlinskem izvoru variirajo od teh, za katere so 

slišali v svojem vsakdanjiku (najpogosteje navedena sivka), pa tudi lastnih domnev kot je npr. 

ingver. Dijakinja 5 je pri svoji razlagi uporabila tudi svoje znanje biologije, dijakinja 4 pa je navedla 

tudi glavno lastnost rastlin, ki vsebujejo eterično olje – aromatičnost. 

Primeri izjav dijakov (lastne predstave o izvoru eteričnih olj) 
Dijak 1: »Se mi zdi da so prisotna v kakšnih takih močnih  (rastlinah) bolj, ne vem, recimo ingver. 
Ingver - zato ker je tak, ‘’močen’’. Vonj ima močan, pa tudi okus je takšen bolj pekoč. 
 
Dijakinja 2. »Iz vsake rastline, ki diši, bi lahko pridobivali eterična olja, tako da - razne rože, 
skorajda ne vse rože, pa tudi iz te mete jih lahko, mogoče celo kakšno drevo« 
 
Dijakinja 5: »Eterična olja večinoma najdemo v rastlinah, nastajajo notri v celicah, obstaja prav 
določen zapis za to, da se ustvarijo eterična olja  - za točno določeno rastlino točno določeno 
eterično olje, z nekim namenom.« 
 

5.4.4 Predstave in napačna razumevanja dijakov o kemijskih reakcijah v zvezi s 

pridobivanjem uporabnih snovi iz eksokarpov agrumov 
 

Deveto in deseto vprašanje intervjuja sta dijake spraševala o njihovem razumevanju kemijskih 

reakcij, ki so se vršile tekom izvedbe dokaznih reakcij za posamične snovi v hidrolatu,  

pridobljenem s pomočjo destilacije. Dijaki so izvedli dokazne reakcije za morebitne prisotne 

spojine: nasičene spojine (spojine z dvojno ali trojno vezjo), aldehide in alkohole. Vprašanja so se 

nanašala na snov, s katero so se dijaki že seznanili pri pouku kemije. Prisotnost nasičenih spojin (v 

tem primeru limonena) so dokazovali z dodatkom bromovice, pri tem pa se je odvila reakcija 

elektrofilne adicije broma na dvojno vez v molekuli limonena. Mehanizem adicije so omenili trije 

dijaki, vendar nihče od njih ni bil povsem prepričan v svoje znanje. Trije izmed dijakov so omenili 

dodatek bromovice ter spremembo barve. Najbolj obširno in pravilno razlago je podala dijakinja 

2.  
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Primeri izjav dijakov (pravilne predstave o dokaznih reakcijah za nasičene spojine)  

Dijak 1: »Vem da smo, ko smo dobili, …, eterično olje ven, ko smo destilirali, smo ga potem dali v 
epruvete. Potem smo to bromovico vnesli v epruveto in potem smo čakali na to ali se obarva. 
Bromovica je bolj rjavkasta.« 
 
Dijakinja 2: »…damo bromovico  in se bo obarvalo, zaradi tega ker se bo dvojna vez razpela, da se 
bo brom gor vezal in se bo drugače obarvalo vse skupaj. Eterično olje v čaši, smo mu dodali kapljico 
ali dve bromovice, ta snov se je potem razbarvala iz oranžkaste v brezbarvno in smo tako dokazali, 
da so bile dvojne vezi notri.« 
 
Napačne predstave o mehanizmu reakcije kot nukleofilne substitucije so podale tri dijakinje. 

Dijakinja 3 je podala predstavo, ki je ravno obratna realni – namesto razbarvanja tekočine ob 

dodatku bromovice zmesi, ki vsebuje nasičeno spojino, je omenila obarvanje. 

Primeri izjav dijakov (nepravilne predstave o dokaznih reakcijah za nasičene spojine)  

Dijakinja 2: »Pri nukleofilnih substitucijah pa … imamo pa tudi v bistvu, brom se veže, največkrat 

mislim, da se z bromovico dokazuje.« 

Dijakinja 3: »…če bi se obarvalo, bi verjetno tudi pokazalo na podlagi tega, če je  alken prisoten 
ali ne. Smo dodali kapljice različnih reagentov, če je bil prisoten alken, se je obarvalo.« 
 
Dijakinja 4: ». Glede kemijske reakcije - verjetno, da se ta dvojna vez razbije, vzpostavi se neka 
nova vez z drugo molekulo. Zdaj mi pride na pamet … substitucija - pa to ne vem, če je prav.« 
 
Dijakinja 5: »… ta dvojna vez se razpolovi in s tem odpre, nastane prostor da se lahko neka druga 
snov lahko gor prilepi in s tem dobimo neko novo različico snovi. Reakcija se imenuje… 
‘’radikalska substitucija’’…, torej substitucija, neka zamenjava.« 
 
Dijaki so se slabše odrezali pri odgovarjanju na vprašanje o dokazovanju aldehidov. V tem primeru 

se je prisotnost morebitnih aldehidnih spojin dokazovala z Fehlingovim reagentom. Dijak 1 in 

dijakinja 2 sta aldehide in ketone pravilno definirala. Dijak 1 je tudi deloma pravilno navedel 

uporabljeni reagent, modro galico, ki v Fehlingovem reagentu zagotavlja bakrove ione. 

Primeri izjav dijakov (pravilne predstave o aldehidih in ketonih) 

Dijak 1: »…so kemijske spojine, ki imajo dvojno vez, na katero je vezan kisik. Pri aldehidih se 
pojavi na koncu, na prvem ogljikovem atomu, pri ketonih pa v sredini. Za dokazovanje smo 
uporabili...modro galico.« 

Dijakinja 2: »Aldehidi, so ogljikovodiki s končno skupino -COH, pri ketonih je pa vmesna skupina, v 
bistvu na en C, ogljikov atom je vezan O z dvojno vezjo, tako da mora biti nekje na sredi. Aldehide 
dobivamo iz primarnih alkoholov, ketone pa iz sekundarnih.« 

Dijakinja 5 ni vedela, kaj aldehidi in ketoni so, dijakinja 4 in dijakinja 3 pa je sta podali napačno 

definicijo tovrstnih kisikovih spojin. Nobena izmed dijakinj ni pravilno navedla, katere dokazne 

reakcije za morebitno prisotnost aldehidnih spojin so bile uporabljene. Dijakinja 5 in dijakinja 4 

nista znali navesti nobene dokazne reakcije, dijakinja 2 in dijakinja 3 pa sta kot primer podali 

napačno dokazno reakcijo.   

Primeri izjav dijakov (nepravilne predstave o aldehidih in ketonih) 
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Dijakinja 3: »Aldehidi imajo končno spojino -CO, -CHO…« 
 
Dijakinja 4: »Aldehidi imajo negativen naboj. Ketoni pa pozitiven naboj. Recimo natrij minus - ima 
en več elektron.« 
  

Primeri izjav dijakov (nepravilne predstave o dokaznih reakcijah za aldehide) 

Dijakinja 2: »Dokazali smo z oksidacijo alkohola, da bi se spremenil v aldehid, mislim da smo 
dokazali, da v eteričnih oljih ni aldehidov, dodali smo alkoholu zmes in bi se iz modre obarvala 
oranžkasto.« 
 
Dijakinja 3: »za aldehide bi lahko uporabljali tudi destilacijo.. različno vrelišče… Lahko bi uporabili 
bromovico.« 
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6. RAZPRAVA  
Glavni nameni raziskave so:  (1) ugotoviti, ali se pojavljajo razlike v dosežkih dijakov na preizkusu 
znanja o mikrokapsulaciji glede na njihovo oceno iz kemije, spol in njihov interes, (2) ugotoviti, 
kako trajno je znanje dijakov o izvedeni mikrokapsulaciji, (3) ugotoviti najpogostejša napačna 
razumevanja dijakov v zvezi z izvedenim eksperimentalnim delom mikrokapsulacije, (4) izvesti 
poglobljeno študijo posamičnih primerov, pri tem pa ugotoviti njihovo pravilno in napačno 
razumevanje mikrokapsulacije. 
 
Odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja so tako sledeči: ugotovljeno je bilo, da so dijaki na 
preizkusu znanja v povprečju dosegli več kot 50 %, kar pomeni, da so usvojili določena znanja s 
področja mikrokapsulacije in je snov glede na zahtevnost primerna za uporabo v srednji šoli.  
 
Dijaki so na poznem preizkusu znanja dosegli občutno slabše rezultate, saj jih je le 26 % rešilo pozni 
preizkus znanja pozitivno. Razlogov za to je najverjetneje več: (1) sama izvedba poznega preizkusa 
znanja, ki je bil v spletni obliki, brez nadzora učitelja (2) pozni preizkus znanja je rešilo občutno 
manjše število dijakov (30 od sicer 70 dijakov), (3) ker v obdobju treh mesecev, ki so minili od 
izvedbe eksperimentalnega dela, dijaki niso obnovili teorije, se je del informacij v tem času izgubil. 
Primerjava rezultatov uspešnosti v obeh delih posamične naloge na preizkusu znanja in poznem 
preizkusu znanja pokaže, da so bili dijaki uspešnejši pri reševanju tik po izvedenem 
eksperimentalnem delu, kot pa tri mesece zatem. To velja tako za pet nalog, povezanih s praktično 
izvedbo mikrokapsulacije (tj. postopki obarjanja, destilacije, mikrokapsulacije in dokaznih reakcij), 
kjer je bila uspešnost reševanja obeh delov posamične naloge v povprečju manjša za 10 % na 
poznem preizkusu znanja, kot tudi drugih pet nalog, ki so preverjale teoretično kemijsko znanje, 
povezano s postopki mikrokapsulacije (tj. definicije pojmov: pektin, eterično olje, funkcionalne 
skupine, mikrosfere), kjer je bila uspešnost reševanja obeh delov posamične naloge v povprečju 
manjša za 16 % na poznem preizkusu znanja.  

 
Med tremi različnimi skupinami dijakov z različnimi ocenami iz kemije v 1. in 2. letniku se ne 
pojavljajo statistično pomembne razlike niti v dosežkih na preizkusu znanja, niti v dosežkih na 
poznem preizkusu znanja. Prav tako se med tremi različnimi skupinami dijakov glede na ocene iz 
kemije ne pojavljajo statistično pomembne razlike v dosežkih na poznem preizkusu znanja. 
Zaključimo lahko, da višja ocena iz kemije ni nujni pogoj za boljše znanje dijakov iz vsebin v zvezi z 
mikrokapsulacijo, niti pogoj za bolj trajno znanje iz izbrane vsebine. 

 
Med dvema skupinama dijakov z boljšimi (tisti, ki so pisali več kot 50 % vseh točk na predpreizkusu 
znanja, N = 11; M = 10,0) in slabšimi dosežki (tisti, ki so pisali manj kot 50 % na predpreizkusu 
znanja, N = 59 , M = 6,0) na predpreizkusu znanja, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v 
dosežkih na preizkusu znanja. Tako kot na preizkusu znanja kot tudi na poznem preizkusu znanja, 
(ki ga je rešilo manjše število dijakov kot pa preizkus znanja), ni bilo moč zaznati razlik med dijaki, 
ki so dosegli višje število točk na predpreizkusu znanja in naj bi imeli predvidevano boljše 
predznanje od dijakov (N = 26; M = 7,0), ki so dosegli nižje število točk na predpreizkusu znanja in 
naj bi imeli predvidevano slabše predznanje (N = 4; M =10,5).  Višje predznanje dijakov tako ne 
pogojuje večje uspešnosti dijaka na preizkusu znanja. 
 
Razlike se ne pojavljajo niti med dijakinjami in dijaki. Povprečno število točk na preizkusu znanja 
je bilo za oboje skoraj identično, v povprečju so dijaki (M = 10,92) dosegli nekoliko višje število 
točk kot dijakinje (M = 10,90). Brotman in Moore (2008) navajata, da se razlike v akademskih 
dosežkih po spolu pogosto pojavljajo, kjer naj bi bili moški tisti, katerih akademski dosežki so višji. 
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Razlogi za to naj bi bili različni, eden izmed ključnih pa naj bi bil, da so dekleta so v povprečju bolj 
sodelovalna in manj tekmovalna, poleg tega pa stremijo k bolj poglobljenemu konceptualnemu 
razumevanju in manj k ti. ''formulaičnemu'', kot naj bi sicer fantje. Devetak in Glažar (2007) 
navajata, da so poleg tega fantje bolj uspešni v reševanju abstraktnih nalog pri naravoslovju, 
vendar Bunce in Gabel (2002) navajata, da ob vključevanju vizualizacij delčne narave snovi pri 
pouku kemije dekleta dosegajo boljše rezultate, fantje pa ne. Zaključimo lahko, da se razlike v 
dosežkih po spolu ne pojavljajo, kadar sta kurikulum ter pedagogika prilagojena učnim stilom, 
izkušnjam ter interesu obeh spolov (Brootman in Moore, 2008). 
 
Interes, tako individualni kot situacijski, ima pomemben vpliv na učenčevo motivacijo in učenje. 
Do sedaj izvedene raziskave v zvezi z motivacijo kot so npr. Gottfried (1990), Hidi (2000), Chen in 
Darst (2002) v tujini ter Krnel idr. (2003) v Sloveniji, pa poročajo o pomembni vlogi motivacije kot 
napovedovalke učne uspešnosti. V tovrstni študiji vidimo, da znaša povprečna raven 
individualnega interesa 38,6 (maksimalno število točk = 75, IQR = 11,25), povprečna raven 
situacijskega interesa pa 39,3 (maksimalno število točk = 50, IQR = 4,25). Dijaki, ki so sodelovali v 
raziskavi, imajo v povprečju srednjo raven individualnega interesa in visoko raven situacijskega 
interesa. Glede na spol, se med dijakinjami in dijaki ne pojavljajo statistično pomembne razlike ne 
v individualnem interesu, niti v situacijskem interesu. Tovrstne ugotovitve se skladajo z 
ugotovitvami po Benton idr. (1995), ki navaja, da do statistično pomembnih razlik med spoloma, 
gledano po dosežkih na preizkusih znanja, pride zgolj v primeru, ko imajo tako fantje kot dekleta 
nizek individualni interes za določene vsebine. Enako pa ne velja za tiste, učence, ki imajo visok 
individualni interes za izbrano vsebino. 
Po Gottfiedovi (1990) so zveze med ocenami učencev in motivacijo višje, kot zveze med dosežki 

učencev na preizkusih znanja in motivacijo, a oboje statistično pomembne v večini študij. Med 

dijaki z različnimi ocenami iz kemije se pojavljajo statistično pomembne razlike v ravni 

individualnega interesa, kjer je bilo ugotovljeno, da imajo dijaki z višjo povprečno oceno iz kemije 

tudi  višji interes za izbrano učno vsebino. Enako pa ne velja za situacijski interes dijakov za izbrano 

učno vsebino, kjer se statistično pomembne razlike med tremi skupinami dijakov glede na 

povprečno oceno iz kemije ne pojavljajo.   

Meta raziskava Schiefele idr. (1992) poroča o pomembni korelaciji, višji od 0,30, med individualnim 

interesom učencev in njihovimi akademskimi dosežki pri vseh šolskih predmetih. Ugotovljena je 

bila nekoliko večja povezava med dosežki preizkusa znanja in situacijskim interesom dijakov (r = 

0,174), kot pa med dosežki na preizkusu znanja in individualnim interesom dijakov, kjer je bila celo 

nekoliko negativna (r = -0,101). Povprečna ocena iz kemije tako ni zadosten pokazatelj za interes 

dijakov za izbrano učno vsebino. 

Rezultati tovrstne študije kažejo, da obstaja med situacijskim in individualnim interesom dijakov 
neznatna (r = -0,094), podobno navajata tudi Chen in Darst (2002), ki med individualnim in 
situacijskim interesom učencev ugotavljata šibko korelacijo (r < 0,10).  
 
Glede na podane odgovore se je pri posamični nalogi preizkusa znanja ugotavljala izkazana raven 

znanja, ki jo po Kaltakci-Gurel idr. (2017) delimo na neznanje, lažno pozitivno in negativno 
znanje, pomanjkljivo znanje ter dejansko znanje. Rezultati, prikazani v obliki median števila 
dijakov glede na raven znanja kažejo, da je raven neznanja (M = 9,5) precej nižja od ravni 
dejanskega znanja (M = 16). Pogosteje kot lažno negativno znanje, kjer so dijaki podali 
napačen odgovor, a pravilen razlog zanj in bili hkrati prepričani v svoje znanje (M = 2) se 
pojavlja lažno pozitivno znanje (M = 7), kjer so dijaki podali pravilen odgovor, a napačen razlog 
zanj in bili hkrati prepričani v svoje znanje. Povzeto po Sreenivasulu in Subramaniam (2013), so 
napačna razumevanja dijakov prepoznana, ko je vsaj 10 % vseh dijakov na preizkusu znanja podalo 



Mihelčič, N. (2021). Ponovna uporaba olupkov agrumov pri pouku kemije v sredji šoli (Magistrsko delo). 
Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

69 
 

določeno kombinacijo odgovora in razloga zanj v posamezni nalogi. Glede napačnih razumevanj 
so rezultati raziskave pokazali, da se le ta pojavljajo pri drugi, tretji, peti, šesti, sedmi ter osmi 
nalogi. Napačna razumevanja v zvezi z laboratorijskimi postopki pri izdelavi pektinskih mikrokapsul 
so dijaki izrazili v drugi, tretji, sedmi in osmi nalogi. Pri drugi nalogi je razumevanje principa 
destilacije napačno utemeljilo kar 39 % vseh dijakov, kar nakazuje na potrebo po bolj točni 
definiciji posameznih delov destilacijske aparature. Pri tretji nalogi je 10 % vseh dijakov izbralo 
napačno kombinacijo odgovora in razloga zanj, da za učinkovito ločbo homogene zmesi etanola in 
vode potrebujemo urno steklo. Pri sedmi nalogi je 14 %  dijakov napačno navedlo dokazno reakcijo 
za dvojne vezi (uporaba kisle raztopine kalijevega dikromata(VI) K2Cr2O7/H+) in napačen razlog za to 

(nalaganje oborjenega srebra). Pri osmi nalogi je 10 % vseh dijakov navedlo za pridobivanje 
aldehidov ločevanje z lijem ločnikom zaradi različne polarnosti spojin. Napačna razumevanja v 
zvezi z teoretičnim delom mikrokapsulacije se odražajo v peti in šesti nalogi. 10 % odgovorov vseh 
dijakov pri peti nalogi odraža napačno razumevanje dijakov v zvezi z mikrokapsulacijo kot 
postopkom ustvarjanja drobnih kapljic, obdanih s slojem polimera, kjer s postopkom pridobimo 
kapsule makro velikosti. Zelo podobno je pri šesti nalogi, ki jo je napačno rešilo 10 % vseh dijakov, ki 
meni, da so mikrosfere majhni prostori v vakuolah  rastlinskih celic.  

 
Izvedeni intervjuji s petimi dijaki predstavljajo poglobljeno študijo posamičnih primerov. 
Primerjava rezultatov preizkusa znanja ter rezultatov individualnega in situacijskega interesa 
vsakega izmed dijakov kaže, da je najboljše rezultate na preizkusu znanja in hkrati najmanj 
zaznanih napačnih predstav v intervjuju razvil dijak 1, najslabše rezultate in hkrati največ napačnih 
predstav v intervjuju pa je razvila dijakinja 3. Dijak 1 je zbral le 17 točk v vprašalniku individualnega 
interesa, a izredno visoko število točk (41) na vprašalniku situacijskega interesa, kar kaže, da je 
izvedba same dejavnosti močno poglobila njegov interes. Nasprotno od dijaka 1, pa je dijakinja 3 
zbrala visoko število točk (44) na vprašalniku individualnega interesa, a precej nizko število točk 
(33) na vprašalniku situacijskega interesa, kar kaže na to, da izvedba eksperimentalnega dela ni 
poglobila njenega interesa za izbrano učno vsebino, ampak ga kvečjemu zmanjšala. Dijak 1 je 
izmed vseh intervjuiranih na preizkusu znanja razvil tudi največ napačnih predstav, ki so se 
pojavljale pri več kot 10 % vseh dijakov. 
V izvedenih intervjujih z dijaki so se ugotavljale predstave in napačna razumevanja dijakov v zvezi 
s pojmom zelena kemija, laboratorijskimi postopki v zvezi z mikrokapsulacijo, uporabnostjo snovi, 
ki sestavljajo eksokarp agrumov ter kemijskimi reakcijami v zvezi s pridobivanjem uporabnih snovi 
iz eksokarpa agrumov. Nihče izmed dijakov še ni slišal za pojem zelene kemije, ga pa povezujejo z 
naravnim in rastlinami. Glede laboratorijskih postopkov, povezanih z mikrokapsulacijo, so se dijaki 
prvič srečali s postopki obarjanja in mikrokapsulacije, postopek destilacije pa so poznali že iz 
laboratorijskih vaj v šoli. Posledično so dijaki navedli več napačnih predstav v zvezi z obarjanjem in 
mikrokapsulacijo, najpogosteje so obarjanje zamešali z destilacijo, pri mikrokapsulaciji pa so pri 
opisu postopka uporabljali napačne termine. Pri snoveh, ki sestavljajo eksokarp agrumov, so bile 
za namen eksperimentalnega dela izpostavljeni pektin ter eterična olja. Pektin so dijaki večinoma 
pravilno prepoznali kot polisaharid, iz samega imena pa napačno sklepali o njegovi kemijski 
zgradbi. Uporabo eteričnih olj dijaki poznajo iz vsakdanjega življenja, vendar zelo malo ali nič ne 
vedo o njihovi kemijski zgradbi. Najbolj pomanjkljivo znanje in največ napačnih predstav so dijaki 
razvili v odgovorih na vprašanja v zvezi z dokaznimi reakcijami za posamične spojine, pridobljene 
iz eksokarpa agrumov. Pri dokaznih reakcijah za nasičene spojine so dijaki napačno definirali 
reakcije substitucije oziroma eliminacije, pri dokazni reakciji za aldehideje bilo razvidno slabše 
poznavanje definicije aldehidov in posledično tudi neznanje ali slabše znanje o dokaznih reakcijah 
s Fehlingovim reagentom. 
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7. ZAKLJUČEK  
 

Vpeljava konceptov zelene kemije v eksperimentalno delo pri pouku kemije je možna na vseh 
ravneh izobraževanja in omogoča ''zelene'' pristope tako v teoriji kot v praksi. 12 konceptov zelene 
kemije, vključenih v šolski kurikulum predstavlja povezavo med učenčevim okoljem oziroma 
njegovo skrbjo za okolje - z vidika trajnostnega razvoja, izvedljivosti in omejitve recikliranja ter 
delovanja v skladu z energetsko učinkovitostjo. Koncepte zelene kemije lahko v pouk kemije med 
drugim uvedemo tudi s serijo posebej prilagojenih eksperimentov pridobivanja in mikrokapsulacije 
uporabnih snovi iz odpadnih olupkov agrumov. 
Raziskava magistrskega dela se je osredotočala predvsem na možnost izvedbe zasnovane serije 
eksperimentov v šolskih laboratorijih, povezave med motivacijo, uspehom, predznanjem in 
znanjem dijakov o izbrani vsebini, trajnost znanja dijakov ter prepoznavanje napačnih razumevanj 
v zvezi s teoretičnim delom izvedenih eksperimentov. Glede na rezultate lahko vidimo, da imajo 
dijaki velik situacijski interes za izbrano eksperimentalno delo, dejavnost pa je primerna za izvedbo 
v šolskem laboratoriju med poukom kemije, saj so dijaki preizkus znanja uspešno reševali, brez 
dodatnega učenja o postopkih mikrokapsulacije. Rezultati poznega preizkusa znanja so pokazali, 
da je bila raven znanja dijakov po treh mesecih pričakovano občutno manjša, kar pomeni da je 
potrebno učno vsebino obnavljati, če želimo doseči trajnostno znanje dijakov. 
Med dijaki se ne pojavljajo statistično pomembne razlike ne glede na spol, različne ocene iz kemije 
ali izkazano predznanje. Očitno lahko tudi manj motivirani dijaki in dijaki s slabšimi ocenami iz 
kemije  dosežejo višje točke na preizkusu znanja, prav tako pa ni pričakovati razlikovanja po spolu, 
kot sicer navajajo nekatere raziskave, kjer velja, da naj bi fantje imeli nekoliko višje rezultate pri 
naravoslovnih predmetih. Iz rezultatov pa je vidno, da so tisti dijaki, ki so imeli višji situacijski 
interes za izbrano vsebino, tudi višje točke na preizkusu znanja, kar pomeni da je zasnova in 
izvedba samega eksperimentalnega dela v določenih dijakih spodbudila interes za izvedbo 
mikrokapsulacije. 
Ugotovljena raven znanja pri dijakih kaže, da so dijaki na preizkusu znanja pokazali več znanja kot 
neznanja ter več lažnega pozitivnega znanja (kombinacija pravilnega odgovora, a napačnega 
razloga zanj), kot lažnega negativnega znanja (kombinacija nepravilnega odgovora, a pravilnega 
razloga).  Najpogostejša napačna razumevanja med dijaki so bila prepoznana, ko je več kot 10% 
dijakov obkrožilo enako kombinacijo odgovora in razloga zanj. Takšnih zaznanih napačnih 
razumevanj je bilo skupno 7, dijaki pa so napačno interpretirali principe postopkov destilacije in 
mikrokapsulacije ter potek in teorijo dokaznih reakcij za spojine, ki se nahajajo v eksokarpu 
agrumov. Študija posamičnih primerov dijakov je pokazala, da je dijak z najvišjim številom točk na 
preizkusu znanja razvil največje število napačnih predstav, ki so se pojavljale pri 10% celotnega 
vzorca, imel najvišji situacijski interes in zelo nizek individualni interes, v intervjuju pa je razvil 
najmanjše število napačnih predstav. Dijakinja z najnižjim številom točk na preizkusu znanja je 
imela visok individualni interes ter nižji situacijski interes, v intervjuju pa je razvila največje število 
napačnih predstav. Izvedba intervjujev z dijaki je pokazala, da se še niso srečali s pojmom zelene 
kemije pav tako pa tudi mikrokapsulacijo. Pričakovano znanje dijakov glede na to, kar so sicer 
obravnavali pri pouku kemije, je bilo na področju destilacije nekoliko boljše in slabše glede 
določenih dokaznih reakcij za kisikove organske spojine ter poznavanja kisikovih organskih spojin. 
Dijaki so razvili več napačnih predstav pri snovi, ki jim je bila na novo predstavljena in kasneje ni 
bila utrjena v zvezi s postopki obarjanja, kemijsko sestavo pektina in eteričnih olj ter principi 
mikrokapsulacije. 
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Uporaba rezultatov v izobraževalne namene 
Izsledki te raziskave imajo uporabno vrednost za učitelje kemije in naravoslovnih predmetov. 
Tematiko je možno vključiti v različne dele učnega načrta za srednješolsko kemijo – npr. zgradba 
in lastnosti organskih kisikovih spojin (eterična olja kot izvor raznolikih organskih kisikovih spojin, 
pektin kot ogljikov hidrat), zgradba in lastnosti ogljikovodikov (prikaz polimerizacije pektina iz 
pomarančnega soka oziroma pomarančnih olupkov). Učenci oziroma dijaki se pri tem posredno in 
neposredno seznanijo z načeli zelene kemije (upoštevanje prvega, drugega, tretjega, četrtega, 
petega, šestega, sedmega ter desetega načela). S tem, ko učitelj upošteva interese učenca ter 
temu primerno prilagodi učni proces, učencem omogoči razvoj njihovih motivacijskih, vedenjskih 
in metakognitivnih strategij, izboljšanje učnih sposobnosti, posledično pa lahko to vpliva tudi na 
njihov uspeh pri kemiji.     
 
Slabosti raziskave 
Glede na potek raziskave je mogoče ugotoviti sledeče slabosti: (1) majhen vzorec dijakov, katerega 
sestava je bila hkrati tudi nekoliko neznačilna po spolu (večje število deklet), (2) raziskava je bila 
izvedena na eni sami šoli, dobro pa bi bilo vključiti večje število šol, (3) čas raziskave je potekal 
paralelno s pandemijo virusa SARS-CoV-2. Posledično je bilo potrebno prilagoditi pozni preizkus 
znanja, ki je potekal v spletni obliki, kar je najverjetneje nekoliko vplivalo na pridobljene rezultate 
in na sam vzorec. Slabosti bi bile lahko odpravljene tako, da bi se v vzorec vključilo več različnih 
srednjih šol, od poklicnih srednjih šol do gimnazij.  
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9. PRILOGE 
9.1 Specifikacijska tabela preizkusa znanja 
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1 Razumevanje procesa 
obarjanja ali precipitacije 
ter da gre pri tem za 
ionske reakcije. 

x   Kaj predstavlja pojem ''obarjanje''? 
A      Kemijska reakcija, kjer poteče izločanje delcev v tekočem agregatnem 
stanju iz raztopine. 
B      Kemijska reakcija, kjer se oblikuje trdnina iz raztopine. 
C      Kemijska reakcija, kjer poteče raztapljanje ene snovi v drugi snovi. 
Č      Kemijska reakcija,  kjer se ob dodatku ene raztopine drugi tvorijo različne 
kovalentne spojine.  

 

B 1 

2 Razumevanje principov 
postopka destilacije. 
 

 

 x  Na podlagi katerih fizikalnih lastnosti temelji proces na sliki?  
 

A       Na podlagi različnih temperatur vrelišč spojin. 
B       Na podlagi različnih topnosti spojin.  
C       Na podlagi različne vrednosti viskoznosti 
tekočin. 
Č       Na podlagi različnih temperatur tališč spojin. 
 
 
 
 

 

A 1 
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3 Poznavanje osnovnega 
laboratorijskega 
inventarja, potrebnega za 
izvedbo destilacije. 

x   Homogeno zmes etanola in vode želimo ločiti na posamične komponente. Kateri 
laboratorijski inventar bomo pri tem uporabili? 

A       Termometer. 
B       Povratni hladilnik. 
C       Magnetno mešalo. 
Č       Urno steklo. 
 

 

A 1 

4 Razumevanje pomena gel 
ter sol stanja raztopine, 
ter odvisnosti viskoznosti 
od pH vrednosti 
raztopine. 

  x Graf prikazuje odvisnost vrednosti viskoznosti od različnega pH raztopine pektina. Kaj 
pri tem predstavlja gel in sol stanje raztopine? 

 
A       Gel stanje predstavlja raztopina pektina v točki 1, sol stanje pa raztopina pektina 
v točki 3. 
B       Gel stanje predstavlja raztopina pektina v točki 2, sol stanje pa raztopina pektina 
v točki 3.  
C       Gel stanje predstavlja raztopina pektina v točki 2, sol stanje pa raztopina pektina 
v točki 1. 
Č       Gel stanje predstavlja raztopina pektina v točki 3, sol stanje pa raztopina pektina 
v točki 1. 

 

Č 1 

5 Razumevanje principov 
mikrokapsuliranja. 

 x  Kaj predstavlja pojem ''mikrokapsuliranje''? 
A      Postopek ustvarjanja kapsul manjših velikosti za potrebe farmacije. 
B      Postopek, s katerim iz rastlinskih izvlečkov pridobivamo eterična olja.   
C      Postopek, s katerim pridobimo stabilno emulzijo eteričnega olja ter vode.  
Č      Postopek ustvarjanja drobnih kapljic, obdanih s slojem polimera. 

 

Č 1 
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6 Poznavanje pojma 
mikrosfere. 

 x  Kaj so ''mikrosfere''? 
A       Mikrokapsule pravilnih oblik. 
B       Makromolekule okrogle oblike ter mikrometerskih velikosti. 
C       Deli plastidov rastlinskih celic, v katerih se nahajajo eterična olja.  
Č      Izjemno majhni prostori v vakuolaAh rastlinskih celic, vidni le pod za to posebej 
prilagojenimi aparaturami. 

 

A 1 

7 Spoznavanje ključnih 
dokaznih kemijskih reakcij 
za prisotnost dvojne vezi 
v molekulah preiskovane 
spojine. 
 

 

x   Z izvedbo katere kemijske reakcije lahko dokazujemo v izbrani snovi prisotnost 
dvojnih vezi? 
  A     Z uporabo kisle raztopine kalijevega dikromata K2Cr2O7/H+   
  B      Z izvedbo Tollensovega reagenta.  
  C      Z uporabo bromovice. 
  Č      Z izvedbo biuretske reakcije. 

C 1 

8 Prepoznavanje osnovnih 
funkcionalnih skupin v 
kisikovih organskih 
spojinah ter pravilna 
izbira laboratorijske 
tehnike ločbe posamičnih 
spojin na podlagi podanih 
fizikalnih lastnosti spojin. 

 

  x Spodaj podani diagram prikazuje snovi, ki se pojavljajo v agrumih vrste Citrus, v tabeli 
pa je za posamične spojine podano nekaj njihovih fizikalnih lastnosti. Kateri 
laboratorijski postopek bi uporabil, da bi iz lupine vrste Citrus pridobil najbolj 
zastopano spojino? 

 
A    Tankoplastna kromatografija. 
B    Destilacija. 
C    Ločevanje z lijem ločnikom. 
Č    Centrifugiranje. 

 

B 1 
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9 Prepoznavanje pektina 
kot (hetero)polisaharida  
ter poznavanje zgradbe 
pektina 

 x  Kakšna spojina je pektin? 
A       Je nenasičen ogljikovodik z večjim številom ogljikovih atomov. 
B       Je polisaharid.     
C       Je nasičen ogljikovodik z večjim številom ogljikovih atomov. 
Č       Je kompleksno zgrajen aldehid. 
 

 
 

B 1 

10 Opredelitev eteričnih olj 
kot zmesi različnih 
hlapnih snovi rastlinskega 
izvora. 

x   Kaj so eterična olja? 
A       So zmes različnih molekul z nizko molekulsko maso. 
B       So nasičene maščobne molekule, ki jih rastlinske celice skladiščijo v vakuolah. 
C       So zmes različnih ogljikovodikov z višjo molekulsko maso. 
Č       So nenasičene maščobne molekule, ki jih rastlinske celice proizvedejo v plastidih. 

 

A 1 

   
4 točke 

40 % 

 
4 točke 

40 % 

 
2 točki 

20 % 

   
10 
točk 
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9.2 Transkripcija intervjujev z izbranimi dijaki 
Intervju z DIJAKOM 1  

1.Kaj si predstavljate pod pojmom ''zelena kemija''? 
Odgovor: »V bistvu nisem se še nikoli tako, srečal z njim no…Verjetno neka.. pač, neki 
kemijski postopki s katerimi pridobivamo neke, bi rekel snovi za… Uf, težko je 
odgovoriti… Neki postopki, ki so za naravo manj škodljivi. Slišal sem že za izraz 
trajnostni razvoj, ampak se nisem poglabljal v to. Dosti je teh postopkov, ki niso najbolj 
prijazni naravi. Pa mislim, da je prav, da v bistvu začnemo s postopki, ki bi bili naravi 
bolj prijazni, če želimo ohraniti naš svet. Mi že v šoli dosti delamo na temu 
(trajnostnem razvoju) se mi zdi, da te lateks rokavice uporabljamo, da jih ponovno 
uporabimo.« 

2.Zakaj menite, da so odpadki agrumov (citrusov) uporabni (predvsem s kemijskega vidika)? 
Odgovor: »Agrumi so- pomaranče, limone, limeta...in te stvari. Neka barvila verjetno 
morajo biti v odpadkih agrumov. Drugo pa.. nisem nikoli razmišljal, res ne vem.«  

3.Kaj si predstavljate pod izrazom ''obarjanje''? 
Odgovor: »To je tisto, ko se iz neke raztopine obori trdna snov. Mislim, da na srednji 
šoli obarjanja nismo izvajali.« 

4.Kaj si predstavljate pod izrazom ''destilacija''? 
Odgovor: Ko vidim tak izraz, se vedno spomnim na destilirano vodo. Jaz si to 
predstavljam, da je neka reakcija, pri kateri v bistvu iz neke snovi, iz neke raztopine 
izbiješ ven neke snovi.. Ne vem kako točno bi povedal. Da na primer imaš neko 
raztopino, v kateri so neke določene snovi in potem z nekimi določenimi postopki te 
snovi pač spremeniš ali pa izničiš ali pa odstraniš iz te spojine, ali pa nekaj takega. Za 
destilacijo uporabljamo destilacijski hladilnik...pa gorilnik? In verjetno neka čaša, 
kamor se nekaj zbira, če je hladilnik, ki se hladi na vodo, potem te cevi za odvajanje 
vode…. Pa, ne vem kako se temu reče – tako, je palica navzgor, pa potem se ta 
destilacijski hladilnik priklopi navzgor. Za ločbo so potrebna različna vrelišča. 

5.Kaj veste o pektinu? 
Odgovor: »Vem da je snov, ki se nahaja v agrumih. Je polisaharid? Kemijske zgradbe 
pa ne bi znal povedati… Je nismo jemali (pri pouku kemije).«  

6.Koloidne raztopine se lahko nahajajo v gel ali sol stanju. Kaj predstavljata ta dva pojma?  
Odgovor: »Sol stanje je na začetku, ko je neka spojina v začetnem stanju in gel stanje 
je, ko to spojino spremenimo z nekimi postopki in na koncu je v gel stanju. Sol stanje 
je bolj tekoče in gel stanje je bolj tako, trdno. Raztopina je spojina dveh ali več zmesi 
in je v tekočem agregatnem stanju. Za koloidne raztopine pa še nisem slišal.« 

7.Kaj si predstavljate pod pojmom ''mikrokapsuliranje''? 
Odgovor: »Pač, da neke delce daš v majhne, zelo majhne kapsule, da jih obdaš z nečim. 
V bistvu nisem še slišal za izraz, pač mikro- in - kapsulacija sem si takoj predstavljal, 
da obdaš nekaj majhnega. Uporablja se v farmaciji verjetno, pa v kozmetiki… Ne vem, 
če spada pod mikrokapsuliranje tudi te kapsule ki so v farmaciji - za prebavo, črevesno 
mikrofloro… Nevem, v velikosti mikrometrov, milimetrov? Glede na to da so z očesom 
vidne, je lahko tudi v milimetrih. Mikrosfere so verjetno znotraj neke te večje kapsule 
manjše - mikro je majhno, sfera pa je krogla.« 

8.Kaj pojmujete pod pojmom ''eterična olja''? 
Odgovor: »Največkrat ima to mama doma, dišave in to...Potem, v šoli sem videl, da so 
neke kemijske spojine, ki so prisotne tudi v sadju, verjetno tudi še kje drugje. 
Največkrat pa sem se seznanil z eteričnimi olji v kozmetiki. Eterična olja imajo mogoče 
kakšne substance, ki so dobre za telo. Se mi zdi, da so prisotna v kakšnih takih 
močnih rastlinah bolj, ne vem, recimo ingver. Ingver - zato ker je tak, ‘’močen’’. Vonj 
ima močan, pa tudi okus je takšen bolj pekoč. Za eterična olja nikoli nismo definirali, 
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kaj so, saj smo pri pouku večinoma vedno povedali, za katero spojino se gre - ali so 
alkoholi, aldehidi… In ravno zato, ne vem kam bi jih umestil.« 

9.Katere vrste kemijskih reakcij menite, da uporabljamo za dokazovanje prisotnosti dvojnih 
vezi v preiskovani spojini? 

Odgovor: »Spojine z dvojno vezjo, ki jih poznam so alkeni, aldehidi, ketoni… Mislim da 
z bromovico. Vem da smo, ko smo dobili, ta...na koncu pač, eterično olje ven, ko smo 
destilirali, smo jih potem dali v epruvete. Potem smo to bromovico vnesli v epruveto in 
potem smo čakali na to ali se obarva. bromovica je bolj rjavkasta. Potem ne vem ali 
smo dokazali ali so dvojne vezi… Te reakcije imenujemo adicije.« 

10.Katere vrste kemijskih reakcij menite, da uporabljamo za dokazovanje prisotnosti 
aldehidnih spojin? 

Odgovor: »No zdaj v bistvu to so dosti podobne snovi, razlika je samo v položaju dvojne 
vezi, če gledamo po formuli v bistvu so kemijske spojine, ki imajo dvojno vez, na katero 
je vezan kisik. Pri aldehidih se pojavi na koncu, na prvem ogljikovem atomu, pri ketonih 
pa v sredini. Za dokazovanje smo uporabili...modro galico.« 

Intervju z DIJAKINJO 2  

1.Kaj si predstavljate pod pojmom ''zelena kemija''? 
Odgovor: »Kemija naravnih materialov, to kar je pač zelenjava, sadje… Kar bi v bistvu 
mi pomagalo z kemijo reševati probleme v svetu, ki so sedaj s podnebnimi 
spremembami in podobno, po moje. Ne, sicer se še nisem se še srečala z 12. načeli 
zelene kemije. Načela zelene kemije bi mogoče lahko izvajali pri vajah, sicer nas je že 
tako bolj malo, pač smo po parih po navadi in je recimo dosti odpadkov. Če bi pa po 
več nas skupaj delalo, bi pa samo enkrat zlili (odpadke) in bi bilo tako tudi manj 
odpadkov – čeprav je tudi res, da ne bi vsak potem na vrsto prišel.« 

2.Zakaj menite, da so odpadki agrumov (citrusov) uporabni (predvsem s kemijskega vidika)? 
Odgovor: »Pod agrume jaz štejem vse pomaranče, limone, limete...Vse, ki imajo tršo 
lupino ter veliko vitamina C. Ker te lupine vsebujejo veliko snovi, še zmerom, v 
primerjavi s kakšnimi drugim sadjem, bi jih že zaradi tega lahko uporabljali. Imajo tudi 
sami (lupine) toliko vitaminov in mineralov, da bi lahko tudi iz njih izločevali (uporabne 
spojine). Kot spojine, menim, da je v olupku agrumov kakšen pektin, vitamini, 
minerali.« 

3.Kaj si predstavljate pod izrazom ''obarjanje''? 
Odgovor: »Za izraz obarjanje smo prvič slišali na teh vajah, vsaj jaz mislim, da sem 
prvič slišala za ta izraz in v bistvu meni je obarjanje zelo podobno kakor, da bi nekaj 
vrelo in iz neke raztopine rata taka neka trdna, bolj gosta snov, ki se loči od druge 
tekoče snovi. Je možno da se obarjanju reče še kako drugače… Mogoče kakšna 
destilacija? Kakšna modra galica mogoče? Galica se nabere, agregatno stanje preide 
iz tekočega v trdno.« 

4.Kaj si predstavljate pod izrazom ''destilacija''? 
Odgovor: »Neko vrenje tekoče snovi, ki se v bistvu potem uplini, v bistvu dostikrat tudi 
ločevanje tekočih snovi, ki imajo dva različna vrelišča. Laboratorijske aparature ki jih 
pri tem uporabljamo so… tale - hladilnik, termometer, kakšen lij, erlenmajerica, čaša, 
gorilnik… Po moje najbolj pozorni smo morali biti na temperaturo, ker pri določeni 
temperaturi ena snov izhlapi, pri drugi (temperaturi) pa druga in če ti ne paziš na 
temperaturo, se lahko zlo hitro zgodi, da bosta obe zelo hitro ušli...in potem boš spet 
imel zmes tam na drugi strani.« 

5. Kaj veste o pektinu? 
Odgovor: »Je polisaharid, glede na to da je pe- , predvidevam da je iz petih ogljikov. 
Pa ima glikozidno vez vmes. Nisem prepričana, ali je trojna (vez) ker ima končnico - in. 
Je polisaharid, ogljikovodik tudi. Dvomim, da smo se kje sicer srečali s pektini. Smo 
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obravnavali monosaharide in polisaharide, ampak pri živalih (predmet v srednji šoli) 
se tega ne spomnim.« 

6. Koloidne raztopine se lahko nahajajo v gel ali sol stanju. Kaj predstavljata ta dva pojma?  
Odgovor: »Sol stanje so neki kristalčki, neka trdna snov, ki so v bistvu.. En kristalček je 
zelo trdno povezan med sabo z vezmi, ampak drugače pa med sabo, tako, vsi kristalčki 
niso. Pri gel je pa še zmeraj taka zdrizasta snov, ni tekoča ni pa trdna, vse vezi so, hm, 
močnejše kot pa pri tekoči, pa manj močne kot pri trdni. Tako da, kako bi rekla… 
Recimo, če bi jih segrevali, bi rabili dalj časa za sol oziroma za trdno, kakor pa za gel 
ali pa kakršne koli reakcije bi rabil manj energije porabit pri sol-u kot pa pri gelu. 
Raztopina je neka mešanica oziroma zmes topila pa topljenca, topilo je največkrat 
(vsaj v šolski kemiji) pač voda, topljenec pa karkoli v bistvu. Poznamo tudi nasičene pa 
nenasičene raztopine, zdaj za koloidno… Mislim, poznam koloidno srebro - tudi v bistvu 
naj bi bil zelo zdravilen.. Ne vem pa zakaj bi se mu tako reklo.« 

7.Kaj si predstavljate pod pojmom ''mikrokapsuliranje''? 
Odgovor: »Prav mikrokapsuliranje je kakor nek postopek, po moje, ki neko določeno 
snov ki je lahko trdna, lahko je tekoča kakor kapljica, jo v bistvu obdamo z neko 
kapsulo, z nekim ovojem pač, druge snovi, ki ne prepušča ali pa lahko prepušča ali pa 
da bi jih lahko tudi z žličko ali s pinceto prijeli, recimo, na ta način - da se ne razlije. 
Meni se zdi da smo to jemali pri biologiji, ko smo omenili vse te antibiotike, v glavi 
imam da smo omenili, da so v zgodovini že mikrokapsulirali za razne antibiotike in 
zdravila. Zdi se mi, da mikrokapsuliranje tudi omenijo po televizijah, vendar to na hitro 
omenijo. Delci (ki so mikrokapsulirani) so veliki 1 do 2 nanometra/ mikrometra, kaj 
takega? Mikrosfere so - sfera si predstavljam kot neko okolje nečesa, nekaj zgoraj, 
atmosfera. Lahko bi bilo, če imaš več (mikro)kapsul, med njimi da je mikrosfera, lahko 
bi pa tudi v bistvu znotraj mikrokapsule, jaz imam v mislih bolj to ta drugo, kakor da 
je - znotraj mikrokapsule govorimo o mikrosferi, kako se tista snov, ki smo jo 
mikrokapsulirali obnaša notri.« 

8. Kaj pojmujete pod pojmom ''eterična olja''? 
Odgovor: »O eteričnih oljih dostikrat govorimo, tudi doma imamo dostikrat 
predstavitev ‘’Just’’ - neko vrsto krem in tam dosti govori o eteričnih oljih. Jaz si pod 
tem izrazom v bistvu predstavljam takšne majhne stekleničke kakor za parfume, notri 
je tekočina, ki ima zelo skoncentriran vonj, ki pa je čisto malo dodajajo za razne kreme. 
Iz vsake rastline, ki diši, bi lahko pridobivali eterična olja, tako da-razne rože, skorajda 
ne vse rože, pa tudi iz te mete jih lahko, mogoče celo kakšno drevo, če bi ‘’kapljalo’’ 
dol, ampak.. tisto je bolj smola. Eden izmed razlogov uporabe eteričnih olj je ugodje, 
glede na to, da dišijo lepo, človeka to lahko zelo pomirja, po moje so lahko tudi zelo 
zdravilna, če imaš ‘’zabit nos’’ ali pa kaj, je tako močan vonj, ti dosti odpre dihalne 
poti, tako kot na primer morski zrak. Po moje so (dobra) tudi v zdravilne namene, v 
prvi vrsti pa ta ‘’udobje’’ - ker tako lepo dišijo. Eterična olja bi lahko bila kakšni 
reagenti, kaj takega. Najbolj mi padejo na pamet alkoholi. Alkohole uporabljamo za 
marsikaj, iz njih pridobivamo ketone, aldehide, celo karboksilne skupine tudi za razne 
oksidacije.« 

9.Katere vrste kemijskih reakcij menite, da uporabljamo za dokazovanje prisotnosti dvojnih 
vezi v preiskovani spojini? 

Odgovor: »Z adicijami in pa nukleofilnimi substitucijami. Za adicije sem prepričana, se 
jih uporablja v bistvu, ker potem lahko damo bromovico  in se bo obarvalo, zaradi tega 
ker se bo dvojna vez razpela, da se bo brom gor vezal in se bo drugače obarvalo vse 
skupaj. Pri nukleofilnih substitucijah pa … imamo pa tudi v bistvu, brom se veže, 
največkrat mislim, da se z bromovico dokazuje. Eterično olje v čaši, smo mu dodali 
kapljico ali dve bromovice, ta snov se je potem razbarvala iz oranžkaste v brezbarvno 
in smo tako dokazali, da so bile dvojne vezi notri.« 
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10.Katere vrste kemijskih reakcij menite, da uporabljamo za dokazovanje prisotnosti 
aldehidnih spojin? 

Odgovor: »Aldehidi, so ogljikovodiki s končno skupino -COH, pri ketonih je pa vmesna 
skupina, v bistvu na en C, ogljikov atom je vezan O z dvojno vezjo, tako da mora biti 
nekje na sredi. Aldehide dobivamo iz primarnih alkoholov, ketone pa iz sekundarnih. 
Dokazal smo z oksidacijo alkohola, da bi se spremenil v aldehid, mislim da smo 
dokazali, da v eteričnih oljih ni aldehidov, dodali smo alkoholu zmes in bi se iz modre 
obarvala oranžkasto.« 

Intervju z DIJAKINJO 3  

1.Kaj si predstavljate pod pojmom ''zelena kemija''? 
Odgovor: »Zelena kemija je nekaj, da delaš z naravnim, mislim z rastlinami, naravna 
kemija. Za izraz slišala verjetno sem, mogoče smo govorili ampak sem verjetno 
pozabila. Verjetno pa, da delamo z naravi prijaznimi sredstvi, da teh sredstev ne 
odvržemo kar v naravo, ampak jih ustrezno zavržemo, da pazimo, da tudi mi ne 
pridemo v stik preveč z nevarnimi snovmi, ker slabo vpliva tudi na nas.« 

2.Zakaj menite, da so odpadki agrumov (citrusov) uporabni (predvsem s kemijskega vidika)? 
Odgovor: »Ja, na primer, lahko so uporabni, ker iz odpadka dobimo še eno snov, da ne 
rabimo potem porabiti še drugih, nezavrženih stvari še, pa na podlagi tega 
ugotavljamo tudi kaj vse je v olupkih. Agrumi so bolj južne rastline, kakšne limone...ki 
rastejo v bolj toplih krajih. Verjetno so (v agrumih) kakšne kisline, voda - H2O, barvila 
-  mislim kakšen ta element, ki obarva olupek.« 

3.Kaj si predstavljate pod izrazom ''obarjanje''? 
Odgovor: »To je v bistvu da se izloči iz teh olupkov - da se izločijo kemijske snovi ki so 
v njem. Da jih pridobimo ločeno ven. Obarjanje je, postopek… Kemijski, pri katerem iz 
snovi, iz zmesi lahko ločimo elemente. Enkrat smo delali z jagodami, da smo ven iz 
jagode vzeli DNK… Po moje je bilo to kaj podobnega. Povezujemo z izločanjem, 
pridobivanjem.« 

4.Kaj si predstavljate pod izrazom ''destilacija''? 
Odgovor: »Izraz ''destilacija'' sem slišala že povsod. To je izparevanje vode ali 
katerekoli tekoče snovi oziroma, da izpari še ena določena snov zato, da jo destiliraš 
proč - da jo ločiš. Lahko uporabljamo ta hladilnik vodni lahko pa tudi s segrevanjem 
snovi oziroma zmesi. Rabiš termometer zato da vidiš kdaj kakšna snov izpari, rabiš na 
primer v temu hladilniku je tako nastavljena temperatura da se ujame če ne pa se 
lahko na urno steklo uloviš tudi ker izpari pač ključnega pomena je da imaš 
termometer, da vidiš kdaj kaj izpari če ne ti lahko vse skupaj uide.« 

5.Kaj veste o pektinu? 
Odgovor: »To je ta, ogljikovodik, ki ima tri vezi, mislim ima v spojini tri vezi, najdemo 
ga lahko v teh olupkih. Morda sem zanj slišala v kakšnih razkužilih.  Olupke mogoče 
obarva, če ne pa.. daje vonj. Kemijska zgradba je iz petih ogljikov in… desetih vodikov.« 

6.Koloidne raztopine se lahko nahajajo v gel ali sol stanju. Kaj predstavljata ta dva pojma?  
Odgovor: »Ja, eno verjetno predstavlja ko so vse te spojine zmešane med sabo, drugo 
pa predstavlja ko so vse te snovi ločene med sabo. Oziroma ena spremeni agregatno 
stanje zato da se loči. Verjetno je gel stanje kadar so te.. še skupaj in pol sol stanje 
kadar so ločene. Na primer v olupku je še gel stanje, ko smo izvedli obarjanje pa smo 
dobili sol stanje. Raztopina je zmes topljenca in topila, topilo je po navadi v tekoči 
obliki, topljenec je lahko H2O ali pa karkoli drugega. V koloidni raztopini so verjetno 
manjši delci, v mikroskopski velikosti.« 

7.Kaj si predstavljate pod pojmom ''mikrokapsuliranje''? 
Odgovor: »Ja, mikrokapsuliranje verjetno govori o nekih mikrokapsulah, ki jih 
preučujemo. Mikrokapsule so na primer deli eteričnega olja, sestavljajo eterično olje. 
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Mikrokapsula je neka kapsula, ki je mikroskopsko majhna in jo vidimo pod 
mikroskopom. Mikrosfera je potem neka večja enota mikrokapsule, kamor se te potem 
združijo.« 

8.Kaj pojmujete pod pojmom ''eterična olja''? 
Odgovor: »To so neka olja, pridobljena iz naravnih… Iz rastlin. Samo iz rastlin. In ki jih 
v bistvu pridobimo, pač s temi postopki.. In so dišeča in vsebujejo različne zdravilne 
snovi. So dobra za nas, lahko jih uporabljamo za kreme. Zasledimo jih v sivki… lahko v 
ognjiču, morda iz sončnic ali pa oljk. eterična olja so maščobne kisline verjetno in 
predstavljajo v bistvu v kemiji neko snov, s katero si potem ti farmacevti oziroma 
kozmetičarji pomagajo na podlagi kemijske obravnave snovi zakaj bi bili ti primerni, 
zakaj bi bila primerna eterična olja.« 

9.Katere vrste kemijskih reakcij menite, da uporabljamo za dokazovanje prisotnosti dvojnih 
vezi v preiskovani spojini? 

Odgovor: »Ja, lahko uporabljamo različne… ne vem, tudi bromovico ali pa ne vem, 
kakšno kislino ali pa bi tudi probali, zato ker vemo da alkeni imajo višje vrelišče, mislim, 
nižje vrelišče - bi lahko probali, na podlagi tega, kakšno vrelišče imajo in potem določili 
če so alkeni, mislim, če imajo dvojno vez. Snovi ki imajo dvojno vez - eten, meten, 
penten…. Ja, lahko bi dali v epruveto, ne vem alken in potem bi probali z različnimi 
snovmi, mislim jih dodali… bromovico ali pa Fehlingov preparat in potem če bi se 
obarvalo, bi verjetno tudi pokazalo na podlagi tega, če je  alken prisoten ali ne. Smo 
dodali kapljice različnih reagentov, če je bil prisoten alken se je obarvalo.« 

10.Katere vrste kemijskih reakcij menite, da uporabljamo za dokazovanje prisotnosti 
aldehidnih spojin? 

Odgovor: »Aldehidi imajo končno spojino -CO, -CHO...nekaj takega… Ja ne vem, za 
aldehide bi lahko uporabljali tudi destilacijo.. različno vrelišče… Razlika med ketoni in 
aldehidi je - ketoni so končna skupina, aldehidi so pa na sredi, se mi zdi. Lahko bi 
bromovico uporabili. Ali pa modro galico….« 

Intervju z DIJAKINJO 4  

1.Kaj si predstavljate pod pojmom ''zelena kemija''? 
Odgovor: »Ne vem, jaz si predstavljam nekaj z rastlinami, ker zelena povezujem z 
rastlinami. Drugače za izraz nisem še slišala.« 

2.Zakaj menite, da so odpadki agrumov (citrusov) uporabni (predvsem s kemijskega vidika)? 
Odgovor: »Najbrž zato, da delamo neke dišave iz tega... V agrumih so polisaharidi, 
voda...« 

3.Kaj si predstavljate pod izrazom ''obarjanje''? 
Odgovor: »Nekaj v povezavi z gorilnikom. Da to snov segrejemo do take temperature 
da izloči neke snovi, ki jih potrebujemo.« 

4.Kaj si predstavljate pod izrazom ''destilacija''? 
Odgovor: »To smo že jemali na vajah. Jaz si predstavljam to kot, pač, ko para preide 
nazaj v tekoče stanje, recimo ko se na posodi ko kuhamo, pojavijo kapljice na pokrovu. 
Za destilacijo uporabljamo gorilnik in hladilnik… Pomembno je da gledamo 
temperaturo natančno, da ne gre previsoko.« 

5.Kaj veste o pektinu? 
Odgovor: »Najdemo ga v sadju... Citrusih. Je polisaharid. To je več delcev, skupaj 
povezanih, saharoze recimo. Mišljeno kot ogljikov hidrat tudi.« 

6.Koloidne raztopine se lahko nahajajo v gel ali sol stanju. Kaj predstavljata ta dva pojma?  
Odgovor: »Sol stanje je bolj taka tekočina. Gel pa dejansko bolj trdno stanje. Raztopina 
je neka tekočina kjer je nekaj raztopljeno notri.« 

7.Kaj si predstavljate pod pojmom ''mikrokapsuliranje''? 
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Odgovor: »Neko majhno stvar, da kapsuliramo v kapsulo. Ne vem zakaj, ampak pojem 
povezujem tudi z zdravili. So zelo zelo majhni delci, tam, pol centimetra… Mogoče tudi 
takšni, ki niso vidni s prostim očesom. Mikrosfere so nek prostor, kjer je več 
mikrokapsul.« 

8.Kaj pojmujete pod pojmom ''eterična olja''? 
Odgovor: »Jaz to povezujem z majhnimi, dišečimi stekleničkami, ki jih imamo za 
odišaviti dom ali pa za masaže. Vloga eteričnih olj - pri rastlinah odganjajo škodljivce 
in privabljajo čebele oziroma neke dobre stvari. Nahajajo se predvsem v rastlinah - 
recimo sivka, citrusi. eterična olja so...mogoče kisline?« 

9.Katere vrste kemijskih reakcij menite, da uporabljamo za dokazovanje prisotnosti dvojnih 
vezi v preiskovani spojini? 

Odgovor: »Spojine ki imajo dvojno vez so alkeni. Vem da smo dali nek reagent notri, 
smo počakali nekaj časa, neko posodo smo dali…. Potem smo počakali da je to 
reagiralo in če se je spremenila barva, je pomenilo, da je prisotno. Spremembe barve 
pa se ne spomnim. Glede kemijske reakcije - verjetno da se ta dvojna vez razbije, 
vzpostavi se neka nova vez z drugo molekulo. Zdaj mi pride na pamet adicija ali pa 
substitucija - pa to ne vem, če je prav.« 

10.Katere vrste kemijskih reakcij menite, da uporabljamo za dokazovanje prisotnosti 
aldehidnih spojin? 

Odgovor: »Aldehidi imajo negativen naboj. Ketoni pa pozitiven naboj. Recimo natrij 
minus - ima en več elektron. Za dokazovanje kemijskih reakcij pa ne bi vedela.« 

Intervju z DIJAKINJO 5  

1.Kaj si predstavljate pod pojmom ''zelena kemija''? 
Odgovor: »Še nisem slišala za ta izraz, se mi pa zdi, da pod tem izrazom uporabljamo 
čim več naravnih materialov, nekaj izkoriščamo iz tega.« 

2.Zakaj menite, da so odpadki agrumov (citrusov) uporabni (predvsem s kemijskega vidika)? 

Odgovor: »V olupkih agrumov so po moje barvila, da dajejo barvo, potem, dišave - 
aromate, ima po moje.« 

3.Kaj si predstavljate pod izrazom ''obarjanje''? 
Odgovor: »Pri sestavi vseh predmetov… je bil tudi termometer (pri eksperimentalnem 
delu)in sklepam da iz tega, je povezano s tem da bomo računali na temperature na 
primer vrelišča oziroma  spremembe agregatnega stanja zato da se bodo različne 
snovi ločile oziroma da jih bomo lahko vsako posebej pobrali oziroma predelali. 
Povezujem predvsem s segrevanjem in pa...hladilnik ali kako se mu že reče.«  

4.Kaj si predstavljate pod izrazom ''destilacija''? 
Odgovor: »Sama vedno hkrati pomislim tudi na destilacijo alkohola, ker je neka beseda 
ki jo uporabljajo za žgane pijače in pa pri kuhanju, ko se naberejo kapljice vode, ki 
nastajajo. Za destilacijo uporabljamo hladilnik, gorilnik, potem posodo v katero bomo 
tekočino ...Nekaj bomo morali segrevati, potem pa bomo zaradi tega rabili posodo in 
potem bomo potrebovali tudi termometer, ker moramo nujno spremljati temperaturo, 
zato da ne gremo čez vrelišče, da vemo koliko blizu smo (temperaturi vrelišča) oziroma 
če rabimo kaj pohitrevati oziroma upočasniti, potem bomo rabili tudi nekaj, neko 
posodo v katero bomo zbirali tudi ločeno snov, ki jo poskušamo dobiti.« 

5.Kaj veste o pektinu? 
Odgovor: »Se mi zdi, da je polisaharid. Mogoče v kozmetiki..? Pektin kot...Mislim da 
smo se o tem pogovarjali pri pouku. Ne bi pa vedela zagotovo.« 

6.Koloidne raztopine se lahko nahajajo v gel ali sol stanju. Kaj predstavljata ta dva pojma?  
Odgovor: »Sol je tekoče stanje gel pa trdno. Raztopina je zmes dveh ali več nekih snovi, 
ki so lahko v istem agregatnem stanju ali pa imajo različno agregatno stanje, ampak 
se pa pač morajo zmešati da pride iz tega ven raztopina. Besedne zveze ‘’koloidna 
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raztopina’’ ne poznam. Me pa spomni na besedo kolonija. Delcev v raztopini ni mogoče 
videti, ampak po moje več kot jih je skupaj, boljše jih je videti.« 

7.Kaj si predstavljate pod pojmom ''mikrokapsuliranje''? 
Odgovor: »Da neko snov obdamo z neko ovojnico in da to drži nekaj notri v sebi, pač 
to snov ki smo jo obdali. S tem pojmom se sicer še nisem srečala. Mogoče to, da se 
nekaj lažje spravi v kapsule in potem prepelje oziroma prepošlje, da se nekam v okolico 
razširi, da ohrani neko stanje, v katerem mi želimo da je in da pride do neke lokacije 
tako kot smo mi poslali - z namenom ohranitve. Delci so vidni pod mikroskopom 
(svetlobnim), znalo bi biti tudi z elektronskim mikroskopom, pa tudi takšni delci ki jih 
lahko vidimo s prostim očesom, kakor smo mi delali. Mikrosfere, lahko sklepamo iz 
vesolja, kjer uporabljamo ta izraz - sfere, beseda ‘’mikro’' sklepamo da je nekaj 
majhnega, zraven je več teh mikrokapsul skupaj, ki predstavljajo neko mikrosfero.« 

8.Kaj pojmujete pod pojmom ''eterična olja''? 
Odgovor: »Eterična olja mi predstavljajo neke dišave, ki jih ljudje uporabljajo za 
sprostitev, na primer določene dišave pomagajo pri temu da se človek sprosti, do neke 
mere se jih uporablja pri kozmetiki, torej parfumih. eterična olja večinoma najdemo v 
rastlinah, nastajajo notri v celicah, obstaja prav določen zapis za to, da se ustvarijo 
eterična olja  -za točno določeno rastlino točno določeno eterično olje, z nekim 
namenom.  Ne vem zakaj mi sedaj estri po glavi hodijo, ampak nekaj na ta način. 
Mogoče sem se spomnila zato, ker smo se o tem pogovarjali in mi je ‘’zadaj v spominu 
ostalo’’ - nisem pa prepričana če je res, no. Mogoče tudi glede na kemično sestavo.« 

9.Katere vrste kemijskih reakcij menite, da uporabljamo za dokazovanje prisotnosti dvojnih 
vezi v preiskovani spojini? 

Odgovor: »Spojine z dvojno vezjo ki jih poznam… so alkeni. Mislim, da smo delali nekaj 
z modro galico… Pač ta dvojna vez se razpolovi in s tem odpre, nastane prostor da se 
lahko neka druga snov lahko gor prilepi in s tem dobimo neko novo različico snovi. 
Reakcija se imenuje… nekaj mi beseda ‘’radikalska substitucija’’ po glavi hodi, torej 
substitucija, neka zamenjava.« 

10.Katere vrste kemijskih reakcij menite, da uporabljamo za dokazovanje prisotnosti 
aldehidnih spojin? 

Odgovor: »Za aldehide in ketone ne vem. Tudi dokaznih reakcij se ne spomnim.« 
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9.3 Analiza intervjujev 
Izjave intervjuja z dijakom 1 Kode Kategorije 

1. vprašanje:  Kaj si predstavljate pod pojmom ''zelena kemija''? 

»V bistvu nisem se še nikoli tako, srečal z njim no…Verjetno neka.. pač, neki kemijski postopki s 
katerimi pridobivamo neke, bi rekel snovi za… Uf, težko je odgovoriti… Neki postopki, ki so za 
naravo manj škodljivi.  Slišal sem že za izraz trajnostni razvoj, ampak se nisem poglabljal v to. 
Dosti je teh postopkov, ki niso najbolj prijazni naravi. Pa mislim, da je prav, da v bistvu začnemo 
s postopki, ki bi bili naravi bolj prijazni, če želimo ohraniti naš svet. Mi že v šoli dosti delamo na 
temu (trajnostnem razvoju) se mi zdi, da te lateks rokavice, ko uporabljamo, da jih ponovno 
uporabimo.« 

 Postopki , narava 

 Trajnostni razvoj 

 Primer uvajanja načel 
zelene kemije 

Razumevanje pojma 
zelena kemija  

2. vprašanje:  Zakaj menite, da so odpadki agrumov (citrusov) uporabni (predvsem s kemijskega vidika)? 

»Agrumi so - pomaranče, limone, limeta...In te stvari. Neka barvila verjetno morajo biti v 
odpadkih agrumov. Drugo pa… Nisem nikoli razmišljal, res ne vem.«  

 Agrumi kot rastline Razumevanje 
uporabnosti snovi v 
eksokarpih agrumov 

3. vprašanje:  Kaj si predstavljate pod izrazom ''obarjanje''? 

»To je tisto, ko se iz neke raztopine obori trdna snov. Mislim, da na srednji šoli obarjanja nismo 
izvajali.« 

 Nastanek trdne snovi Razumevanje 
kemijskih reakcij 
 
Razumevanje 
laboratorijskih 
postopkov 

4. vprašanje:  Kaj si predstavljate pod izrazom ''destilacija''? 

»Ko vidim tak izraz, se vedno spomnim na destilirano vodo. Jaz si to predstavljam, da je neka 
reakcija, pri kateri v bistvu iz neke snovi, iz neke raztopine izbiješ ven neke snovi.. Ne vem kako 
točno bi povedal. Da na primer imaš neko raztopino, v kateri so neke določene snovi in potem z 
nekimi določenimi postopki te snovi pač spremeniš ali pa izničiš ali pa odstraniš iz te spojine, ali 
pa nekaj takega. Za destilacijo uporabljamo destilacijski hladilnik...pa gorilnik? In verjetno neka 
čaša, kamor se nekaj zbira, če je hladilnik, ki se hladi na vodo, potem te cevi za odvajanje vode…. 
Pa, ne vem kako se temu reče – tako, je palica navzgor pa potem se ta destilacijski hladilnik 
priklopi navzgor. Za ločbo so potrebna različna vrelišča.« 

 Laboratorijski 
inventar pri postopku 
destilacije 

 Predstave o destilaciji 

Razumevanje 
laboratorijskih 
postopkov 
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5. vprašanje:  Kaj veste o pektinu? 

»Vem da je snov, ki se nahaja v agrumih. Je polisaharid? Kemijske zgradbe pa ne bi znal 
povedati… Je nismo jemali.«  

 Pektin kot polisaharid 
 

Razumevanje 
uporabnosti snovi v 
eksokarpih agrumov 

6. vprašanje:  Koloidne raztopine se lahko nahajajo v gel ali sol stanju. Kaj predstavljata ta dva pojma? 

»Sol stanje je na začetku, ko je neka spojina v začetnem stanju in gel stanje je, ko to spojino 
spremenimo z nekimi postopki in na koncu je v gel stanju. Sol stanje je bolj tekoče in gel stanje je 
bolj tako, trdno. Raztopina je spojina dveh ali več zmesi in je v tekočem agregatnem stanju. Za 
koloidne raztopine pa še nisem slišal.« 

 Razlikovanje med sol 
in gel stanjem 

 Razumevanje pojma 
raztopina 

Razumevanje 
kemijskih reakcij 
 
Razumevanje 
laboratorijskih 
postopkov 

7. vprašanje:  Kaj si predstavljate pod pojmom ''mikrokapsuliranje''? 

»Pač, da neke delce daš v majhne, zelo majhne kapsule, da jih obdaš z nečim. V bistvu nisem še 
slišal za izraz, pač mikro- in - kapsulacija sem si takoj predstavljal, da obdaš nekaj majhnega. 
Uporablja se v farmaciji verjetno, pa v kozmetiki… Ne vem, če spada pod mikrokapsuliranje tudi 
te kapsule ki so v farmaciji - za prebavo, črevesno mikrofloro… Nevem, v velikosti mikrometrov, 
milimetrov? Glede na to da so z očesom vidne, je lahko tudi v milimetrih. Mikrosfere so verjetno 
znotraj neke te večje kapsule manjše - mikro je majhno, sfera pa je krogla.« 

 Razumevanje 
postopkov 
mikrokapsulacije 

 Uporaba postopkov 
mikrokapsulacije 

 Velikost mikrokapsul 

Razumevanje 
kemijskih reakcij 
 
Razumevanje 
laboratorijskih 
postopkov 

8. vprašanje:  Kaj pojmujete pod pojmom ''eterična olja''? 

»Največkrat ima to mama doma, dišave in to...Potem, v šoli sem videl, da so neke kemijske 
spojine, ki so prisotne tudi v sadju, verjetno tudi še kje drugje. Največkrat pa sem se seznanil z 
eteričnimi olji v kozmetiki. Eterična olja imajo mogoče kakšne substance, ki so dobre za telo. Se 
mi zdi, da so prisotna v kakšnih takih močnih rastlinah bolj, ne vem, recimo ingver. Ingver - zato 
ker je tak, ‘’močen’’. Vonj ima močan, pa tudi okus je takšen bolj pekoč. Za eterična olja nikoli 
nismo definirali, kaj so, saj smo pri pouku večinoma vedno povedali, za katero spojino se gre - ali 
so alkoholi, aldehidi… In ravno zato, ne vem kam bi jih umestil.« 

 Predstave o eteričnih 
oljih 

 Izvor eteričnih olj 

 Spojine v eteričnih 
oljih 

Razumevanje 
uporabnosti snovi v 
eksokarpih agrumov 

9. vprašanje:  Katere vrste kemijskih reakcij menite, da uporabljamo za dokazovanje prisotnosti dvojnih vezi v preiskovani spojini? 

»Spojine z dvojno vezjo, ki jih poznam so alkeni, aldehidi, ketoni… Mislim da se dokazujejo z 
bromovico. Vem da smo, ko smo dobili, ta... Na koncu pač, eterično olje ven, ko smo destilirali, 
smo jih potem dali v epruvete. Potem smo to bromovico vnesli v epruveto in potem smo čakali 

 Spojine z dvojno vezjo 

 Dokazna reakcija z 
bromovico 

 Elektrofilna adicija 

Razumevanje 
kemijskih reakcij 
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na to ali se obarva. Bromovica je bolj rjavkasta. Potem ne vem ali smo dokazali ali so dvojne 
vezi… Te reakcije imenujemo adicije.« 

10.  vprašanje:  Katere vrste kemijskih reakcij menite, da uporabljamo za dokazovanje prisotnosti aldehidnih spojin? 

»No zdaj v bistvu to so dosti podobne snovi, razlika je samo v položaju dvojne vezi, če gledamo 
po formuli v bistvu so kemijske spojine, ki imajo dvojno vez, na katero je vezan kisik. Pri aldehidih 
se pojavi na koncu, na prvem ogljikovem atomu, pri ketonih pa v sredini. Za dokazovanje smo 
uporabili...modro galico.« 

 Razlikovanje med 
aldehidi in ketoni 

 

Razumevanje 
kemijskih reakcij 

 

Izjave intervjuja z dijakinjo 2 Kode Kategorije 

1. vprašanje:  Kaj si predstavljate pod pojmom ''zelena kemija''? 

»Kemija naravnih materialov, to kar je pač zelenjava, sadje… Kar bi v bistvu mi pomagalo z kemijo 
reševati probleme v svetu, ki so sedaj s podnebnimi spremembami in podobno, po moje. Ne, sicer 
se še nisem se še srečala z 12. načeli zelene kemije. Načela zelene kemije bi mogoče lahko izvajali 
pri vajah, sicer nas je že tako bolj malo, pač smo po parih po navadi in je recimo dosti odpadkov. 
Če bi pa po več nas skupaj delalo, bi pa samo enkrat zlili odpadke in bi bilo jih tako tudi manj– 
čeprav je tudi res, da ne bi vsak potem na vrsto prišel.« 

 Naravno 

 Reševanje problemov 

 Primer uvajanja načel 
zelene kemije 

Razumevanje pojma 
zelena kemija  

2. vprašanje:  Zakaj menite, da so odpadki agrumov (citrusov) uporabni (predvsem s kemijskega vidika)? 

»Pod agrume jaz štejem vse pomaranče, limone, limete...Vse, ki imajo tršo lupino ter veliko 
vitamina C. Ker te lupine vsebujejo veliko snovi, še zmerom, v primerjavi s kakšnimi drugim sadjem, 
bi jih že zaradi tega lahko uporabljali. Imajo tudi sami (lupine) toliko vitaminov in mineralov, da 
bi lahko tudi iz njih izločevali (uporabne spojine). Kot spojine, menim, da je v olupku agrumov 
kakšen pektin, vitamini, minerali.« 

 Agrumi kot rastline 

 Snovi v eksokarpu 
agrumov 

Razumevanje 
uporabnosti snovi v 
eksokarpih agrumov 

3. vprašanje:  Kaj si predstavljate pod izrazom ''obarjanje''? 

»Za izraz obarjanje smo prvič slišali na teh vajah, vsaj jaz mislim, da sem prvič slišala za ta izraz in 
v bistvu meni je obarjanje zelo podobno kakor, da bi nekaj vrelo in iz neke raztopine rata taka 
neka trdna, bolj gosta snov, ki se loči od druge tekoče snovi. Je možno da se obarjanju reče še kako 
drugače… Mogoče kakšna destilacija? Kakšna modra galica mogoče? Galica se nabere, agregatno 
stanje preide iz tekočega v trdno.« 

 Nastanek trdne snovi  

 Obarjanje kot 
postopek ločevanja 
snovi 

Razumevanje 
kemijskih reakcij 
 
Razumevanje 
laboratorijskih 
postopkov 

4. vprašanje:  Kaj si predstavljate pod izrazom ''destilacija''? 
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»Neko vrenje tekoče snovi, ki se v bistvu potem uplini, v bistvu dostikrat tudi ločevanje tekočih 
snovi, ki imajo dva različna vrelišča. Laboratorijske aparature ki jih pri tem uporabljamo so… tale 
- hladilnik, termometer, kakšen lij, erlenmajerica, čaša, gorilnik… Po moje najbolj pozorni smo 
morali biti na temperaturo, ker pri določeni temperaturi ena snov izhlapi, pri drugi (temperaturi) 
pa druga in če ti ne paziš na temperaturo, se lahko zlo hitro zgodi, da bosta obe zelo hitro 
ušli...in potem boš spet imel zmes tam na drugi strani.« 

 Laboratorijski inventar 
pri postopku 
destilacije 

 Predstave o destilaciji 

Razumevanje 
laboratorijskih 
postopkov 

5. vprašanje:  Kaj veste o pektinu? 

»Je polisaharid, glede na to da je pe- , predvidevam da je iz petih ogljikov. Pa ima glikozidno vez 
vmes. Nisem prepričana, ali je trojna (vez) ker ima končnico - in. Je polisaharid, ogljikovodik tudi. 
Dvomim, da smo se kje sicer srečali s pektini. Smo obravnavali monosaharide in polisaharide, 
ampak pri živalih (predmet v srednji šoli) se tega ne spomnim.« 

 Pektin kot polisaharid 

 Predstave o kemijski 
zgradbi pektina 

 

Razumevanje 
uporabnosti snovi v 
eksokarpih agrumov 

6. vprašanje:  Koloidne raztopine se lahko nahajajo v gel ali sol stanju. Kaj predstavljata ta dva pojma? 

»Sol stanje so neki kristalčki, neka trdna snov, ki so v bistvu.. En kristalček je zelo trdno 
povezan med sabo z vezmi, ampak drugače pa med sabo, tako, vsi kristalčki niso. Pri gel je 
pa še zmeraj taka zdrizasta snov, ni tekoča ni pa trdna, vse vezi so, hm, močnejše kot pa pri 
tekoči, pa manj močne kot pri trdni. Tako da, kako bi rekla… Recimo, če bi jih segrevali, bi 
rabili dalj časa za sol oziroma za trdno, kakor pa za gel ali pa kakršne koli reakcije bi rabili 
manj energije porabiti pri sol-u kot pa pri gelu. Raztopina je neka mešanica oziroma zmes 
topila pa topljenca, topilo je največkrat (vsaj v šolski kemiji) pač voda, topljenec pa karkoli 
v bistvu. Poznamo tudi nasičene pa nenasičene raztopine, zdaj za koloidno… Mislim, 
poznam koloidno srebro - tudi v bistvu naj bi bil zelo zdravilen.. Ne vem pa zakaj bi se mu 
tako reklo.« 

 Razlikovanje med sol 
in gel stanjem 

 Razumevanje pojma 
raztopina 

Razumevanje 
kemijskih reakcij 
 
Razumevanje 
laboratorijskih 
postopkov 

7. vprašanje:  Kaj si predstavljate pod pojmom ''mikrokapsuliranje''? 

»Prav mikrokapsuliranje je kakor nek postopek, po moje, ki neko določeno snov ki je lahko trdna, 
lahko je tekoča kakor kapljica, jo v bistvu obdamo z neko kapsulo, z nekim ovojem pač, druge 
snovi, ki ne prepušča ali pa lahko prepušča ali pa da bi jih lahko tudi z žličko ali s pinceto prijeli, 
recimo, na ta način - da se ne razlije. Meni se zdi da smo to jemali pri biologiji, ko smo omenili vse 
te antibiotike, v glavi imam da smo omenili, da so v zgodovini že mikrokapsulirali za razne 
antibiotike in zdravila. Zdi se mi, da mikrokapsuliranje tudi omenijo po televizijah, vendar to na 
hitro omenijo. Delci (ki so mikrokapsulirani) so veliki 1 do 2 nanometra/ mikrometra, kaj takega? 
Mikrosfere so - sfera si predstavljam kot neko okolje nečesa, nekaj zgoraj, atmosfera. Lahko bi 

 Razumevanje 
postopkov 
mikrokapsulacije 

 Uporaba postopkov 
mikrokapsulacije 

 Velikost mikrokapsul 

Razumevanje 
kemijskih reakcij 
 
Razumevanje 
laboratorijskih 
postopkov 
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bilo, če imaš več (mikro)kapsul, med njimi da je mikrosfera, lahko bi pa tudi v bistvu znotraj 
mikrokapsule, jaz imam v mislih bolj to ta drugo, kakor da je - znotraj mikrokapsule govorimo o 
mikrosferi, kako se tista snov, ki smo jo mikrokapsulirali obnaša notri.« 

8. vprašanje:  Kaj pojmujete pod pojmom ''eterična olja''? 

»O eteričnih oljih dostikrat govorimo, tudi doma imamo dostikrat predstavitev ‘’Just’’ - neko 
vrsto krem in tam dosti govori o eteričnih oljih. Jaz si pod tem izrazom v bistvu predstavljam 
takšne majhne stekleničke kakor za parfume, notri je tekočina, ki ima zelo skoncentriran 
vonj, ki pa je čisto malo dodajajo za razne kreme. Iz vsake rastline, ki diši, bi lahko pridobivali 
eterična olja, tako da - razne rože, skorajda ne vse rože, pa tudi iz te mete jih lahko, mogoče 
celo kakšno drevo, če bi ‘’kapljalo’’ dol, ampak.. tisto je bolj smola. Eden izmed razlogov 
uporabe eteričnih olj je ugodje, glede na to, da dišijo lepo, človeka to lahko zelo pomirja, po 
moje so lahko tudi zelo zdravilna, če imaš ‘’zabit nos’’ ali pa kaj, je tako močan vonj, ti dosti 
odpre dihalne poti, tako kot na primer morski zrak. Po moje so (dobra) tudi v zdravilne 
namene, v prvi vrsti pa ta ‘’udobje’’ - ker tako lepo dišijo. Eterična olja bi lahko bila kakšni 
reagenti, kaj takega. Najbolj mi padejo na pamet alkoholi. Alkohole uporabljamo za 
marsikaj, iz njih pridobivamo ketone, aldehide, celo karboksilne skupine tudi za razne 
oksidacije.« 

 Predstave o eteričnih 
oljih 

 Izvor eteričnih olj 

 Spojine v eteričnih 
oljih 

Razumevanje 
uporabnosti snovi v 
eksokarpih agrumov 

9. vprašanje:  Katere vrste kemijskih reakcij menite, da uporabljamo za dokazovanje prisotnosti dvojnih vezi v preiskovani spojini? 

»Z adicijami in pa nukleofilnimi substitucijami. Za adicije sem prepričana, se jih uporablja v bistvu, 
ker potem lahko damo bromovico  in se bo obarvalo, zaradi tega ker se bo dvojna vez razpela, da 
se bo brom gor vezal in se bo drugače obarvalo vse skupaj. Pri nukleofilnih substitucijah pa … 
imamo pa tudi v bistvu, brom se veže, največkrat mislim, da se z bromovico dokazuje. Eterično olje 
v čaši, smo mu dodali kapljico ali dve bromovice, ta snov se je potem razbarvala iz oranžkaste v 
brezbarvno in smo tako dokazali, da so bile dvojne vezi notri.« 

 Dokazna reakcija z 
bromovico 

 Elektrofilna adicija 

Razumevanje 
kemijskih reakcij 

10.  vprašanje:  Katere vrste kemijskih reakcij menite, da uporabljamo za dokazovanje prisotnosti aldehidnih spojin? 

»Aldehidi, so ogljikovodiki s končno skupino -COH, pri ketonih je pa vmesna skupina, v bistvu na 
en C, ogljikov atom je vezan O z dvojno vezjo, tako da mora biti nekje na sredi. Aldehide dobivamo 
iz primarnih alkoholov, ketone pa iz sekundarnih. Dokazali smo z oksidacijo alkohola, da bi se 
spremenil v aldehid, mislim da smo dokazali, da v eteričnih oljih ni aldehidov, dodali smo alkoholu 
zmes in bi se iz modre obarvala oranžkasto.« 

 Razlikovanje med 
aldehidi in ketoni 

 

Razumevanje 
kemijskih reakcij 
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Izjave intervjuja z dijakinjo 3 Kode Kategorije 

1. vprašanje:  Kaj si predstavljate pod pojmom ''zelena kemija''? 

»Zelena kemija je nekaj, da delaš z naravnim, mislim z rastlinami, naravna kemija. Za izraz slišala 
verjetno sem, mogoče smo govorili ampak sem verjetno pozabila. Verjetno pa, da delamo z naravi 
prijaznimi sredstvi, da teh sredstev ne odvržemo kar v naravo, ampak jih ustrezno zavržemo, da 
pazimo, da tudi mi ne pridemo v stik preveč z nevarnimi snovmi, ker slabo vpliva tudi na nas.« 

 Narava 

 Trajnostni razvoj 

 Zdravje 

Razumevanje pojma 
zelena kemija  

2. vprašanje:  Zakaj menite, da so odpadki agrumov (citrusov) uporabni (predvsem s kemijskega vidika)? 

»Ja, na primer, lahko so uporabni, ker iz odpadka dobimo še eno snov, da ne rabimo potem 
porabiti še drugih, nezavrženih stvari še, pa na podlagi tega ugotavljamo tudi kaj vse je v olupkih. 
Agrumi so bolj južne rastline, kakšne limone...ki rastejo v bolj toplih krajih. Verjetno so (v agrumih) 
kakšne kisline, voda - H2O, barvila -  mislim kakšen ta element, ki obarva olupek.« 

 Agrumi kot rastline 

 Snovi v eksokarpu 
agrumov 

Razumevanje 
uporabnosti snovi v 
eksokarpih agrumov 

3. vprašanje:  Kaj si predstavljate pod izrazom ''obarjanje''? 

»To je v bistvu da se izloči iz teh olupkov - da se izločijo kemijske snovi ki so v njem. Da jih pridobimo 
ločeno ven. Obarjanje je, postopek… Kemijski, pri katerem iz snovi, iz zmesi lahko ločimo elemente. 
Enkrat smo delali z jagodami, da smo ven iz jagode vzeli DNK… Po moje je bilo to kaj podobnega. 
Povezujemo z izločanjem, pridobivanjem.« 

 Obarjanje kot 
postopek ločevanja 
snovi 

Razumevanje 
kemijskih reakcij 
 
Razumevanje 
laboratorijskih 
postopkov 

4. vprašanje:  Kaj si predstavljate pod izrazom ''destilacija''? 

»Izraz ''destilacija'' sem slišala že povsod. To je izparevanje vode ali katerekoli tekoče snovi 
oziroma, da izpari še ena določena snov zato, da jo destiliraš proč - da jo ločiš. Lahko uporabljamo 
ta hladilnik vodni lahko pa tudi s segrevanjem snovi oziroma zmesi. Rabiš termometer zato da 
vidiš kdaj kakšna snov izpari, rabiš na primer v temu hladilniku je tako nastavljena temperatura, 
da se ujame če ne pa se lahko na urno steklo uloviš tudi ker izpari pač ključnega pomena je da 
imaš termometer, da vidiš kdaj kaj izpari če ne ti lahko vse skupaj uide.« 

 Laboratorijski inventar 
pri postopku 
destilacije 

 Predstave o destilaciji 

Razumevanje 
laboratorijskih 
postopkov 

5. vprašanje:  Kaj veste o pektinu? 

»To je ta, ogljikovodik, ki ima tri vezi, mislim ima v spojini tri vezi, najdemo ga lahko v teh olupkih. 
Morda sem zanj slišala v kakšnih razkužilih.  Olupke mogoče obarva, če ne pa.. daje vonj. Kemijska 
zgradba je iz petih ogljikov in… desetih vodikov.« 

 Predstave o 
kemijski zgradbi 
pektina 

Razumevanje 
uporabnosti snovi v 
eksokarpih agrumov 

6. vprašanje:  Koloidne raztopine se lahko nahajajo v gel ali sol stanju. Kaj predstavljata ta dva pojma? 
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»Ja, eno verjetno predstavlja ko so vse te spojine zmešane med sabo, drugo pa predstavlja ko so 
vse te snovi ločene med sabo. Oziroma ena spremeni agregatno stanje zato da se loči. Verjetno je 
gel stanje kadar so te.. še skupaj in pol sol stanje kadar so ločene. Na primer v olupku je še gel 
stanje, ko smo izvedli obarjanje pa smo dobili sol stanje. Raztopina je zmes topljenca in topila, 
topilo je po navadi v tekoči obliki, topljenec je lahko H2O ali pa karkoli drugega. V koloidni raztopini 
so verjetno manjši delci, v mikroskopski velikosti.« 

 Razlikovanje med sol 
in gel stanjem 

Razumevanje pojma 
raztopina 

Razumevanje 
kemijskih reakcij 
 
Razumevanje 
laboratorijskih 
postopkov 

7. vprašanje:  Kaj si predstavljate pod pojmom ''mikrokapsuliranje''? 

»Ja, mikrokapsuliranje verjetno govori o nekih mikrokapsulah, ki jih preučujemo. Mikrokapsule so 
na primer deli eteričnega olja, sestavljajo eterično olje. Mikrokapsula je neka kapsula, ki je 
mikroskopsko majhna in jo vidimo pod mikroskopom. Mikrosfera je potem neka večja enota 
mikrokapsule, kamor se te potem združijo.« 

 Razumevanje 
postopkov 
mikrokapsulacije 

 Uporaba postopkov 
mikrokapsulacije 

 Velikost mikrokapsul 

Razumevanje 
kemijskih reakcij 
 
Razumevanje 
laboratorijskih 
postopkov 

8. vprašanje:  Kaj pojmujete pod pojmom ''eterična olja''? 

»To so neka olja, pridobljena iz naravnih… Iz rastlin. Samo iz rastlin. In ki jih v bistvu pridobimo, 
pač s temi postopki... In so dišeča in vsebujejo različne zdravilne snovi. So dobra za nas, lahko jih 
uporabljamo za kreme. Zasledimo jih v sivki… lahko v ognjiču, morda iz sončnic ali pa oljk. Eterična 
olja so maščobne kisline verjetno in predstavljajo v bistvu v kemiji neko snov, s katero si potem ti 
farmacevti oziroma kozmetičarji pomagajo na podlagi kemijske obravnave snovi zakaj bi bili ti 
primerni, zakaj bi bila primerna eterična olja.« 

 Predstave o eteričnih 
oljih 

 Izvor eteričnih olj 

 Spojine v eteričnih 
oljih 

Razumevanje 
uporabnosti snovi v 
eksokarpih agrumov 

9. vprašanje:  Katere vrste kemijskih reakcij menite, da uporabljamo za dokazovanje prisotnosti dvojnih vezi v preiskovani spojini? 

»Ja, lahko uporabljamo različne… ne vem, tudi bromovico ali pa ne vem, kakšno kislino bi tudi 
probali, zato ker vemo da alkeni imajo višje vrelišče, mislim, nižje vrelišče - bi lahko probali, na 
podlagi tega, kakšno vrelišče imajo in potem določili če so alkeni, mislim, če imajo dvojno vez. 
Snovi ki imajo dvojno vez - eten, meten, penten…. Ja, lahko bi dali v epruveto, ne vem alken in 
potem bi poskusili z različnimi snovmi, mislim, jih dodali… bromovico ali pa Fehlingov preparat in 
potem če bi se obarvalo, bi verjetno tudi pokazalo na podlagi tega, če je  alken prisoten ali ne. 
Smo dodali kapljice različnih reagentov, če je bil prisoten alken se je obarvalo.« 

 Spojine z dvojno vezjo 

 Dokazna reakcija z 
bromovico 

Razumevanje 
kemijskih reakcij 

10.  vprašanje:  Katere vrste kemijskih reakcij menite, da uporabljamo za dokazovanje prisotnosti aldehidnih spojin? 
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»Aldehidi imajo končno spojino -CO, -CHO...nekaj takega… Ja ne vem, za aldehide bi lahko 
uporabljali tudi destilacijo.. različno vrelišče… Razlika med ketoni in aldehidi je - ketoni so končna 
skupina, aldehidi so pa na sredi, se mi zdi. Lahko bi bromovico uporabili. Ali pa modro galico….« 

 Razlikovanje med 
aldehidi in ketoni 

 

Razumevanje 
kemijskih reakcij 

 

Izjave intervjuja z dijakinjo 4 Kode Kategorije 

1. vprašanje:  Kaj si predstavljate pod pojmom ''zelena kemija''? 

»Ne vem, jaz si predstavljam nekaj z rastlinami, ker zelena povezujem z rastlinami. Drugače za 
izraz nisem še slišala.« 

 Rastline Razumevanje pojma 
zelena kemija  

2. vprašanje:  Zakaj menite, da so odpadki agrumov (citrusov) uporabni (predvsem s kemijskega vidika)? 

»Najbrž zato, da delamo neke dišave iz tega... V agrumih so polisaharidi, voda...«  Snovi v eksokarpu 
agrumov 

Razumevanje 
uporabnosti snovi v 
eksokarpih agrumov 

3. vprašanje:  Kaj si predstavljate pod izrazom ''obarjanje''? 

»Nekaj v povezavi z gorilnikom. Da to snov segrejemo do take temperature da izloči neke snovi, 
ki jih potrebujemo.« 

 Laboratorijski inventar 
pri postopku 
obarjanja 

 Obarjanje kot 
postopek ločevanja 
snovi 

Razumevanje 
kemijskih reakcij 
 
Razumevanje 
laboratorijskih 
postopkov 

4. vprašanje:  Kaj si predstavljate pod izrazom ''destilacija''? 

»To smo že jemali na vajah. Jaz si predstavljam to kot, pač, ko para preide nazaj v tekoče stanje, 
recimo ko se na posodi ko kuhamo, pojavijo kapljice na pokrovu. Za destilacijo uporabljamo 
gorilnik in hladilnik… Pomembno je da gledamo temperaturo natančno, da ne gre previsoko.« 

 Laboratorijski inventar 
pri postopku 
destilacije 

 Predstave o destilaciji 

Razumevanje 
laboratorijskih 
postopkov 

5. vprašanje:  Kaj veste o pektinu? 

»Najdemo ga v sadju... Citrusih. Je polisaharid. To je več delcev, skupaj povezanih, saharoze 
recimo. Mišljeno kot ogljikov hidrat tudi.« 

 Pektin kot polisaharid 

 Predstave o kemijski 
zgradbi pektina 

 

Razumevanje 
uporabnosti snovi v 
eksokarpih agrumov 
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6. vprašanje:  Koloidne raztopine se lahko nahajajo v gel ali sol stanju. Kaj predstavljata ta dva pojma? 

»Sol stanje je bolj taka tekočina. Gel pa dejansko bolj trdno stanje. Raztopina je neka tekočina 
kjer je nekaj raztopljeno notri.« 

 Razlikovanje med sol 
in gel stanjem 

 Razumevanje pojma 
raztopina 

Razumevanje 
kemijskih reakcij 
 
Razumevanje 
laboratorijskih 
postopkov 

7. vprašanje:  Kaj si predstavljate pod pojmom ''mikrokapsuliranje''? 

»Neko majhno stvar, da kapsuliramo v kapsulo. Ne vem zakaj, ampak pojem povezujem tudi z 
zdravili. So zelo zelo majhni delci, tam, pol centimetra… Mogoče tudi takšni, ki niso vidni s prostim 
očesom. Mikrosfere so nek prostor, kjer je več mikrokapsul.« 

 Razumevanje 
postopkov 
mikrokapsulacije 

 Uporaba postopkov 
mikrokapsulacije 

 Velikost mikrokapsul 

Razumevanje 
kemijskih reakcij 
 
Razumevanje 
laboratorijskih 
postopkov 

8. vprašanje:  Kaj pojmujete pod pojmom ''eterična olja''? 

»Jaz to povezujem z majhnimi, dišečimi stekleničkami, ki jih imamo za odišaviti dom ali pa za 
masaže. Vloga eteričnih olj - pri rastlinah odganjajo škodljivce in privabljajo čebele oziroma neke 
dobre stvari. Nahajajo se predvsem v rastlinah - recimo sivka, citrusi. eterična olja so...mogoče 
kisline?« 

 Predstave o eteričnih 
oljih 

 Izvor eteričnih olj 

 Spojine v eteričnih 
oljih 

Razumevanje 
uporabnosti snovi v 
eksokarpih agrumov 

9. vprašanje:  Katere vrste kemijskih reakcij menite, da uporabljamo za dokazovanje prisotnosti dvojnih vezi v preiskovani spojini? 

»Spojine ki imajo dvojno vez so alkeni. Vem da smo dali nek reagent notri, smo počakali nekaj 
časa, neko posodo smo dali... Potem smo počakali da je to reagiralo in če se je spremenila barva, 
je pomenilo, da je prisotno. Spremembe barve pa se ne spomnim. Glede kemijske reakcije - 
verjetno da se ta dvojna vez razbije, vzpostavi se neka nova vez z drugo molekulo. Zdaj mi pride 
na pamet adicija ali pa substitucija - pa to ne vem, če je prav.« 

 Spojine z dvojno vezjo 

 Dokazna reakcija z 
bromovico 

 Elektrofilna adicija 

Razumevanje 
kemijskih reakcij 

10.  vprašanje:  Katere vrste kemijskih reakcij menite, da uporabljamo za dokazovanje prisotnosti aldehidnih spojin? 

»Aldehidi imajo negativen naboj. Ketoni pa pozitiven naboj. Recimo natrij minus - ima en več 
elektron. Za dokazovanje kemijskih reakcij pa ne bi vedela.« 

 Razlikovanje med 
aldehidi in ketoni 

 

Razumevanje 
kemijskih reakcij 
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Izjave intervjuja z dijakinjo 5 Kode Kategorije 

1. vprašanje:  Kaj si predstavljate pod pojmom ''zelena kemija''? 

»Še nisem slišala za ta izraz, se mi pa zdi, da pod tem izrazom uporabljamo čim več naravnih 
materialov, nekaj izkoriščamo iz tega.« 

 Narava 

 Postopki 

Razumevanje pojma 
zelena kemija  

2. vprašanje:  Zakaj menite, da so odpadki agrumov (citrusov) uporabni (predvsem s kemijskega vidika)? 

»V olupkih agrumov so po moje barvila, da dajejo barvo, potem, dišave - aromate, ima po 
moje.« 

 Snovi v eksokarpu 
agrumov 

Razumevanje 
uporabnosti snovi v 
eksokarpih agrumov 

3. vprašanje:  Kaj si predstavljate pod izrazom ''obarjanje''? 

»Pri sestavi vseh predmetov… je bil tudi termometer (pri eksperimentalnem delu)in sklepam da iz 
tega, je povezano s tem da bomo računali na temperature, na primer vrelišča 
oziroma  spremembe agregatnega stanja zato da se bodo različne snovi ločile oziroma da jih bomo 
lahko vsako posebej pobrali oziroma predelali. Povezujem predvsem s segrevanjem in 
pa...hladilnik ali kako se mu že reče.«  

 Laboratorijski inventar 
pri postopku 
obarjanja 

 Obarjanje kot 
postopek ločevanja 
snovi 

Razumevanje 
kemijskih reakcij 
 
Razumevanje 
laboratorijskih 
postopkov 

4. vprašanje:  Kaj si predstavljate pod izrazom ''destilacija''? 

»Sama vedno hkrati pomislim tudi na destilacijo alkohola, ker je neka beseda ki jo uporabljajo za 
žgane pijače in pa pri kuhanju, ko se naberejo kapljice vode, ki nastajajo. Za destilacijo 
uporabljamo hladilnik, gorilnik, potem posodo v katero bomo tekočino ...Nekaj bomo morali 
segrevati, potem pa bomo zaradi tega rabili posodo in potem bomo potrebovali tudi termometer, 
ker moramo nujno spremljati temperaturo, zato da ne gremo čez vrelišče, da vemo koliko blizu 
smo (temperaturi vrelišča) oziroma če rabimo kaj pohitrevati oziroma upočasniti, potem bomo 
rabili tudi nekaj, neko posodo v katero bomo zbirali tudi ločeno snov, ki jo poskušamo dobiti.« 

 Laboratorijski inventar 
pri postopku 
destilacije 

 Predstave o destilaciji 

Razumevanje 
laboratorijskih 
postopkov 

5. vprašanje:  Kaj veste o pektinu? 

»Se mi zdi, da je polisaharid. Mogoče v kozmetiki..? Pektin kot...Mislim da smo se o tem 
pogovarjali pri pouku. Ne bi pa vedela zagotovo.« 

 Pektin kot polisaharid 

 Uporaba pektina 

Razumevanje 
uporabnosti snovi v 
eksokarpih agrumov 

6. vprašanje:  Koloidne raztopine se lahko nahajajo v gel ali sol stanju. Kaj predstavljata ta dva pojma? 

»Sol je tekoče stanje, gel pa trdno. Raztopina je zmes dveh ali več nekih snovi, ki so lahko v istem 
agregatnem stanju ali pa imajo različno agregatno stanje, ampak se pa pač morajo zmešati da 

 Razlikovanje med sol 
in gel stanjem 

Razumevanje 
kemijskih reakcij 
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pride iz tega ven raztopina. Besedne zveze ‘’koloidna raztopina’’ ne poznam. Me pa spomni na 
besedo kolonija. Delcev v raztopini ni mogoče videti, ampak po moje več kot jih je skupaj, boljše 
jih je videti.« 

 Razumevanje pojma 
raztopina 

 
Razumevanje 
laboratorijskih 
postopkov 

7. vprašanje:  Kaj si predstavljate pod pojmom ''mikrokapsuliranje''? 

»Da neko snov obdamo z neko ovojnico in da to drži nekaj notri v sebi, pač to snov ki smo jo obdali. 
S tem pojmom se sicer še nisem srečala. Mogoče to, da se nekaj lažje spravi v kapsule in potem 
prepelje oziroma prepošlje, da se nekam v okolico razširi, da ohrani neko stanje, v katerem mi 
želimo da je in da pride do neke lokacije tako kot smo mi poslali - z namenom ohranitve. Delci so 
vidni pod mikroskopom (svetlobnim), znalo bi biti tudi z elektronskim mikroskopom, pa tudi takšni 
delci ki jih lahko vidimo s prostim očesom, kakor smo mi delali. Mikrosfere, lahko sklepamo iz 
vesolja, kjer uporabljamo ta izraz - sfere, beseda ‘’mikro’' sklepamo da je nekaj majhnega, zraven 
je več teh mikrokapsul skupaj, ki predstavljajo neko mikrosfero.« 

 Razumevanje 
postopkov 
mikrokapsulacije 

 Uporaba postopkov 
mikrokapsulacije 

 Velikost mikrokapsul 

Razumevanje 
kemijskih reakcij 
 
Razumevanje 
laboratorijskih 
postopkov 

8. vprašanje:  Kaj pojmujete pod pojmom ''eterična olja''? 

»Eterična olja mi predstavljajo neke dišave, ki jih ljudje uporabljajo za sprostitev, na primer 
določene dišave pomagajo pri temu da se človek sprosti, do neke mere se jih uporablja pri 
kozmetiki, torej parfumih. Eterična olja večinoma najdemo v rastlinah, nastajajo notri v celicah, 
obstaja prav določen zapis za to, da se ustvarijo eterična olja  - za točno določeno rastlino točno 
določeno eterično olje, z nekim namenom.  Ne vem zakaj mi sedaj estri po glavi hodijo, ampak 
nekaj na ta način. Mogoče sem se spomnila zato, ker smo se o tem pogovarjali in mi je ‘’zadaj v 
spominu ostalo’’ -  nisem pa prepričana če je res, no. Mogoče tudi glede na kemično sestavo.« 

 Predstave o eteričnih 
oljih 

 Spojine v eteričnih 
oljih 

Razumevanje 
uporabnosti snovi v 
eksokarpih agrumov 

9. vprašanje:  Katere vrste kemijskih reakcij menite, da uporabljamo za dokazovanje prisotnosti dvojnih vezi v preiskovani spojini? 

»Spojine z dvojno vezjo ki jih poznam… so alkeni. Mislim, da smo delali nekaj z modro galico… Pač 
ta dvojna vez se razpolovi in s tem odpre, nastane prostor da se lahko neka druga snov lahko gor 
prilepi in s tem dobimo neko novo različico snovi. Reakcija se imenuje… nekaj mi beseda 
''radikalska substitucija’’ po glavi hodi, torej substitucija, neka zamenjava.« 

 Spojine z dvojno vezjo 
 

Razumevanje 
kemijskih reakcij 

10.  vprašanje:  Katere vrste kemijskih reakcij menite, da uporabljamo za dokazovanje prisotnosti aldehidnih spojin? 

»Za aldehide in ketone ne vem. Tudi dokaznih reakcij se ne spomnim povsem.«  Razumevanje 
kemijskih reakcij 

 


