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POVZETEK 

 

Največkrat se zgodi, da se učitelj trudi ugotoviti, kako predstaviti snov učencem s 

takšnim ali drugačnim programom, da bi si čim več zapomnili. Vendar se bolj malo 

učiteljev vpraša, kaj se dejansko dogaja v učenčevi glavi in kako „procesira“ vse 

podane podatke. V diplomi je opisano, kako so o miselnih procesih razmišljali 

psihologi skozi zgodovino, kateri pristopi so pri ustvarjanju multimedijskih gradiv 

najpomembnejši, predstavljene pa so tudi učne teorije, učne metode in oblike 

poučevanja, specifične za poučevanje računalniškega programiranja. Programiranje 

predstavlja velik izziv za učence in za učitelje, ki poskušajo učencem razložiti 

koncepte programiranja. Učno gradivo zgolj z besedilom ni dovolj, prav tako samo 

razlaga ne pomaga pri učenčevi gradnji znanja. O tem govori Mayerjeva kognitivna 

teorija učenja z multimedijo, ki sloni na predpostavkah, da imamo ljudje dva kanala 

za procesiranje informacij, da je delovni spomin omejen in da do smiselnega učenja 

pride takrat, ko je učenec kognitivno aktiven. Za pomoč učiteljem programiranja so 

na voljo Mayerjeva načela oblikovanja multimedijskih gradiv in predlogi uporabe v 

poučevanju programiranja. V raziskovalnem delu pa je opisana raziskava in analiza 

rezultatov, s katero so bili preverjeni vplivi nekaterih Mayerjevih načel. 

 

KLJUČNE BESEDE: Mayerjeva načela, poučevanje programiranja, učenje z 

multimedijo, multimedijsko učno gradivo, kognitivno pocesiranje, smiselno učenje 

 



 

ABSTRACT 

 

It happens often, that a teacher is trying to figure out how to present a certain topic to 

students with this or that program, so that they will remember the most. But less 

teachers ask themselves, what is actually happening in the student's mind and how are 

students processing all of given information. Diploma thesis describes how 

psychologists thought about mental processes throughout history, what approaches 

are most important in designing multimedia material, learning theories, learning 

methods and forms of teaching, specifically for teaching programming. Programming 

presents a big challenge for students and teachers, who try to explain programming 

concepts. Learning material with words or pictures alone, isnt enough to help students 

learn. This is described in Mayer's cognitive theory of multimedia learning, which 

assumes that humans have two seperate information processing channels, that 

working memory is limited and that meaningful learning happens, when students are 

cognitively active. Mayer's principles and suggestions for their use in teaching 

programming are there to help teachers of programming design multimedia material. 

In the last, research part, some of the Mayer's principles were tested on university 

students and their effects analyzed.  

 

KEY WORDS: Mayers principles, teaching programming, multimedia learning, 

multimedia material, cognitive processing, meaningful learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

KAZALO VSEBINE 

UVOD ..................................................................................................................................... 1 

TEORETIČNE OSNOVE ...................................................................................................... 2 
Zgodovina kognitivne psihologije ....................................................................................... 2 

Kognitivna psihologija............................................................................................................ 5 

Poučevanje programiranja ................................................................................................... 8 

Učne oblike in učne metode ................................................................................................................... 9 
Učni stili in motivacija ........................................................................................................................... 11 

Težave pri učenju programiranja ..................................................................................... 11 

Učne teorije .............................................................................................................................. 12 

Izziv učiteljev kot oblikovalcev multimedijskih gradiv ............................................. 14 

Učenje z multimedijo ............................................................................................................ 15 

Pomen multimedije v poučevanju ................................................................................................... 17 
Pristopa k oblikovanju multimedijskih gradiv ............................................................. 18 

Pristop osredotočen na tehnologijo ................................................................................................ 18 
Pristop osredotočen na učenca ......................................................................................................... 19 

Mayerjeva kognitivna teorija učenja z multimedijo ................................................... 21 

Mayerjeva načela oblikovanja multimedijskih učnih gradiv .............................................. 31 
Pomen čustev v oblikovanju multimedijskih učnih gradiv .................................................. 47 

RAZISKAVA ....................................................................................................................... 50 
Opredelitev problema in cilj raziskave ........................................................................... 50 

Sestava gradiv ......................................................................................................................... 50 

Prvo gradivo: besedilo in nekaj slik ................................................................................................ 50 
Drugo gradivo: boljša razlaga s slikami......................................................................................... 51 
Tretje gradivo: animacija ..................................................................................................................... 52 

Metodološka opredelitev ..................................................................................................... 53 

Postopek zbiranja podatakov ............................................................................................ 53 

Analiza izpolnjenih vprašalnikov ..................................................................................... 54 

Končne ugotovitve ................................................................................................................. 70 

ZAKLJUČEK ........................................................................................................................ 74 

LITERATURA .................................................................................................................... 75 

PRILOGE ............................................................................................................................. 78 

 
  



 

 

KAZALO SLIK 
 
Slika 1:  Kognitivna teorija učenja z multimedijo ................................................................ 23 

Slika 2: Iterativna rešitev izračuna fakultete ......................................................................... 51 

Slika 3: Rekurzivna rešitev izračuna fakultete ...................................................................... 51 

Slika 4: Fantek Tom ............................................................................................................................ 52 

Slika 5: Primer izračuna fakultete z iteracijo ......................................................................... 78 

Slika 6: Igra stolpcev Hanoi ............................................................................................................ 78 

Slika 7: Predstavitev korakov poteka programa .................................................................. 79 

Slika 8: Začetek razlage snovi v drugem gradivu ................................................................. 79 

Slika 9: Izračun fakultete z rekurzijo ......................................................................................... 80 

Slika 10: Predstavitev korakov poteka programa ............................................................... 80 

Slika 11: Prikaz korakov igre stolpcev Hanoi ........................................................................ 81 

Slika 12: Izračun fakultete z iteracijo v animaciji ................................................................ 81 

Slika 13: Razlaga glavnih delov rekurzije v animaciji ........................................................ 82 

Slika 14: Razlaga poteka izračuna fakultete z rekurzijo v animaciji........................... 82 

Slika 15: Koraki rešitve igre stolpcev Hanoi .......................................................................... 83 

Slika 16: Prikaz poteka korakov ................................................................................................... 83 



Sara Drožđek                                                      Mayerjeva načela v poučevanju programiranja 

 

  1 

UVOD 
 

Zanimanje za človeške kognitivne procese se kaže skozi celotno zgodovino. 

Pojavljale so se različne teorije, ki so poskušale razložiti procesiranje informacij, ker 

so psihologi poskušali razvozlati uganko, kako se učimo. Hkrati pa je pojav teorij, ki 

jih je razvil behaviorizem, reševanje te uganke upočasnil. Druga svetovna vojna in 

pojav modernega digitalnega računalnika sta močno vplivala na nov razcvet 

kognitivne psihologije. Psihologi so se vrnili na odkrivanje skrivnosti delovanja 

človeških misli. V poučevanju je razumevanje, kako se učimo, ključ do uspešnega 

poučevanja. To je opazno tudi in še posebej v poučevanju tako težkih snovi, kot je 

programiranje. Programiranje zahteva algoritmično razmišljanje, ogromno logike in 

znanje strategij za reševanja kompleksnih problemov. Zahtevni koncepti 

programiranja, kot so skladi, kazalci, rekurzija in objektno programiranje, so še 

posebno težko razumljivi za učence. Učitelji programiranja imajo na izbiro veliko 

metod in oblik dela, s katerimi lahko vplivajo na motivacijo in učenje učencev. 

Vendar je dejavnikov, ki vplivajo na uspešno učenje, ogromno in poglabljanje v samo 

obliko ali metode dela ne bo dovolj za ustvarjanje smiselnega učenja. Pomembna je 

tudi oblika podajanja snovi učencem. Mayerjeva kognitivna teorija učenja z 

multimedijo razlaga, da imamo ljudje za procesiranje informacij dva kanala. Zato je 

pomembno, da učitelji podajo snov v primerni obliki in da ne preobremenijo kanalov 

za procesiranje informacij. Veliko učiteljev se odloči za ustvarjanje gradiv z 

multimedijo, kjer imajo kot pomoč pri oblikovanju na voljo Mayerjeva načela. Mayer 

je ugotovil, da je za učence učenje iz slik in besed veliko bolj koristno, kot pa učenje 

samo iz slik ali samo iz besed. To je poimenoval načelo multimedije in velja za 

osnovno vodilo pri oblikovanju multimedijskih vsebin. 

 

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V teoretičnem 

delu so razložena teoretična ozadja Mayerjeve kognitivne teorije oblikovanja 

multimedijskih gradiv, metode in oblike dela pri poučevanju programiranja, 

Mayerjeva načela pri oblikovanju multimedijskih gradiv ter njihova uporaba pri 

poučevanju programiranja.  

V raziskavi pa se poglobim v učinke nekaterih Mayerjevih načel v poučevanju 

rekurzije in vpliv zvoka v obliki govornih razlag pri poučevanju rekurzije 

v programiranju, ter poskušam izpostaviti bistvene dejavnike v multimedijskih 

gradivih, ki so vplivali na učenje rekurzije, iz treh različnih gradiv.  
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TEORETIČNE OSNOVE 
 

Zgodovina kognitivne psihologije 
 

Znanost o spominu in kogniciji je precej nova, čeprav se zanimanje za to tematiko ter 

nekateri elementi in eksperimenti pojavljajo že v najzgodnejših letih psihologije. Že 

Aristotel (384 pr.n.št. - 322 pr.n.št.) je razmišljal o osnovnih principih spomina in celo 

predlagal teorijo v svoji knjigi De Memoria (350 pr.n.št.). Platon (427 pr.n.št. - 347 

pr.n.št.) naj bi prvi ugotovil, da so možgani sedež mentalnih procesov. Preprosto 

branje antičnih literarnih del - kot sta Homerjeva Iliada in Odiseja - dostikrat razkrije, 

da so ljudje že v tistih časih poskušali razvozlati delovanje misli in razmišljanje 

izboljšati. Sokrates je izražal skrb, da bi uporaba pisanega jezika oslabila naš spomin 

in razumevanje, kar lahko primerjamo s skrbjo današnjih avtoritet in še posebej 

nekaterih staršev, ki se pritožujejo zaradi uporabe televizije in računalnika. Filozofi 

vsake dobe v zgodovini so razmišljali o naravi misli. Descartes, eden od 

utemeljiteljev sodobne znanosti, je ugotovil, da je dokaz našega obstoja, da se 

zavedamo lastnih misli in to izrazil s slavnim rekom: „Cogito, ergo sum.“, kar 

pomeni "Mislim, torej sem." (Descartes, 1637, p.52). 

 

Wilhelm Wundt je bil zelo pomemben za razvoj psihologije v 19.stoletju. Leta 1879 

je Wundt postavil prvi laboratorij za psihološke eksperimente na Univerzi Leipzig. 

Hkrati pa sta v tem času izvajala tudi raziskave Weber in Fechner v psihofiziki, Broca 

in Wernicke pa sta poskušala odkriti področja v možganih odgovorna za jezik. Leto 

1897 velja za začetek discipline psihologije ločene od filozofije in fiziologije. 

Wilhelm Wundt, Edward Titchner, Hermann von Ebinghaus in William James pa so 

najpomembnejši možje v začetkih psihologije. 

 

Wundt se je posluževal metode introspekcije, kjer raziskovanci previdno analizirajo 

notranja občutja in izkušnje. Angleški psiholog Titchner je sodeloval z Wundtom, ki 

ga je prepričal, da napredek psihologije sloni na introspekciji. Tematike, kot so 

mentalne bolezni, izobraževalna in socialna psihologija, niso prišle v poštev, saj se jih 

ni dalo proučevati na tak način. Titchner je v večini proučeval strukturo zavestnih 

misli, slik in čustev, kar je poimenoval strukturalizem. Strukturalizem je bil kot eno 

zgodnjih področij psihologije obsojen na propad, saj je veliko drugih raziskovalcev 

uporabljalo metodo introspekcije, kar pa je proizvedlo veliko različnih rezultatov.  

 

Hermann von Ebinghaus je v tistem času prebral Wundtovo knjigo in se odločil, da 

poišče način za proučevanje misli na objektiven način. Ustvaril je list naključnih 16 

mešanih zlogov, ki niso imeli pomena. Raziskava je potekala tako, da se je 

raziskovanec naučil vseh 16 zlogov do popolnosti. Po določenem času se je ponovno 

naučil vseh 16 zlogov, Ebinghaus pa je zapisal, koliko poskusov manj je raziskovanec 

potreboval, da se je vse naučil. V raziskavo je vključil tudi sebe, kot meritev pa je 

uporabil število zlogov, ki so se shranili v spomin med prvim in drugim poskusom. S 
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to metodo je Ebinghas proučeval pozabljanje kot funkcijo časa in količine naučenega 

gradiva in primerjal raziskavo z nesmiselnimi zlogi s smiselnin materialom; primerjal 

je stopnjo pozabljanja nesmiselnih zlogov s pozabljanjem naučene poezije. 

 

Še en veliki mož, William James, ameriški psiholog in filozof, pa je odgovoren za 

pristop imenovan funkcionalizem. Razlika med funkcionalizmom in strukturalizmom 

je v tem, da je Jamesa zanimalo predvsem, kako razmišljanje funkcionira in kako se 

prilagaja na nove situacije, medtem ko se strukturalizem ukvarja s strukturo misli. 

Razdelil je spomin na dva dela: takojšnji razpoložljivi spomin in veliko večji spomin, 

ki se ga ne zavedamo, kamor so shranjene vse pretekle izkušnje in znanje. Jamesove 

ideje so pomembne v začetkih razumevanja spomina, vendar se je njegov vpliv poznal 

veliko kasneje. Zasenčila ga je smer, ki jo je nakazal John B. Watson leta 1913, 

imanovana behaviorizem. 

 

Watsonu ni bil všeč nestabilen in neznanstven koncept misli, razmišljanja in zavesti. 

Zato je bila po njegovem mnenju reakcija ljudi na situacije, torej sprememba v 

obnašanju, edina prava smer psihologije. Behavioristi, kot na primer Burrhus Frederic 

Skinner, so trdili, da so mentalne notranje operacije le hipotetične in se jih ne da 

dokazati.  

 

Med leti 1945-1960 je bilo precej velikih sprememb in novih idej, ki so izzvala 

behavioristični pristop. Med drugo svetovno vojno so bili psihologi, ki so bili vajeni 

proučevanja obnašanja živali v laboratorijih, postavljeni pred praktična vprašanja 

vojne. Poskušali so razumeti probleme percepcije, odločanja in razmišljanja. 

Vprašanja so se pojavila, ker so vojaki imeli veliko problemov z novejšo tehnologijo; 

izkušeni piloti so nenadno strmoglavili, operaterji sonarjev in radarjev so imeli 

probleme z razbiranjem lokacije sovražnikovih enot in podobno.  

 

Lachman (1979) je jasno zapisal: " Kam bi se psihologi lahko obrnili po koncepte in 

metode, ki bi jim pomagale rešiti probleme? Vsekakor ne na akademske laboratorije 

tedanjega časa. Obnašanje živali v labirintih ni kaj dosti razsvetlilo problema 

izkušenih pilotov in operaterjev radarjev. Tudi način učenja zlogov ni veliko 

doprinesel psihologom, ki so poskušali pomagati pilotom in se naučiti opravljati s 

kompleksnimi vozili in letali. Pravzaprav učenje ni bilo največji problem med vojno. 

Večina problemov se je pojavila potem, ko so se vojaki neko veščino že naučili in ko 

taka naučenost veščin ni bila dovolj. Pozornost se je usmerila na samo delovanje, 

operiranje, ne na učenje. In na to psihologi niso bili pripravljeni." 
1
(Lachman, 1979) 

 

Takrat se je jasno pokazalo, da pristop behavioristov ne pomaga v takih praktičnih 

situacijah. Psihologi so bili prisiljeni sodelovati z raziskovalci drugih področij, kot so 

na primer komunikacija in inženirstvo. Raziskovati so začeli pozornost in odločanje. 

                                                         
1 Prevedeno iz knjige Cognition 6\E, Sixth Edition, avtorjev Radvansky G. A. in Ashcraft M. H. 
(University of Notre Dame, University of Nevada, Las Vegas), str. 13 
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Po vojni so se vrnili v svoje laboratorije, odločeni, da si razširijo spoznanja. Kritike 

behaviorizma so se nadaljevale, najbolj odmevna pa je bila kritika, ki jo je napisal 

Chomsky leta 1959. Opozoril je, da je najbolj zanimiv del oziroma vsebina jezika 

ravno to, kar je Skinner zavračal: mentalni proces in kognicija. Ko ljudje govorijo nek 

jezik, sledijo navodilom, ki so shranjena v spominu in ki se izvajajo z mentalnimi 

procesi. Bousfield (l.1953) je odkril, da ljudje "grupirajo" besede glede na asociacije. 

Od kje vse te asociacije? Kje je ves ta spomin? In od kje naklonjenost k 

reorganiziranju pomenov besed? Bili so v človeku, spominu in mentalnih procesih. V 

letih od 1950 do 1960 so se pojavljale raziskave o pozornosti. Nihče več ni mogel 

zanikati obstoja mentalnih procesov, čeprav so se zdeli nevidni. (Radvansky & 

Ashcraft, 2014) 

 

Eno najpomembnejših inovacij v teh letih je bil pojav digitalnega računalnika. V tem 

času so se moderni psihologi pod vplivom tega odkritja zavedli, da se v nekaterih 

koristnih in zanimivih pogledih računalniki obnašajo kot ljudje. Kar po Normanu 

(1986, p.534) ni presenetljivo, saj je "arhitektura modernega digitalnega računalnika  

bila močno pod vplivom naivnega razmišljanja ljudi o človeškem razmišljanju". 

Računalniki sprejmejo podatke, jih interno obdelajo in razvijejo nek rezultat, ki ga 

lahko opazujemo. Produkt pa da namige, kaj se je dogajalo interno. Operacije, ki jih 

je računalnik interno izvedel, niso bile nepoznane, ker so interne in ker jih ne moremo 

opazovati. Bile so pod kontrolo računalniškega programa, navodila dana računalniku, 

ki mu povedo, kaj naj naredi. Spoznanje, da človeške mentalne procese lahko 

razumemo s pomočjo analogije z računalnikom, je bilo zelo odmevno. Računalnik je 

bil dokaz, da lahko nevidne procese preučujemo in opazujemo. (Radvansky & 

Ashcraft, 2014) 

 

Z razvojem kognitivne psihologije so se razvijala tudi druga področja: umetna 

inteligenca, kognitivna nevroznanost, lingvistika in računalništvo. Kognitivna 

psihologija se je dopolnjevala z raznimi odkritji z drugih področij. Psihologi so videli 

uporabnost v konceptu kapacitete kanalov, ki so ga razvili inženirji komunikacijskih 

sistemov. Ena od omejitev v telefonskem sistemu je, da ima vsak kanal, po katerem se 

pretakajo podatki, omejeno dovoljeno količino podatkov. Psihologi so spoznali, da 

imamo tudi ljudje kanale omejene na določeno količino informacij. Obstajajo 

omejitve, na koliko stvari naenkrat lahko mislimo. 

Smiselno je bilo postaljati vprašanja kot so: 

 Na koliko stvari naenkrat se lahko osredotočimo? 

 Koliko časa lahko ostanemo zbrani in na koliko stvari? 

 Koliko informacij izgubimo, če preobremenimo kanale? 

 Ali lahko povečamo kapaciteto kanalov? 

 Kako izboljšamo pomnjenje in razumevanje? 

 

S temi vprašanji se danes ukvarjajo psihologi v kognitivni in izobraževalni 

psihologiji, ki poskušajo razumeti, kaj vse vpliva na učenje in kako ga izboljšati. 
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Kognitivna psihologija 
 

Poglejmo si fanta z imenom Tomi; osredotoča se na branje gradiva v šoli, ki ga bo 

uporabil za pisanje domače naloge. Njegova pozornost je usmerjena na besede in 

stavke v gradivu, ki jih sprejema vizualno. Drugi stimuli, kot so na primer zvoki s 

ceste, niso tako pomembni, zato se skoraj ne procesirajo v Tomijevih mislih. Višje 

kognitine sposobnosti so vključene. Tomi mora iz stanja nerešenega problema priti na 

cilj, rešiti problem. Delovni in dolgoročni spomin sta oba dejavna, da integrirata, kar 

Tomi bere v gradivu. Dolgoročni spomin mu pomaga spomniti se, kaj je poslušal na 

predavanju in kaj je prebral v drugih gradivih o tej tematiki. In seveda Tomiju 

sposobnost, da razume napisan jezik, omogoča, da ustvari razumljive slikovne podobe 

iz črk in besed. 

Ta situacija reflektira mentalne procese kot so percepcija, spoznavanje in delo s 

spominom. Nekateri znanstveniki so tudi mnenja, da so čustva del naših misli in bi jih  

tako morali obravnavati hkrati s kognitivnimi procesi. 

 

Moderna kognitivna psihologija kognicijo opiše z dvojno-procesno teorijo, ki jo je 

leta 2006 predstavil Jonathan Haidt in leta 2011 razširil Daniel Kahneman. Kahneman 

omenja dva sistema procesiranja: intuicija in razum. Sistem intuicije je hiter in 

avtomatičen način procesiranja, ki ga ponavadi spremljajo močna čustva in občutja. 

Učinek čustev je različne jakosti, odvisen od teme procesiranja. Tak način 

procesiranja se je pri človeku razvil na podlagi navad in ga je zelo težko spremeniti. 

Razum pa je počasneje potekajoči sistem in zelo spremenljiv, saj je velikokrat 

podvržen raznim vplivom odločitev in odnosov. 

 

Kognitivna psihologija je torej študija mentalnih procesov: pozornosti, spomina, 

percepcije, jezika in metakognicije. 

 

Pozornost 

 

Pozornost je definirana kot trenutek zbrane zavednosti na trenutne podatke. Glavna 

naloga pozornosti je razlikovati med relevantnimi in nerelevantnimi podatki, jih 

filtrirati in jim onemogočiti dostop do drugih mentalnih procesov. Brez sposobnosti 

filtriranja podatkov bi bili naši možgani preobremenjeni. 

 

Spomin 

 

Dva glavna tipa spomina sta: kratek delovni in dolgoročni spomin. Za delovni spomin 

velja, da je njegova kapaciteta 7+/-2 enoti. Dolgoročni spomin je neomejen in 

razdeljen na 3 področja, glede na uporabo:  

 proceduralni spomin je spomin za specifične akcije (aktivira se na podzavestni 

ravni, ko se ljudje avtomatično odzovejo na situacije), 

 semantični spomin vsebuje vso enciklopedično znanje, ki ga imamo (na 

primer, kako izgleda neka stavba ali ime sošolca v 6.razredu), 
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 epizodični spomin vsebuje vse spomine, ki veljajo za "začasne"(na primer, 

kdaj smo si nazadnje umili zobe). Za aktivacijo epizodičnega spomina je 

potrebna najglobja raven zavesti, saj združi semantični spomin in sprotne 

informacije. 

 

Percepcija 

 

Percepcija vsebuje čutila (vonj, sluh, vid, otip, okus) in tudi kognitivne procese 

vključene v razumevanje teh čutov. Psihologi (Edward Titchner) so se ukvarjali s 

percepcijo, ker so poskušali razvozlati strukturo misli s pomočjo čutenja ljudi ob neki 

situaciji. 

 

Jezik 

 

Zanimanje za kognitivne procese, vključene v učenje in razumevanje jezika, je 

obstajalo že v letu 1870, ko je Carl Wernick predlagal model mentalnih procesov 

vključenih v uporabo jezika. Proučevanje razvoja jezika se je pri otrocih izkazalo za 

zelo pomembno, saj se lahko predvidijo morebitne učne težave. 

Raziskave so pokazale, da ima v oblikovanju multimedijskih gradiv, tuji jezik močan 

vpliv na to, ali bodo besede govorjene ali pisane. 

 

Metakognicija 

 

Metakognicija so misli in razmišljanja, ki jih imamo o lastnih mislih. Razmišljanja o 

lastnih mislih vključujejo: 

 kako uspešni smo pri opazovanju lastnih dejanj v neki situaciji ali nalogi 

(samo-regulacija), 

 razumevanje lastnih sposobnosti za določene mentalne izzive, 

 sposobnost uporabe kognitivnih situacij. 

 

Študije metakognicije so bistvenega pomena v izobraževanju. Povečanje učenčevih 

metakognitivnih sposobnosti močno izboljša razumevanje, učenje in celo učne navade 

učenca. Učenci si tako lažje postavijo cilje in se naučijo samoregulacije pri doseganju 

teh ciljev. Naloga učiteljev je torej zagotoviti, da se učenci realno ocenjujejo in si 

postavljajo jasne, realne cilje. 

 

S pomočjo odkritij kognitivne psihologije so se razvile razne discipline, ki še bolj 

specifično proučujejo kognitivne procese in njihov vpliv na človeka: abnormalna 

psihologija, socialna psihologija, razvojna psihologija, psihologija osebnosti in 

izobraževalna psihologija . Odmevna teorija misli v razvojni psihologiji močno vpliva 

na učitelje, ki spoznavajo, da se vsak učenec uči na svoj način in jim tako prilagodijo 

gradiva in zagotovijo boljše razumevanje. Izobraževalna psihologija vključuje 
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nekatere gavne koncepte kognitive psihologije, ki so pomembni v metakogniciji, 

deklerativnem in proceduralnem znanju ter organizaciji znanja v spominu. 

 

Razlika med kognitivno psihologijo in kognitivno znanostjo 
 

Kognitivni psihologi pogosto raziskujejo mentalne procese v človeku, kako človek 

sprejme informacije, jih obdela in kako se odzove. Informacije zbrane iz raziskav se 

nato uporabijo v dejanski praktični psihologiji. Kognitivni psihologi izvajajo 

eksperimente na človeku, kognitivni znanstveniki pa izvajajo eksperimente na ne-

človeških napravah, ki pogosto tudi sprožajo etična vprašanja o humanosti njihovih 

postopkov za uporabo na človeku. Kognitivna znanost razvija veliko širši pogled, ki 

se prepleta s filozofijo, lingvistiko, antropologijo, nevroznanostjo in še posebno z 

umetno inteligenco. Lahko rečemo, da kognitivna znanost priskrbi informacije in 

podatke, ki pomagajo kognitivni psihologiji razvijati in izboljšati teorije. 
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Poučevanje programiranja 
 

Znano je, da ima veliko učencev probleme z razumevanjem nekaterih konceptov pri 

programiranju, prav tako pa poučevanje programiranja predstavlja izziv za učitelje. 

Učitelji morajo podrobno analizirati učence (predznanje, motivacijo, cilje) in jim z 

izbirnimi učnimi metodami, oblikami in dobro oblikovanimi gradivi omogočiti 

smiselno učenje. Učni proces pa ne sloni samo na učiteljih. Cilj vsakega učenca 

programiranja je, da se dobro nauči in razume snov, ki mu bo v prihodnosti koristila. 

Zato je pričakovano, da bo tudi učenec sam v učenje vložil veliko truda in upošteval 

nasvete učitelja. Učenec se uči iz razlage in gradiv učitelja, učitelj pa zbira izkušnje iz 

učenčevih predlogov in rezultatov ocenjevanja, kar lahko uporabi za nadaljno 

izboljšanje razlage in predstavitve snovi. 

 

Programiranje vključuje sposobnost reševanja problemov, algoritmično razmišljanje, 

poznavanje programskih okolij in programskih jezikov in poznavanje uspešnih 

strategij pisanja programske kode ter njihovo implementacijo. Najpogostejši pristop v 

poučevanju programiranja je do sedaj zajemal najprej poučevanje osnov 

programskega jezika in šele nato vodenje učencev čez odkrivanje in spoznavanje 

raznih strategij reševanja v programiranju. 

 

Pred kratkim se je v osnovni šoli začel izvajati nov neobvezni izbirni predmet 

Računalništvo, pri katerem je učencem omogočeno, da se naučijo algoritmičnega 

razmišljanja, preden se srečajo z zahtevnimi programskimi jeziki (Dostopno na: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/pro

gram_razsirjeni/Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf). 

 

Splošni cilji predmeta Računalništvo 

 

Pri predmetu Računalništvo učenci: 

 spoznajo temeljne koncepte računalništva, 

 razvijejo algoritmični način razmišljanja in spoznavajo strategije reševanja 

problemov, 

 razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini ter si krepijo 

pozitivno samopodobo, 

 pridobivajo sposobnost izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema, 

 spoznavajo omejitve človeških sposobnosti in umetne inteligence, 

 se zavedajo omejitev računalniških tehnologij, 

 pridobivajo zmožnost razdelitve problema na manjše probleme, 

 se seznanjajo z abstrakcijo oziroma poenostavljanjem, 

 spoznavajo in razvijajo zmožnost modeliranja, 

 razvijajo in bogatijo svoj jezikovni zaklad ter skrbijo za pravilno slovnično 

izražanje in strokovno terminologijo (Ministrstvo za šolstvo, 2013). 
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Zaželeno je, da učenci dosežejo te cilje pred programiranjem, saj jim močno olajšajo 

učni proces iz več razlogov: boljše predznanje omogoča lažje razumevanje (posebno 

pri reševanju problemov in uporabi strategij), učenci v novi snovi vidijo povezave z 

že naučenim znanjem in so tako bolj pripravljeni in motivirani za učenje, večja 

motivacija pa tudi izboljša pozornost in sposobnost pomnjenja. Niso pa ti cilji 

pomembni samo za programiranje. V učnem načrtu so zapisane tudi medpredmetne 

povezave, kar omogoča učencem uporabo znanja tudi na drugih področjih. 

 

Učne oblike in učne metode 
 

Učitelji se glede na učno situacijo odločajo med spodaj naštetimi učnimi oblikami in 

metodami, ki bodo najuspešnejše pri ustvarjanju smiselnega učenja. 

 

Oblike 

 Individualna oblika; namenjena samostojnemu delu učencev, kjer se bodo 

največ naučili iz lastnih izkušenj. 

 Delo v skupinah; učenci si med seboj delijo delo, kar pomaga pri izgubi strahu 

pred delom. Oblika je zelo motivacijska, ki hkrati uči učence sodelovanja v 

skupini. 

 Delo v dvojicah; učenca si razdelita delo, menjavata mnenja in si pomagata. 

Učita se medsebojne komunikacije in si razlagata nejasnosti. Vsak mora za 

svoj del dela prevzeti odgovornost. 

Metode 

 Metoda razlage; ponavadi je učitelj tisti, ki razlaga, učenci pa poslušajo. Gre 

za enosmerno komunikacijo. 

 Metoda demonstracije; učitelj prikazuje določen problem ali ga rešuje in s tem 

nakaže smernice učencem za nadaljne reševanje. 

 Metoda razgovora; poteka razgovor o snovi med učitejem in učenci. 

 

Obstajajo tudi druge, novejše metode, ki jih omenjata Mohorovič S. in Strčić V. v 

članku An Overview of Computer Programming Teaching Methods (2011). Nadaljni 

opis metod je povzet po tem članku. 

 

Metoda z osredotočanjem na problem 

 

To je skupinska metoda dela, kjer se učenci osredotočijo na dani problem. To pomeni, 

da najprej naredijo pregled problema, si izpišejo, kaj že znajo in kaj se še morajo 

naučiti. Nato določijo učne cilje, se vsak zase naučijo tematiko in ponovijo celoten 

potek načrtovanja. Potem poskušajo uporabiti naučeno znanje in s tem rešiti problem. 

Za  zaključek opišejo potek dela in prediskutirajo rezultate. Obstaja več oblik te 

metode, od predstavitve snovi in preprostejših problemov do zahtevnejših problemov, 
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ki vodijo celoten učni proces. Spremembe v rezultatih doseženega znanja niso 

takojšnje, vendar se čez čas izkaže, da so učenci učno snov bolje razumeli.  

 

PZBL (Puzzle-Based Learning)  

 

Druga metoda, ki jo omenjata – PZBL, poskuša učence naučiti kritičnega razmišljanja 

in tehnik reševanja problemov. Pri tej metodi je program kot problem že rešen, vendar 

pa je razdeljen na več delov (puzzles). Naloga učencev je, da ga zopet sestavijo. 

Izkazalo se je, da metoda deluje zelo motivacijsko. 

 

Programiranje v paru 

 

Že poznana metoda učenja je programiranje v paru, kjer učenca neprestano sodelujeta, 

ustvarjata pozitiven odnos, se skupaj odločata, ustvarjata in preverjata programsko 

kodo ter rešita problem v krajšem času, kot če bi ga reševala samostojno. Ponavadi si 

učenca razdelita vlogi navigatorja in izvršitelja. Izvršitelj ima kontrolo nad tipkanjem 

kode, navigator pa opazuje njegovo delo, pazi na napake in razmišlja o alternativah. 

Vlogi si občasno tudi zamenjata. Drugačne sposobnosti in znanja vplivajo na 

sodelovanje, zato je delo lahko tudi utrujajoče in učence frustrira. Učitelji morajo 

paziti in biti previdni pri sestavljanju parov. 

Ena od oblik programiranja v paru je virtualno programiranje v paru, ki izloči 

potrebo, da se učenca osebno srečata. Sodelujeta preko online orodij, kjer si delita 

zaslon in komunicirata neposredno. 

 

Posneta predavanja 

 

Posneta predavanja so previdno multimedijsko oblikovani videi, ki so objavljeni na 

spletnih učilnicah. To alternativo lahko izkoristijo učenci, ki niso poslušali predavanj 

v času, ki jih je izvajal učitelj. Omogoča pa tudi vsem, da temeljiteje obnovijo 

koncepte, ki jih niso dobro razumeli. Posneta predavanja bolje razdelijo in poudarijo 

pomembne koncepte kot dejanske knjige, hkrati pa jih je lažje nadgraditi. 

 

Metoda programiranja igric 

 

Ta metoda poskuša učence seznaniti z bolj abstraktnimi koncepti programiranja preko 

razumevanja delovanja iger. Bistvo ni programiranje igre, pač pa razumevanje 

abstraktnih konceptov v igrah. V splošnem učenci pri tej metodi bolje razumejo novo 

znanje. 

 

Metode poskušajo povečati motivacijo učencev in zmanjšati frustracijo, ko se soočijo 

z izzivi in problemi. Učitelji izberejo metodo ali več metod glede na trenutno 

tematiko.  
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Učni stili in motivacija 
 

Učenčev učni stil in motivacija sta dejavnika, ki vplivata na učni uspeh učenca. 

Nekateri učenci se bolje odzovejo na vizualne, nekateri na zvočne in tretji na gibalne 

dejavnike. Izbira pravega učnega stila lahko izboljša učenčevo dojemanje, v 

nasprotnem primeru pa izbira napačnega učnega stila lahko zelo oteži učenje. 

Glede na Jenkinsonovo klasifikacijo učnih stilov je učenje lahko globoko in plitko. 

Globoko učenje zajema razumevanje teme, plitko pa memoriziranje dejstev. V 

programiranju je plitko učenje na primer učenje kode, globoko pa je bistvenega 

pomena, ker zajema razumevanje programske logike in konceptov. (Jenkins, 2002) 

 

Motivacija je lahko zunanja, notranja ali socialna. Zunanja se nanaša na razne nagrade 

kot so denar ali sladkarije. Notranja motivacija izhaja iz osebnih želja in ambicij, 

socialna pa sledi želji po zadovoljitvi neke druge osebe (učitelj, družina). 

Dva najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na moč motivacije, sta vrednost in 

pričakovanja. Vrednost v tem primeru predstavlja razlog, zakaj učenec želi uspeh (na 

primer zaposlitev). Pričakovanje pa je učenčeva želja uspeha. Če učenec ne vidi 

smisla v uspehu ali ne pričakuje, da bo test opravil pozitivno, verjetno ne bo 

motiviran za učenje. Naloga učitelja ni samo podati znanje, pač pa tudi učence 

motivirati in jih spodbujati v učnem procesu. (Mohorovič & Strčić, 2011) 

 

Težave pri učenju programiranja 
 

Največ težav imajo začetniki programiranja. Od ekspertov se ločijo predvsem po 

znanju reševanja problemov in izkušnjah. Programirajo v večini po vrsticah,  namesto 

da bi zajeli večji pogled problema. Težave imajo tudi v uporabi znanja, ki ga že 

imajo, osredotočajo se bolj na specifične probleme, manj na splošne. Če program javi 

napako, jo poskušajo rešiti lokalno in ne vidijo globalnega vpliva. Težave so lahko 

osebne narave (niso motivirani, slabe volje, ni jim všeč programski jezik) ali pa je 

težava v predstavitvi programskega jezika pred tehnikami reševanja problemov. Če 

učitelj izbrane določene metode poučevanja ne implementira pravilno ali pa je ne 

izvede uspešno zaradi neustreznega učenčevega predznanja in sposobnosti, lahko to 

močno zmanjša motivacijo učencev. Težave povzročajo tudi sama gradiva, ki so slabo 

oblikovana in površno sestavljena. Imajo lahko preveč odvečnih informacij, moteče 

učinke, slabo razlago, lahko so prezahtevna in popolnoma nemotivacijska. (Ala-

Mutka, 2004) 
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Učne teorije 
 

Učitelji, ki oblikujejo multimedijska gradiva za učence, predstavljajo most med 

učnimi teorijami in tehnologijo. Po mnenju Snelbeckerja (1983) si učitelji, ki 

predstavljajo specifične praktične učne pristope, ne morajo privoščiti privilegija 

osredotočanja na samo eno učno teorijo. Izredno pomembno je, da poznajo glavne 

aspekte vseh učnih teorij, ki so jih razvili psihologi v raziskavah o učenju, ter da 

izberejo primerna načela za določeno učno situacijo. 

(Ertmer & Newby, 2013) 

 

Behaviorizem 

 

Behavioristi enačijo učenje s spremembami v obnašanju. Učenje je uspešno, če se 

učenec pravilno odzove na dražljaje iz okolja. Učenec se odzove na dražljaje iz okolja 

v nasprotju z aktivno vlogo odkrivanja in je tako rekoč v okolju pasiven. 

Behavioristov ne zanimajo mentalni procesi v učencu, prav tako se ne ukvarjajo z 

vprašanjem, ali si učenec znanje dejansko zapomni. Nekaj razprav je o navadah, se pa 

ne ukvarjajo s tem, kako so te navade shranjene in priklicane iz spomina. Neprestano 

ponavljanje služi kot ohranjanje pravilnih odzivov učenca. V behaviorističnih 

multimedijskih vsebinah uporaba povratne informacije služi kot popravek učenčevega 

napačnega odziva. (Ertmer & Newby, 2013) 

 

Kognitivizem  

 

Kognitivna teorija učenja je ena najpomembnejših za učenje računalništva, saj temelji 

na vprašanju, kako ljudje sprejemajo informacije. (Rugelj, 2011) 

 

V 50-tih letih 20.stoletja se je učna teorija oddaljila od behaviorizma in začela bolj 

konkretno proučevati modele kognitivnih znanstvenikov. Pozornost se je usmerila na 

mentalne procese in kako se informacije shranijo v spominu. Prehod od behaviorizma 

na kognitivizem se pozna tudi v multimedijskih gradivih. Kot primer lahko 

primerjamo naloge, ki učenca učijo pravilnega odzivanja na probleme in specifične 

procedure v gradivih z multimedijskimi gradivi, ki se osredotočajo na kreativno 

razmišljanje in razumevanje. 

Učenje pri kognitivizmu je manj osredotočeno na to, kaj učenec dela, kot na to, kaj 

učenec zna in kako se je to naučil. Učenca opazuje kot aktivnega udeleženca gradnje 

znanja. Spomin je tukaj bistvenega pomena. Do učenja pride, ko so shranjene 

informacije v spominu organizirane na smiselen način. Učni transfer je tisti, ki pove, 

če se je učenec pravilno naučil snov, saj do transferja pride, ko učenec razume, kako 

znanje uporabiti v različnih situacijah. Učitelji so odgovorni za organiziranje učne 

snovi na optimalen način. Pri oblikovanju multimedijskih učnih gradiv je potrebno 

upoštevati ogromno pogojev in dejstev. Če behavioristi uporabljajo povratno 
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informacijo za popravljanje napačnih odzivov, jo kognitivisti uporabljajo za vodenje 

in spodbudo pravilnih mentalnih povezav. (Ertmer & Newby, 2013) 

 

Konstruktivizem  

 

Filozofski sklep, vključen v behavioristično in kognitivistično učno teorijo, je, da je 

realen svet za učenca eksteren. Cilj učnih gradiv je, da strukturo sveta prestavi v 

učenca. Nekateri kognitivisti pa so začeli dvomiti v ta osnoven objektiven pristop in 

so začeli izvajati bolj konstruktivističen pristop učenja in razumevanja. 

Njihova teorija učenja poudarja, da učenec ne pridobiva znanja iz sveta, pač pa ga 

gradi z lastno aktivnostjo. Znanje namreč ni nekaj objektivnega, neodvisnega od 

tistega, ki ga spoznava, ampak je subjektiven konstrukt, ki ga skozi proces osmišljanja 

lastnih izkušenj ustvarja posameznik. Učenje je torej aktiven miselni proces, v 

katerem učeči se sam skonstruira svoje znanje na podlagi izkušenj ob nadgrajevanju 

obstoječih idej in razlag. (Rugelj, 2011) 

 

Konstruktivizem ni popolnoma nov učni pristop. Kot druge učne teorije ima več 

korenin v raznih filozofskih in psiholoških pogledih, specfično v delih Piageta, 

Brunerja in Goodmana. 

V zadnjih letih pa je konstruktivizem ponovno oživel diskusije v raznih disciplinah, 

med drugim tudi na področju oblikovanja multimedijskih učnih gradiv. 

 

Spomin je za konstruktiviste struktura, ki se neprestano spreminja in dopolnjuje glede 

na situacije. Predstave izkušenj niso strukturirane v eno celoto in organizirane v 

spominu, pač pa se po delih spreminjajo pod vplivom novih izkušenj. 

V oblikovanju učnih gradiv konstruktivisti spodbujajo učence, da si sami 

skonstruirajo novo razumevanje. Tipičen cilj konstruktivizma ni, da učence 

oblikovanja učnih gradiv naučijo dejstva oblikovanja, pač pa da jih pripravijo na 

uporabo teh dejstev, kot bi jih uporabil ekspert. (Ertmer & Newby, 2013) 
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Izziv učiteljev kot oblikovalcev multimedijskih gradiv 
 

Očitno je, da bodo učenci, ki se učijo iz zgoraj opisanih treh pristopov, razvili različne 

kompetence. Oblikovalcem gradiv se postavijo vprašanja o kvaliteti, učinkovitosti 

pristopov in razlikah med njimi. V kompleksnosti učnega procesa je potrebno 

marsikaj upoštevati. Če vključimo v gradiva učinke, ki so za začetnika programiranja 

koristni, ne bodo enako koristni tudi za bolj naprednega programerja. Najboljši 

pristop je torej tisti, ki najbolj ustreza učencem. 

Behaviorističen pristop lahko uspešno ponazori vsebino, pojme in definicije (vemo 

"kaj"), kognitivističen je uspešen pri reševanju problemov, kjer so uporabljena pravila 

in dejstva v nepoznanih situacijah (vemo "kako"), konstruktivističen pa je še posebno 

uspešen pri nedefiniranih problemih preko reflektivnega razmišljanja in akcije. 

Pravilno vprašanje torej ni, katera teorija je najboljša, temveč katera teorija bo 

najuspešnejša pri ustvarjanju smiselnega učenja v specifični situaciji glede na učence. 

 

Izbira učnih oblik, metod, učnih teorij oziroma sama struktura učnega programa je 

zelo pomembna pri poučevanju programiranja, saj veliko doprinese k razumevanju 

zahtevnejših konceptov programiranja in postopni implementaciji znanja. Drugi 

pomemben del pa je razlaga in oblika predstavitve snovi. Pri tem učitelji ustvarjajo in 

oblikujejo razna multimedijska gradiva. Ugotovljeno je, da so učenci bolj motivirani, 

če se učijo z uspešno oblikovano multimedijo, zato se veliko učiteljev potrudi gradiva 

prikazati zabavno in privlačno. Vendar to ni vedno koristno za učenca. Motivacija ni 

in ne sme biti samo zabava. Če to upoštevamo, postane izdelava gradiv težja.  

Richard E. Mayer je profesor psihologije na University of California, Santa Barbara, 

kjer predava že od leta 1975. Njegov interes je združiti in uporabiti znanost o učenju 

in izobraževanju s trenutnimi raziskavami na področju učenja z multimedijo. Njegove 

raziskave se prepletajo z učnimi teorijami, kognitivno psihologijo in tehnologijo. V 

svojih letih sodelovanja s kolegi je na podlagi rezultatov raziskav oblikoval 15 

principov oziroma načel oblikovanja učnih gradiv z multimedijo. (Ertmer & Newby, 

2013) 
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Učenje z multimedijo 
 

V nadaljevanju bom predstavila pomen poučevanja z multimedijo, dva pristopa pri 

oblikovanju multimedijskih gradiv, Mayerjevo kognitivno teorijo učenja z 

multimedijo, Mayerjeva načela oblikovanja multimedijskih gradiv in kako lahko ta 

načela implementiramo v poučevanju programiranja. 

 

Multimedija je širok pojem, ki lahko opisuje gledanje kratkega videa na telefonu, 

igranje strategijske igre na računalniških tablicah, branje novic v časopisu ali pa tudi 

poslušanje novic na televiziji. Situacija, kjer sedimo v učilnici in poslušamo Power-

point predstavitev, kjer poslušamo govorno predstavitev in opazujemo spreminjanje 

slik, je predstavitev z multimedijo. Tudi učna ura, v kateri učitelj piše s kredo po tabli 

in sproti razlaga snov, je predstavitev z multimedijo. 

 

Kaj imajo te različne situacije skupnega? Vse vsebujejo grafične elemente, od 

preprostih diagramov, tabel in slik do videov in animacij ter pisane in govorjene 

besede.  

Tako je Mayer definiral pojem multimedije: " Multimedija vsebuje besede (govorjene 

besede ali pisane) in slike (kot so razne ilustracije, slike, animacije, diagrami in 

tabele ali videi). Ko omenjam besede, mislim na material, ki je predstavljen v verbalni 

obliki kot govorjen ali napisan tekst. Ko omenjam slike, mislim na material, ki je 

predstavljen v slikovni obliki kot fotografije, diagrami, tabele, videi ali animacije. " 
2
 

(Mayer, 2014) 

 

Mayerjeva definicija je dovolj široka, da vključi vse zgoraj omenjene situacije. 

 

Če razpravljamo o učenju z multimedijo, je pomembno razlikovati med tremi 

glavnimi pojmi: multimedijo, učenjem z multimedijo in multimedijskim učnim 

gradivom. 

Multimedija je predstavitev s pomočjo besed in slik (v raznih oblikah), učenje z 

multimedijo pomeni gradnjo mentalnih prezentacij med besedami in slikami, 

multimedijsko učno gradivo pa pomeni predstavitev izbranih besed in slik, s katerimi 

nameravamo povečati uspešnost učenja. 

                                                         
2 Prevedeno iz knjige The Cambridge Handbook of Multimedia Learning, second edition, avtorja 
Mayer R. E., (Cambridge University Press), str.2 
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POJEM DEFINICIJA 

 

Multimedija 

Predstavitev besed (napisanih ali 

 govorjenih) in slik (od raznih ilustracij, 

fotografij do animacij in videa). 

Učenje z multimedijo 
Gradnja mentalnih povezav med slikami 

in besedami. 

Multimedijsko učno gradivo 
Predstavitev izbranih besed in slik, s 

 katerimi nameravamo izboljšati učenje. 

Tabela 1: Glavne definicije 

 

Mayerjeve raziskave so osredotočene na proces, v katerem učenci gradijo novo znanje 

iz besed in slik, ki ga Mayer podrobno opisuje v svoji kognitivni teoriji učenja z 

multimedijo.  

 

Teorija je empirično podprta z rezultati raziskav, ki jih je Mayer izvedel s pomočjo 

kolegov, kar dodatno daje težo njeni verodostojnosti. Vseeno pa Mayer opozarja, da 

vseh ugotovitev ne smemo vzeti kot popolno resnico in poudarja, da je kognitivna 

teorija učenja z multimedijo spreminjajoča se in dinamična teorija, ki se vsako leto 

dopolnjuje z novimi ugotovitvami. Zato bi se morali osredotočiti na razumevanje 

najnovejših ugotovitev raziskav in ne memorizirati vsa Mayerjeva načela. Dosedanje 

ugotovitve bi morali uporabiti kot začetek diskusij, načela pa kot smernice v 

oblikovanju multimedijskih prezentacij. Mayer je najprejomenil le 10 načel 

oblikovanja multimedijskih gradiv, dve leti kasneje pa je oblikoval 12 načel 

oblikovanja multimedijskih gradiv. (Sorden, 2012) 
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Pomen multimedije v poučevanju 
 

Recimo, da moramo učencem predstaviti in razločiti, kako deluje zračna tlačilka za 

zračnice na kolesu. Kako bomo to storili?  

 

1.NAČIN 

Prvi skupini učencev preprosto razložimo delovanje zračne tlačilke za zračnice na 

kolesu z besedami. Nato preverimo njihovo znanje in jih vprašamo: " Razložite mi 

prosim, kako deluje tlačilka za zračnice na kolesu?" in še: " Ročico tlačilke potisnemo 

navzdol in navzgor nekajkrat, vendar zračna tlačilka ne sprosti nič zraka. V čem je 

najverjetneje problem?" 

Ugotovimo, da  so si učenci zapomnili nekatere besede razlage, vendar imajo velike 

probleme, pri uporabi znanja za reševanje problema. 

 

2.NAČIN 

Drugi skupini učencev predstavimo animacijo, ki prikazuje, kako se ročica zračne 

tlačilke premika navzdol in navzgor. Vprašamo jih enaka vprašanja kot v prvem 

načinu. Ugotovimo, da je znanje učencev ravno tako zelo slabo ali pa še slabše, saj 

tokrat ne poznajo niti imen delov zračne tlačilke. 

 

3.NAČIN 

Tretji skupini učencev predstavimo animacijo, ki so si jo ogledali učenci iz druge 

skupine, vključimo pa tudi našo govorno razlago. Zopet jim postavimo vprašanja.  

 

Ugotovimo, da so si s kombinacijo besede in slike v tretjem načinu učenci veliko več 

zapomnili in bolje razumeli konkretno problemsko situacijo. 

Mayer in kolegi so iz vseh 9 raziskav odkrili, da se ta vzorec ponavlja. Ugotovitev so 

poimenovali načelo multimedije. Načelo bom bolj podrobno opisala kasneje. (Mayer, 

2014) 

 

Učitelji, ki pri svojih govornih razlagah uporabljajo take in drugačne grafične 

ponazoritve, uporabljajo razlago snovi z multimedijo. Ugotovljeno je, da je takšna 

predstavitev najučinkovitejša za povečevanje razumevanja pri učencih. Na kaj morajo 

učitelji paziti pri predstavitvah, je odvisno od tematike. Učencem biologije so slike 

zelo pomembe, prav tako razne animacije, ki predstavljajo življenjski cikel virusa. Za 

učence fizike so aktivno sodelovanje v eksperimentih in razni diagrami in grafi ob 

kratki animaciji lahko veliko bolj koristni, kot pa učenje samo iz slik. Učenci 

matematike bodo bolje dojeli pomen linearne funkcije, če bodo ob razlagi gledali in 

risali grafe, med tem ko učencem tujih jezikov grafi o številu govorečih ne pomagajo 

pri učenju jezika. 
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Tudi učitelji programiranja se vedno bolj poslužujejo predstavitev snovi z 

multimedijo, saj je jasno, da si bodo učenci snov bolj zapomnili in jo razumeli, kot pa 

če dobijo list s tekstom in so prepuščeni sami sebi, da si razložijo snov.  

 

"Vaja dela mojstra" je znan izrek, ki lepo opisuje behaviorističen pristop učenja. Do 

neke mere drži in vaja je recimo v matematiki še kako pomembna, ko pa se začetnik 

programiranja sreča z zahtevnajšimi koncepti programiranja, se pomen tega izreka 

konča. Kako naj učenec programiranja napiše program, kjer mora uporabljati 

rekurzijo, če pa ne razume koncepta rekurzije? Kako se jo bo naučil? Z neprestano 

vajo vsekakor ne, saj so problemi vsakič različni in zahtevajo razumevanje koncepta 

rekurzije v prvi vrsti. Šele ko učenec razume koncept, ga lahko tudi uporabi v 

konkretnih problemih.  

 

Sedaj je naloga učitelja učencu predstaviti koncept rekurzije na tak način, da ga bo 

razumel in si pravilno skonstruiral in organiziral znanje v dolgoročnem spominu, tako 

da lahko znanje prikliče iz spomina in ga uporabi vsakič, ko je to potrebno. 

Cilj učenca je razumevanje in sposobnst nadaljne uporabe znanja, zato mora učitelj 

upoštevati načela učnih teorij, med drugim tudi kognitivno teorijo učenja z 

multimedijo in sestaviti razlago za učenca najbolj primerno. Pri oblikovanju gradiv in 

razlage pa mora upoštevati ugotovitve najnovejših raziskav in jih uporabiti kot 

odskočno desko za začetek oblikovanja gradiv, ki bodo v največjo korist učencem.  

 

Pristopa k oblikovanju multimedijskih gradiv 
 

Pri oblikovanju multimedijskih gradiv je zelo pomembno, da razlikujemo med dvema 

pristopoma k oblikovanju gradiv z multimedijo. 

 

Pristop osredotočen na tehnologijo 
 

Najbolj neposreden pristop k multimediji je osredotočen na tehnologijo. Učitelji s tem 

pristopom se vprašajo: " Kako lahko funkcije multimedije uporabim za oblikovanje 

gradiva?"  Osredotočeni so na tehnologijo in zanima jih, kateri program bo 

najučinkovitejši pri podajanju informacij učencem. V čem je problem takega 

pristopa? 

Pregled izobraževalnih tehnologij 20. stoletja nakazuje, da pristop osredotočen na 

tehnologijo ne omogoča dolgotrajnejših in koristnih izboljšav na področju 

izobraževanja. 

V začetku 20. stoletja so razvili tehnologijo, s katero lahko predvajamo filme. 

Vzbudila je veliko upanje na področju izobraževanja. Thomas Edison je bil mnenja, 

da bodo filmi revolucionarno spremenili izobraževalni sistem in v roku nekaj let 

skoraj popolnoma zamenjali učbenike. Izkazalo se je, da večina učiteljev filmov ni 

uporabljala pri svojih učnih urah. Še en primer neuspešne uvedbe tehnologije v 
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izobraževanje je radio. Pojavljale so se glasne napovedi, ki so v šolah obljubljale 

večjo pogostost uporabe radia kot tabel za pisanje. Do leta 1950 je izobraževalna 

televizija dajala upanje za napredek v izobraževalnem sistemu, ki bo mogočil dostop 

do večje učne vsebine z manj truda (Cuban, 1986, p. 33). Izkazalo se je, da večina 

učiteljev ni nikoli uporabljala televizije. 

Ene najodmevnejših pričakovanj 20. stoletja so bili računalniki, ki naj bi v veliki 

večini zamenjali učitelje. Prvi poskusi takih implementacij so se pojavljali v letih med 

1960 in1970 z razvojem računalniških tutorjev v obliki CAI (Computer Assisted 

Instruction). Raziskave so pokazale, da so bili poskusi nadomestitve učiteljev z 

računalniškimi tutorji neuspešni.  

Vse zgoraj naštete tehnologije, torej film, radio, televizija in računalniški tutorji so 

pri napovedih o nenadomestljivih izboljšavah razočarale v vseh fazah. V prvi fazi se 

pojavijo obljube o koristnosti na izobraževalnem področju, v drugi so poskusi 

implementacij v izobraževanje, v tretji pa v nekaj desetletjih postane očitno, da se 

pričakovanja niso uresničila. (Mayer, 2014) 

 

Mayer razlog za neuspeh pripisuje pristopu, osredotočenemu na tehnologijo. 

Namesto, da bi tehnologijo prilagodili učencem, so bili ljudje prisiljeni prilagoditi se 

tehnologiji. Gonilna sila je bila moč tehnologije in ne interes za izboljšanje kognicije, 

v ospredje pa se je postavilo vprašanje, kako podati tehnologijo ljudem in ne kako jim 

pomagati se učiti. 

 

Obstaja nevarnost, da bi z multimedijo ponovili cikel preteklih tehnologij. Mayer 

opozarja, da smo, ko se odločamo gradiva sestavljati z multimedijo in je naš cilj 

podajanje informacij učencem, prevzeli pristop osredotočen na tehnologijo s 100 letno 

zgodovino neuspeha. 

 

Pristop osredotočen na učenca 
 

Pristop osredotočen na učenca je pomembna alternativa k pristopu, ki je osredotočen 

na tehnologijo. Tak pristop se prične z razumevanjem, kako človeško razmišljanje 

poteka in se vpraša, kako lahko multimedijo prilagodimo, da povečamo zmožnost 

učenja. Pozornost je na uporabi multimedije kot pomoči k človeški kogniciji.  

Raziskujejo se povezave med lastnostmi oblikovanih gradiv z multimedijo in 

sistemom informacijsko-procesnih kanalov. Raziskovalci poskušajo najti pravo mejo 

med multimedijsko tehnologijo in informacijami, da ne preobremenijo informacijsko-

procesnih kanalov. (Mayer, 2014) 

 

Prvi najuspešnejši razvoj izobraževalne multimedijske tehnologije je bila poučna 

slikanica za otroke z imenom Orbis Pictus (The world in pictures), ki je vsebovala 

narisane situacije (na primer brivnica ali ptice v letu) in poimenovanja zanje. Ta 

multimedijska knjiga je prvič izšla leta 1858 pod avtorjem Johnom Comeniusom in je 

bila najpopularnejši učbenik v Evropi več kot stoletje. (Mayer, 2014) 
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Uspeh učnih gradiv je še danes odvisen od tega, kako multimedijo oblikujemo in jo 

prilagodimo učencem, ne pa da učence silimo, da se prilagodijo tehnologiji. 

 

PRISTOP 

OBLIKOVANJA 

ZAČETNA 

TOČKA 
CILJ IZZIV 

Pristop usmerjen na 

tehnologijo 

Zmožnosti 

multimedije 

Omogočiti dostop 

 do podatkov 

Kako lahko 

 uporabimo 

tehnologijo v 

 oblikovanju 

multimedijskih ? 

 

Pristop usmerjen na 

učenca 

Kako poteka 

 razmišljanje pri 

 učencih 

Pomoč učenčevi 

 kogniciji 

Kako lahko 

 prilagodimo 

tehnologijo 

multimedije, da bo 

v pomoč učenčevi 

kogniciji? 

Tabela 2: Dva pristopa k oblikovanju multimedije 
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Mayerjeva kognitivna teorija učenja z multimedijo 
 

“People learn better from multimedia messages when they are designed in ways that are 

consistent with how the human mind works and are consistent with research based 

principles.” 3 (Mayer, 2014) 

 

Zgoraj naveden citat je hipoteza raziskav na področju učenja z multimedijo. 

Kognitivna teorija učenja sloni na treh osnovnih predpostavkah kognitivne znanosti o 

učenju. 

 

1) Predpostavka dvojnega kanala določa, da imamo ljudje ločena kanala za 

procesiranje verbalnih in vidnih informacij. 

 

2) Predpostavka omejene količine dvojnega kanala opozarja, da ljudje lahko 

procesiramo omejeno količino informacij v kanalih. 

 

3) Predpostavka aktivnega procesiranja ugotavlja, da do smiselnega učenja pride, 

ko učenci izberejo relevantne informacije, jih organizirajo v smiselne strukture 

in integrirajo s predznanjem v dolgoročni spomin. 

 

PREDPOSTAVKA OPIS 

Dvojni kanal 
Vizualne in auditorne informacije se 

 procesirajo v ločenih kanalih 

Omejena količina dvojnega kanala 
Obstajajo omejitve v količini procesiranih 

informacij za vsak kanal 

Aktivno procesiranje 
S procesi izbiranja, organiziranja in 

integriranja je učenec kognitivno aktiven 

Tabela 3: Tri predpostavke kognitivne teorije učenja z multimedijo 

Predpostavka dvojnega kanala 

 

Ko so predstavljene informacije v vidni obliki, torej informacije, ki jih vidimo z očmi 

(slike, diagrami, ilustracije, animacije, video), se procesirajo v vidnem oziroma 

slikovnem kanalu. Ko so predstavljene informacije, ki jih lahko slišimo (govorjene 

informacije in neverbalni zvoki), pa se procesirajo v verbalnem oziroma slušnem 

kanalu. Koncept deljenega procesiranja informacij ima dolgo zgodovino. Pavio ga 

podrobno opisuje v svoji teoriji dvojnega kodiranja, prav tako Baddeley v svojem 

modelu delovnega spomina. 

 

 

                                                         
3 Citirano od Mayer R. E., 2014, dostopno na sletni strani: (http://hilt.harvard.edu/blog/principles-

multimedia-learning-richard-e-mayer) 
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Mayer pravi, da lahko kanala procesiranja informacij ločimo na dva načina: 

 

1) način reprezentacije informacij  

 

2) senzorična modalnost 

 

Način reprezentacije informacij loči kanala glede na to ali so predstavljene 

informacije v verbalni obliki (govorjene ali pisane besede) ali neverbalni obliki (slike, 

animacije, video, zvoki v ozadju). Glede na tako ločitev en kanal procesira verbalne 

informacije, drugi pa slike in neverbalne zvoke. 

Ločitev kanala glede na senzorično modalnost pa se osredotoča na to, ali učenec 

sprejema informacije preko oči ali preko ušes. 

V multimediji lahko pride do nesporazumov glede delitve kanalov. Mayer se je 

odločil, da odvisno od situacije upošteva oba načina delitve. Lahko prevzamemo 

način reprezentacije informacij in rečemo, da se pisani tekst procesira v verbalnem 

kanalu ali pa prevzamemo senzorično modalnostni način in rečemo, da se pisani tekst 

procesira v vidnem kanalu. 

Možno je tudi, da se informacije, ki se procesirajo v enem kanalu istočasno 

procesirajo v drugem kanalu. Če izkušen bralec posveti dovolj kognitivnih virov za 

procesiranje pisanega teksta, ki se obdela v vidnem kanalu, lahko ob branju pretvori 

mentalne podobe v zvoke, ki pa se obdelajo v slušnem kanalu. Velja tudi obratno; ob 

govorjeni razlagi, ki se procesira v slušnem kanalu, se lahko ustvarijo slikovne 

podobe, ki pa se procesirajo v vidnem kanalu. (Mayer, 2014) 

 

Predpostavka omejene količine dvojnega kanala 

 

Ko učenec gleda ilustracije ali animacije, lahko v svojem vidnem kanalu delovnega 

spomina drži le nekaj informacij naenkrat. Tudi ko posluša razlago, iz govorjenega 

teksta ohrani le delčke stavkov v svojem kanalu. Če ne upoštevamo izjem, je 

povprečna količina informacij v delovnem spominu od 5 do 7 enot.  

 

Obstajajo pa tudi tehnike grupiranja elementov. To pomeni, da lahko 7 števk ali enot 

9-5-7-3-1-5-4  zgrupiramo v recimo 3 enote, 957-31-54. Na ta način se omejena 

količina informacij ne spremeni, vendar pa si učenec lahko zapomni več enot. (Mayer, 

2011) 

 

Predpostavka aktivnega procesiranja 

 

Omejena količina informacij v kanalu nas prisili, da se odločimo, katerim 

informacijam bomo posvetili večjo pozornost. To naredimo s pomočjo 

metakognitivnih procesov izbiranja, organiziranja in integriranja. 

Do izbiranja relevantnih podatkov pride, ko učenec posveča pozornost podatkom, ki 

so zanj pomembne. Ta proces prenese informacije iz zunanjega sveta v učenčev 

delovni spomin kognitivnega sistema. Organiziranje izbranih informacij pomeni 
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gradnjo povezav med elementi, ki tudi poteka v delovnem spominu. Integracija 

izbranih informacij pa pomeni gradnjo povezave med novim znanjem z že obstoječim 

znanjem. Pri tem procesu se aktivira znanje relevantno za novo znanje in se prenese iz 

dolgoročnega spomina v delovni spomin, kjer se integrira z novim znanjem. Če se 

izvajajo vsi ti trije procesi, velja učenec za kognitivno aktivnega. (Mayer, 2014) 

 

 

PROCES OPIS 

Izbiranje 
Posvečanje pozornosti relevantim 

 podatkom 

Organiziranje 

Mentalno organiziranje izbranih 

 informacij v kognitivno strukturo v 

 delovnem spominu 

Integracija 

Povezovanje kognitivnih struktur med 

seboj in z že obstoječim znanjem iz 

dolgoročnega spomina 

Tabela 4: Trije kognitivni procesi pomembni pri aktivnem učenju 

Spomin 

 

V kognitivni nevroznanosti je pomnjenje definirano kot "sposobnost živčnega 

sistema, da pridobi in aktivno uporabi razpoložljive sposobnosti in znanje, ki živim 

organizmom omogočajo, da z se z njimi okoristijo iz izkušenj". 
4
 

 

V učenju multimedije bi to pomenilo, da iz dolgoročnega spomina prikličemo znanje, 

ki ga bomo uporabili za integracijo z novim znanjem in si tako izboljšali znanje za 

določeno tematiko. 

 

 
Slika 1:  Kognitivna teorija učenja z multimedijo 

 

                                                         
4 Prevedeno in povzeto iz Cognitive Psychology and Cognitive Neuroscience (2013), Wikibooks: 
When people talk about memories, they are subconsciously talking about "the capacity of the 
nervous system to acquire and retain usable skills and knowledge, which allows living organisms 
to benefit from experience. 
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Spomin je razdeljen na 3 dele: senzorični spomin, delovni spomin in dolgoročni 

spomin. Slike in zvoke zaznamo iz zunanjega sveta v obliki multimedijskih 

predstavitev, ki vstopijo v senzorični del spomina. Senzorični spomin omogoča 

ohranjanje kopij slik in pisanega teksta v vidnem delu senzoričnega spomina in 

ohranjanje kopij zvokov v slušnem delu senzoričnega spomina za kratek čas.  

V delovnem spominu je središče dogajanja zavestnega procesiranja informacij.  Na 

Slika 1 je leva stran delovnega spomina, oblikovana po načinu reprezentacije 

informacij, predstavlja konkretne slike in zvoke, ko vstopijo v delovni spomin. Desna 

stran, oblikovana po senzorični modalnosti pa predstavlja verbalni in slikovni model 

in povezave med njima. 

Zadnja komponenta spomina je dolgoročni spomin, ki za razliko senzoričnega in 

delovnega spomina, hrani neomejeno količino informacij. Če želimo aktivno 

razmišljati o znanju v dolgoročnem spominu, ga moramo najprej prenesti v delovni 

spomin. (Mayer, 2014) 

 

SPOMIN OPIS KOLIČINA 

ČAS 

OHRANJANJA 

INFORMACIJ 

OBLIKA 

INFORMACIJ 

Senzorični 

spomin 

Za kratek čas 

obdrži točne 

 kopije slik in 

 zvoka 

Neomejena Zelo kratek Slike in zvoki 

Delovni 

spomin 

Omogoča 

manipulacijo s 

 prihajajočimi 

informacijami 

Omejena Kratek 

Verbalne in 

 neverbalne 

predstave 

Dolgoročni 

spomin 

Za vedno 

 shrani 

organizirano 

znanje 

Neomejena Za vedno Znanje 

Tabela 5: Trije deli spomina v kognitivni teoriji učenja z multimedijo 

 

Pet procesov v kognitivni teoriji učenja z multimedijo 

 

Ta del poglavja je povzet po Mayerjevi knjigi The Cambridge Handbook of 

Multimedia Learning (2014). 

 

Do smiselnega učenja pride, ko je učenec vključen v vseh pet procesov (na Sliki 1 so 

označeni s puščicami): izbiranje besed, izbiranje slik, organiziranje slik, 

organiziranje besed in integracija slikovnih in besednih reprezentacij. Mayer opiše 

vse te procese in opozarja, da ni nujno, da jih učenec obdela v linearnem zaporedju. 

Vsekakor pa do uspešnega učenja z multimedijo pride, ko gradivo omogoča učencu 

uspešno opazovanje in koordiniranje vseh pet procesov. 
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Izbiranje besed 

 

Če so besede govorjene, se ta proces začne v slušnem kanalu, če pa so besede 

predstavljene kot pisan tekst, se proces začne v vidnem kanalu. Proces se potem 

prestavi v vidni kanal, če si učenec prevede besede v slikovne podobe in obratno. 

Potreba, da si učenec izbere le določen del predstavljenih informacij, izhaja iz dejstva 

omejenega delovnega spomina. Če delovni spomin ne bi bil omejen, potem se nam 

sploh ne bi bilo treba skoncentrirati. Učenec je kogntivno aktiven v osmišljevanju 

informacij, zato se mora sam odločiti, katerim podatkom bo posvečal pozornost. V 

tem trenutku je oblikovanje multimedijskih učnih gradiv zelo pomembno, saj je 

učitelj tisti, ki lahko poudari pomembne podatke. 

 

Izbiranje slik 

 

Ta proces se začne pri opazovanju slik ali animacije in sprejme informacije skozi 

vidni kanal, kjer jih drži v senzoričnem spominu za kratek čas. Možno je tudi, da 

učenec ustvari zvokovne opise slik, tako da se proces premakne tudi v slušni kanal. 

Zopet je izbiranje zavestno učenčevo odločanje, katere slike ali deli animacije so bolj 

pomembni in izhaja iz dejstva omejenega delovnega spomina. 

 

Organiziranje besed 

 

Ko učenec zaključi izbiranje besed, jih nato organizira v strukturo znanja, ki ji Mayer 

pravi verbalni model (besedni/govorni).Učenec gradi povezave med delčki verbalnih 

prezentacij. Proces predstavlja trud, ki ga učenci vložijo v osmišljevanje informacij. 

 

Organiziranje slik 

 

Proces organiziranja slik je paralelen procesu organiziranja besed. Ob prenehanju 

izbiranja slik, jih učenec organizira v strukturo znanja, ki ji Mayer pravi slikovni 

model. Tako kot pri organiziranju besed učenec gradi povezave med delčki izbranih 

slik in jih tako osmišljuje. Ta proces se zgodi v vidnem kanalu, ki je pod vplivom 

omejene količine delovnega spomina. 

 

Integracija besednih in slikovnih reprezentacij 

 

Verjetno najpomembnejši korak v učenju z multimedijo je povezovanje slikovnih in 

besednih reprezentacij. To pomeni spremembo od točke, kjer imamo verbalni model 

in slikovni model, do točke, kjer so istopomenski elementi in relacije med njimi 

združeni iz dveh modelov na enega. Poleg povezav med istopomenskimi elementi ima 

integracijski model tudi povezave s predznanjem. Ta proces poteka v obeh kanalih 

hkrati in je kognitivno zelo zahteven. V tem času učenec osmišljuje novo znanje in ga 

povezuje s predznanjem, hkrati pa uporablja znanje iz dolgoročnega spomina kot 

pomoč pri koordinaciji samega procesa. 
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Vsak od 5 procesov se zgodi večkrat med učenjem z multimedijo. 

Tabela 6: 5 kognitivnih procesov v kognitivni teoriji učenja z multimedijo 

Še zadnji proces, kodiranje, pa vključuje prenos na novo skonstruiranega znanja v 

dolgoročni spomin. 

 

Tri vrste kognitivnega procesiranja 

 

Izziv multimedijskih učnih gradiv je vodenje učenčevega kognitivnega procesiranja 

tako, da ne preobremenimo omejene količine delovnega spomina. 

 

Prvo kognitivno procesiranje je odvečno procesiranje.Nanaša se na kognitivno 

procesiranje, ki ne podpira učnega cilja in je rezultat slabega oblikovanja 

multimedijskega učnega gradiva. Primer tega je multimedijska prezentacija, ki je 

sestavljena iz primera programske kode, kjer je sprogramiran primer rekurzije na eni 

strani prezentacije, na drugi strani pa je opis posameznih delov kode. Tako mora 

učenec skakati z ene strani na drugo, da si razloži delovanje kode. To je zamudno in 

terja vire, ki bi jih lahko uporabil za razumevanje. Rezultat odvečnega procesiranja 

torej ne proizvede nobenega uporabnega znanja in je analogen odvečni kognitivni 

obremenitvi v Paasovi in Swellerjevi teoriji kognitivne obremenitve. (Mayer, 2014) 

 

Druga vrsta procesiranja je bistveno procesiranje, ki pomeni mentalno prezentacijo 

predstavljenih informacij v delovnem spominu in je posledica zahtevnosti 

multimedijskega učnega gradiva. Tako si na primer lažje zapomnimo definicijo 

rekurzije v programiranju, kot pa si razložimo delovanje rekurzije v konkretnem 

primeru. Kar pomeni, da je potrebna manjša količina kognitivnega procesiranja za 

memoriziranje definicij in dejstev kot pa za razumevanje in uporabo konceptov v 

praktičnih primerih. Rezultat bistvenega procesiranja je konstrukcija verbalnega in 

PROCES OPIS 

Izbiranje besed 

Učenec usmerja pozornost na relevantne 

besede, da ustvari zvoke v delovnem 

spominu 

Izbiranje slik 

Učenec usmerja pozornost na relevantne 

slike, da ustvari slikovne podobe v 

delovnem spominu 

Organiziranje besed 
Učenec gradi povezave med izbranimi 

besedami, da jih poveže v verbalni model 

Organziranje slik 
Učenec gradi povezave med izbranimi 

slikami, da jih poveže v slikovni model 

Integriranje izbranih besed in slik 

Učenec gradi povezave med verbalnim 

modelom, slikovnim modelom in 

predznanjem 
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slikovnega modela v delovnem spominu. To je analogno intrinzični kognitivni 

preobremenitvi v Swellerjevi teoriji. (Mayer, 2014) 

 

Tretja vrsta procesiranja pa je generativno procesiranje, katerega cilj je osmišljevati 

predstavljene informacije in je posledica učenčeve motivacije za učenje. Če se na 

primer učenec uči rekurzijo iz animacije in mu je to bolj všeč kot pa razlaga s slikami, 

bo v razumevanje snovi vložil več truda in ima tako več možnosti bolje osmisliti 

informacije. Rezultat generativnega procesiranja je integracija mentalnega modela, 

torej reorganizacija znanja v dolgoročnem spominu z novim znanjem. Končni 

mentalni model je analogen Kintschovemu situacijskemu modelu v njegovi teoriji 

konstrukcije in integracije. Generativno procesiranje pa je analogno germani 

kognitivni obremenitvi v Swellerjevi teoriji. (Mayer, 2014) 

 

PROCES OPIS VZROK 

KOGNITIVNI 

UČNI 

PROCES 

PRIMER 

Odvečno 

procesiranje 

Kognitivni 

proces, ki ne 

vodi k učnem 

cilju 

Slabo 

oblikovanje 

učnih gradiv 

Ga ni 

Osredotočanje 

na 

nepomembne 

informacije 

Bistveno 

procesiranje 

Kognitivni 

proces, ki 

 predstavi 

bistvene 

informacije v 

 delovnem 

spominu 

Zahtevnost 

informacij 
Izbiranje 

Pomnjenje 

definicij in 

 dejstev  

Generativno 

procesiranje 

Kognitivni 

proces, ki 

 osmišljuje 

informacije 

Učna 

motivacija 

Organiziranje 

in integriranje 

Učenčeva 

razlaga 

informacij 

samemu sebi 

Tabela 7: Tri vrste kognitivnega procesiranja med učenjem 

Tri vrste kognitivne preobremenitve 

 

Kaj se zgodi, če je multimedijsko učno gradivo tako slabo oblikovana, da učenec 

porabi večino kognitivnega procesiranja za odvečno procesiranje? Za božične 

praznike je učitelj sestavil Power-Point predstavitev rekurzije za učence in jih prosil, 

da si gradivo ogledajo doma in rešijo nalogo. V predstavitvi se na vsaki strani svetijo 

lučke, delčki kode, ki služijo kot primeri, pa se slabo vidijo. Ob kodi se pojavlja 

Božiček, ki se vsake toliko časa zasmeje: "Hohoho!" Razlaga kode je pisan tekst, v 

ozadju pa se sliši še glasba. 
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Učenec pozornost posveča svetlečim lučkam in raznim zapeljivim podrobnostim, če 

pa se že poskuša zbrati in brati razlago, ga zmoti še Božičkov smeh in glasba v 

ozadju. Tej situaciji rečemo odvečna preobremenitev, ki pomeni, da učenec posveča 

več časa in truda informacijam, ki so popolnoma nepomembne. 

 

Kaj pa, če so predstavljene informacije tako zahtevne za učenca, da si jih ne more niti 

predstavljati? Začetnik pri programiranju se je odločil, da se bo udeležil krožka 

programiranja z upanjem, da si bo pridobili večje razumevanje osnovnih konceptov 

programiranja. Zna napisati nekaj osnovnih programov, ki izračunajo matematične 

račune, ali preveriti, če je beseda palindrom, z iteracijo. Učitelj jim na krožku 

predstavi multimedijsko gradivo, kjer je napisana definicija rekurzije. Za primer je 

podana rešitev rešenega programa z rekurzijo za problem Hanojskih stolpcev. Za 

nalogo učenci dobijo napisati program z nekim podobno zahtevnim problemom.   

 

V tem primeru je prišlo do bistvene preobremenitve in učenec je porabil ves svoj trud 

v bistvenem procesiranju, kjer je poskušal izbrati najpomembnejše dele razlage in 

tiste dele kode, ki bi mu pomagali bolj razumeti bistvo rekurzije. Nima več 

kognitivnih virov za predstavitev informacij, njihovo organiziranost in integracijo v 

dolgoročni spomin. 

 

Učitelj oblikuje lepo in koristno multimedijsko predstavitev o rekurziji z animacijo, 

govorno razlago in zanimivimi primeri, ki so lepo razloženi. Objavi jo na spletno 

učilnico in opazuje odzive učenca. Učenec izbere najpomembnejše predstavljene 

informacije, jih pravilno organizira in si jih predstavi v mentalnem modelu. Vendar 

naslednjo uro učitelj ugotovi, da si učenec ni nič zapomnil. Zakaj se snovi ni naučil? 

 

Učenec ni porabljal kognitivnih virov za informcije, ki niso pomembne in za razne 

zapeljive podrobnosti, saj teh ni bilo. Imel je dovolj kognitivne procesne zmogljivosti 

za bistveno procesiranje, vendar znanja ni integriral v dolgoročni spomin. Razlog je v 

tem, da preprosto ni vložil truda, da bi znanje povezal s tem, kar že zna. Prišlo je do 

generativnega podprocesiranja. Učenec je bil preveč len in ne dovolj motiviran, da bi 

osmislil vse predstavljene informacije. 

 

Trije učni cilji v učenju z multimedijo 

 

Bistvenega procesiranja ne moremo manipulirati, odvečno in generativno procesiranje 

pa lahko. Z drugimi besedami; učenje se zmanjša, če pride do kogntivne 

preobremenitve, zato so najpomembnejši cilji multimedijskih učnih gradiv zmanjšati 

odvečno procesiranje (kar je bil osnovni namen raziskovanja učenja z multimedijo), 

obdelati bistveno procesiranje in ustvariti generativno procesiranje (kar je novejše in 

še ne dobro raziskano  področje). Bistveno procesiranje je nujno za uspešno 

predstavitev še nenaučenega znanja, zato je bolje, da se oblikovalci multimedijskih 

učnih gradiv osredotočijo na zmožnost obdelovanja predstavljenih informacij in ne da 

zmanjšajo količino teh informacij. Hkrati pa morajo informacije oblikovati na tak 
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način, da učence motivirajo in so sposobni vlagati trud v generativno procesiranje 

skozi celo predstavitev.(Mayer, 2009) 

Mayer je v ta namen na podlagi rezultatov večletnih raziskav imenoval 12 načel 

oblikovanja multimedijskih učnih gradiv, ki pa jih lahko razdelimo glede na cilj, ki ga 

z njimi poskušamo doseči. Pred kratkim pa je dodal tudi 3 načela za zvišanje 

generativnega procesiranja. 

 

CILJ MULTIMEDIJSKIH 

UČNIH GRADIV 

REPREZENTATIVNA 

TEHNIKA 
OPIS TEHNIKE 

Zmanjšati odvečno 

 procesiranje 

Načelo koherence 
Koristno je izbrisati tuje, 

 nepomembne informacije. 

Načelo signalizacije 
Bolje je poudariti 

 pomembne informacije. 

Načelo redundance 

Bolje je, da se h 

 govorjenim besedam ne 

 podajo še napisane 

 besede. 

Načelo prostorske 

 zamaknjenosti 

Napisane besede naj se 

podajo blizu k slikam, ki 

jih opisujejo. 

Načelo časovne 

 zamaknjenosti 

Bolje je predstaviti 

 govorjene besede 

 istočasno s slikami, ki jih 

opisujejo. 

Obdelati bistveno 

 procesiranje 

Načelo segmentacije 
Koristno je razdeliti 

 prezentacijo na dele. 

Načelo predhodnega 

 učenja 

Bolje je opisati ključne 

besede in informacije pred 

pričetkom razlage. 

Načelo modalnosti 

Koristno je uporabiti 

 govorjene besede namesto 

napisanih besed. 

Ustvariti generativno 

 procesiranje 

Načelo multimedije 

Bolje je uporabiti besede 

in slike kot pa samo 

 besede. 

Načelo personalizacije 
Koristno je podati besede 

v obliko pogovora. 

Načelo glasu 
Govorjene besede naj 

 zvenijo človeško. 

Načelo poosebljanja 
Človeškim karikaturam naj 

se podajo človeški izrazi. 

Zvišati generativn 

o procesiranje 

Načelo vodenega  

odkrivanja 

Ob učenčevem reševanju 

problema naj se podajo 
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 namigi in povratne 

 informacije. 

Načelo samorazlage 
Bolje je, da si informacije 

učenci razložijo tudi sami. 

Načelo risanja 

Lahko je koristno, če 

učenci narišejo glavne 

informacije. 

Tabela 8: 3 cilji v učenju z multimedijo in 15 načel oblikovanja multimedijskih učnih 

gradiv 

Kritike teorije 

 

Teorija kognitivne preobremenitve ima osrednjo vlogo v mayerjevi kognitivni teoriji 

učenja. De Jong kritizira orodja in način merjenja v teoriji kognitivne obrementive. V 

večini so testi poročila raziskovancev, kjer opišejo, koliko truda so vložili v učenje. 

De Jong opozarja, da se velikokrat pojavljajo neskladja v raziskavah, ki vključujejo 

tak način preverjanj. Drug način merjenja kognitivne obremenitve je fizikalen, kot na 

primer merjenje srčnega utripa, krvnega pritiska in premikanja oči. Tretji način pa 

uporablja dvojno merjenje, ki nakaže povečano uporabo kognitivnih virov v prvi 

meritvi, če so rezultati druge meritve slabši.  De Jong pravi, da analize sklepajo, kaj se 

je zgodilo, vendar se to ne more potrditi, dokler se ne iznajde primernejši način 

testiranja in merjenja. (Sorden, 2012) 

 

"Kot kognitivni znanstveniki moramo sprejeti dejstvo, da se koristna kritika lahko 

povzdigne nad vso trenutno teorijo kognicije in da je taka kritika bistvenega pomena 

za napredek. Teorije so uporabne samo, če se neprestano razvijajo v svojih razlagah 

ter hevrističnih in predvidljivih funkcijah." 
5
 (Moreno, 2006a, p.179) 

 

Ballantyne (2008) trdi, da se nekatera načela oblikovanja multimedijskih učnih gradiv 

lahko razširijo na večja realna področja ter da je teorija precej ozka. 

Gall (2004) je opozoril, da se je Mayer osredotočil na razumevanje fizičnih in 

mehaničnih sistemov v kontroliranih didaktičnih okoljih, kar sproži vprašanje, če se 

načela lahko prenesejo na bolj dinamična učna okolja. 

Gerjets, Scheiter in Cierniak (2008) trdijo, da teorija kognitivne obremenitve ne more 

postati znanstvena teorija, ker po tradicionalni racionalistični kritiki nekatera osnovna 

sklepanja ne morejo biti empirično testirana. Po Gerjetsu pa je teorija kognitivne 

obremenitve tudi s to omejitvijo vseeno znanstvena teorija po strukturalističnem 

pogledu. (Sorden, 2012) 

                                                         
5 Prevedeno in citirano iz članka The Cognitive Theory of Multimedia Learning, avtorja Sorden S. 
D. (2012): Moreno (2006a), for example, writes that “we should concede as cognitive scientists, 
that valid criticisms can be raised Cognitive Theory of Multimedia Learning 17 against any 
existing theory of cognition and that such criticism is essential to progress. Theories and 
constructs are useful only as long as they evolve in their heuristic, explanatory, and predictive 
functions” (p. 179) 
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Mayer je previden in ne trdi, da je njegova teorija "zadnja beseda" in pravi, da 

 poskušajo z raziskavami ugotoviti le, kaj v učenju povzroča spremembe v 

 razumevanju ter dodaja, da so kritike dobrodošle, saj odkrijejo pomankljivosti in 

 slabosti teorije. To pa le koristi, saj se raziskovalci nato lahko posvetijo tudi 

 pomankljivostim teorije. (Sorden, 2012) 

 

Mayerjeva načela oblikovanja multimedijskih učnih gradiv 
 

Izziv učiteljev kot oblikovalcev multimedijskih učnih gradiv je ustvariti 

konstruktivistično učenje, kjer je učenec kognitivno aktiven v nalogah, ki ne 

zahtevajo njegove socialne in fizične aktivnosti. Učitelj mora delovati iz pristopa, ki 

je osredotočen na učenca. To pa doseže tako, da oblikuje predstavljene informacije na 

način, ki izboljša razumevanje. (Mayer & Moreno, 2000) 

 

Pri tem mora učitelj upoštevati različne dejavnike, ki vplivajo na učenčevo učenje. 

Mednje sodijo psihološki vplivi na učenca, motivacija, težavnost predmeta, morebitne 

okvare učenčevega spomina (v nevroznanosti znanstveniki odkrivajo vpliv avtizma, 

amnezije in alzheimerjeve bolezni na spomin), vplivi tehnologije, zmožnosti 

računalnika in podobne tehnologije, ki jo bo učitelj uporabil ter okoljski dejavniki kot 

so čas, denarne zahteve, organizacija, morebitna pravila. (Clark, 2002) 

 

Mayer je z večletnimi raziskavami potrdil, da veljajo določeni oblikovalni načini, ki 

izboljšajo razumevanje in olajšajo učenčevo učenje. V nadaljevanju bom podrobno 

opisala vseh 15 Mayerjevih načel za oblikovanje multimedijskih učnih gradiv. 

 

Za vsako načelo je bila izvedena meta-analiza in izračunana izboljšava (v času, ko je 

bil uporabljeno določeno načelo) na podlagi Cohenove spremenljivke d. Po Hattie 

(2009) se je Mayer odločil, da bo upošteval vsak d>0.40 kot izobraževalno 

pomemben. (Mayer, 2014) 

 

Načela za zmanjšanje odvečnega procesiranja 
 

Do odvečne preobremenitve pride, ko bistveno kognitivno procesiranje (pomembno 

za razumevanje bistvenih podatkov v gradivu) in odvečno kognitivno procesiranje 

(potrebno za procesiranje odvečnih informacij in za obdelavo zmedenih prezentacij) 

terjata vse razpoložene kognitivne vire učenca.  

Pet načel oblikovanja multimedijskih učnih gradiv je namenjenih zmanjševanju 

odvečnega procesiranja: načelo koherence, signalizacije, redundance ter načeli 

časovne zamaknjenosti in prostorske zamaknjenosti. 
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TRIJE TIPI ODVEČNE PREOBREMENITVE 

 

TIP 1 

Bistveno 

kognitivno 

procesiranje 

+ 

Odvečno 

kognitivno 

procesiranje 

(nastalo 

zaradi 

nepomembnih 

informacij) 

> 
Kognitivni 

viri 

Definicija 

Oba kanala sta preobremenjena zaradi bistvenega in odvečnega 

kognitivnega procesiranja, ki je nastalo zaradi odvečnih 

 nepomembnih informacij (slike, zvoki, besede) 

 

Metode za zmanjšanje odvečne preobremenitve 

 

Koherenca 
Izbrišimo ves odvečen material, da se procesiranje odvečnih 

informacij preusmeri na procesiranje bistvenih informacij 

Signalizacija 

Vključimo namige za boljše vodstvo pri učenčevem organiziranju 

informacij v miselni model in poudarimo pomembne informacije. 

S tem se zmanjša odvečno procesiranje za poskus organiziranja 

informacij in iskanje pomembnejših informacij. 

Redundanca 
Izogibajmo se predstavitvi z napisanimi besedami in istočasnem 

govorjenu teh besed. 

Tabela 9: Tip 1 odvečne preobremenitve 

Ta tip odvečne preobremenitve se lahko zgodi, če predstavljena prezentacija vsebuje 

preveč podrobnih odvečnih informacij v obliki slik, zapeljivih podrobnosti (to so 

razna zanimiva dejstva in stavki o predstavljeni temi, ki imajo morda namen 

motivacije vendar so nepomembni za dojemanje bistva), odvečnih besedah (na primer 

smeh Božička "hohoho!") in zvokov (glasba v ozadju). 

 

NAČELO KOHERENCE 

 

Učenci se učijo bolje, če multimedijska učna gradiva ne vsebujejo odvečnih 

informacij. 

 

Teorija, ki stoji za načelom koherence je, da se učenci lažje osredotočijo na 

pomembne informacije, če odvečnih informacij, ki bi tekmovale za njihovo 

pozornost, ni. V vseh 23 raziskavah, ki jih je opravil Mayer, so rezultati pokazali 

izboljšavo v učenju z učinkom d=0.86. (Mayer, 2014) 

 

Raziskave so pokazale tudi, da je učinek načela koherence večji za učence, ki imajo 

manjšo količino delovnega spomina kot za tiste z večjo, ter da je učinek načela 
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koherence večji, če so odvečne informacije zelo zanimive (zanimiva dejstva o igri 

Poker), kot pa če so nevtralne (nekaj slik kart). 

 

Načelo koherence v poučevanju programiranja 

 

Pri temah, ki zahtevajo več predznanja in kognitivnih virov (na primer pri poučevanju 

objektnega programiranja, rekurzije, dreves, raznih algoritmov in iger), je bolje, če 

učitelj ne dodaja odvečnih podatkov v predstavitev problema.  

Primer 

Učitelj predstavi igro Poker in prosi učence, da napišejo program, ki bo 

izračunal verjetnost možnih željenih izidov (barvne lestvice, full house,...). V 

predstavitvi so dodane slike raznih kart in zanimiva dejstva o Pokru. Bolje bi 

bilo, če teh dejstev in slik ne bi bilo. Ali pa predstavitev enakega problema, 

kjer je dodana animacija, kjer okoli okrogle mize sedijo ljudje s cigaretami in 

pivom ter igrajo Poker. Za učenca je bolje, če učitelji ne vključujejo takih 

animacij v razlago problema in s tem ne ustvarjajo odvečnega kognitivnega 

procesiranja. 

 

NAČELO SIGNALIZACIJE 

 

Učenci se učijo bolje, če so dodani namigi za organizacijo informacij in so 

poudarjeni pomembni podatki. 

 

Pojasnilo za to načelo je, da bodo učenci uporabljali manj odvečnega procesiranja za 

iskanje bistvenih informacij in za pravilno organiziranje informacij v miselnem 

modelu. Načelo signalizacije ne izbriše ali doda nove informacije, pač pa poudari že 

obstoječe bistvene informacije. 25 od 29 Mayerjevih raziskav je potrdilo pozitiven 

učinek tega načela z d=0.41. (Mayer, 2014) 

 

Mayer in Fiorella sta ugotovila, da je učinek uporabe načela signalizacije večji v 

primerih, ko bi drugače prišlo do odvečne preobremenitve. To velja bolj za učence s 

šibkejšim predznanjem kot za tiste z višjim predznanjem, bolj za napredne in težje 

teme kot za lažje in ko načelo signalizacije uporabimo zmerno. 

 

Načelo signalizacije v poučevanju programiranja 

 

Kot že omenjeno, je odvisno od teme in učencev, kako uporabimo načelo 

signalizacije. Če učitelj poučuje učence s šibkim predznanjem ali pa se tema 

obravnava prvič, je zelo pomembna uporaba tega načela. To je čas, ko lahko učencem 

omogočijo pravilno organiziranje informacij in nakažejo, kaj je pomembno. Na 

primer v poučevanju rekurzije lahko učitelj v animacijo, kjer se na zaslonu kaže potek 

izvajanja programa po delcih kode in kaj se v vsakem koraku zgodi, doda puščice in 

jih označi s "Prvi korak", "Drugi korak" in besede poudari z debelim tiskom, da 

nakaže potek organizacije. V vsakem koraku poteka rekurzije nato poudari vhodne 
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podatke v vsakem ponovnem klicu rekurzije. To lahko stori tudi z utripanjem ali 

podčrtanjem. Če učitelj piše po tabli in razlaga ustno, lahko že samo s spremembo 

glasu nakaže na pomembne podatke, po tabli pa piše korak za korakom in ob vsakem 

koraku poudari vhodne podatke z drugo barvo. 

 

NAČELO REDUNDANCE 

 

Učenci se učijo bolje iz grafike in govorjenih besed, kot iz grafike, govorjenih in 

pisanih besed. 

 

Animacija s spremljajočo govorjeno razlago je neredundantno gadivo, ker so besede 

predstavljene le v eni obliki. Po načelu redundance se učenci bolje učijo, če besede 

niso predstavljene dvakrat, saj tako učenci ne tratijo kognitivnih virov za procesiranje 

obeh oblik besed. V vseh 16 Mayerjevih raziskavah, se je načelo redundance potrdilo 

kot učinkovito z d=0.86. (Mayer, 2014) 

 

Pomembno je poudariti, da ima lahko načelo redundance manjši učinek ali pa 

popolnoma obraten učinek, če so učenci že izkušeni v predstavljeni temi, ni veliko 

pisanih besed v predstavitvi ali pa če v multimedijskem učnem gradivu ni veliko 

grafike. Velja tudi, da so redundantne besede bolj učinkovite za učence, ki se učijo s 

tujim jezikom in kjer se pojavljajo bolj strokovni izrazi. 

 

Načelo reundance v poučevanju programiranja 

 

Če učitelj predstavlja delovanje nekega programa z glasovno razlago izkušenim 

učencem, ki so program že sami večkrat napisali, ima to slab vpliv na učence. 

Zmedeni bodo, zakaj jim to učitelj še enkrat predstavlja ali pa se bodo začeli 

dolgočasiti. Pomembno je učencem postavljati ravno prav težke izzive, da ohranijo 

motivacijo in imajo dovolj predznanja. Potek programa je bolje predstaviti z 

animacijo, kjer upoštevamo načelo signalizacije in koherence, hkrati pa je potrebno 

ugotoviti, ali so na kratko napisane razlage ob delcih kode v animacii bolj primerne 

od govorjenih besed. Če ni veliko pisanih besed in slik, torej je v večini koda, ima 

načelo redundance lahko negativen vpliv. V tem primeru je bolje razlago pustiti 

napisano v enem ali dveh stavkih ob delcih kode. Učencem je kratka, jedrnata razlaga 

vedno vidna in ni potrebno animacije prevrteti nazaj, da bi lahko slišali govorno 

razlago še enkrat. Po drugi strani so teme, kot so na primer objektno programiranje ali 

pa programiranje dreves, lažje razumljive, če učitelj sproti razlaga vse koncepte 

objektnega programiranja. Med drugim tudi zato, ker se pri temah, kot so drevesa, 

lahko pojavlja več grafike in je zato govorjena razlaga bolj dobrodošla.
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TIP 2 

Bistveno 

kognitivno 

procesiranje 

+ 

Odvečno 

kognitivno 

procesiranje 

(nastalo 

zaradi 

zmedene 

oblike 

prezentacije) 

> 
Kognitivni 

viri 

Definicija 
En ali oba kanala sta preobremenjena zaradi slabo oblikovane 

predstavitve in zmedene prezentacije informacij. 

 

Metoda za zmanjšanje odvečne preobremenitve 

 

Prostorska 

zamaknjenost 

Predstavimo napisane besede ob slikah, diagramih ali tabelah, da 

zmanjšamo odvečno iskanje opisov slik in ostale grafike. 

Tabela 10: Tip 2 odvečne preobremenitve 

V tem primeru je prišlo do odvečne preobremenitve zaradi slabo oblikovanih 

multimedijskih učnih gradiv. Če so slike in besede, ki opisujejo te slike daleč stran 

(na primer slika je na zgornjem delu ekrana, opis slike pa spodaj, ali pa celo na drugi 

strani), bo učenec porabljal kognitivne vire za iskanje povezav med opisi in slikami. 

Metoda za zmanjšanje take preobremenitve je načelo prostorske zamaknjenosti. 

 

NAČELO PROSTORSKE ZAMAKNJENOSTI 

 

Učenec se uči bolje, če so povezane slike in njihovi opisi predstavljeni skupaj, kot pa 

če so slike daleč stran od opisov. 

 

Načelo prostorske zamaknjenosti pomaga učencem graditi povezave med besedami in 

grafiko. V vseh 22 Mayerjevih raziskavah se je to še potrdilo z d=1.10. Mayer in 

Fiorella pa sta ugotovila še, da to bolj velja za učence s šibkim predznanjem kot za 

izkušene učence, za neredundantne besede in slike, težje teme in interaktivne formate. 

(Mayer, 2014) 

 

Načelo prostorske zamaknjenosti v poučevanju programiranja 

 

Bolje je, če so opisi delcev kode v predstavitvi podani blizu same kode, kot pa če so 

daleč stran v predstavitvi, kjer se besede navezujejo na kodo v določeni vrstici. Tudi 

opisi korakov v poteku rekurzije so zelo koristni, če so dodani ob korakih. To velja za 

vse opise programske kode. 
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TIP 3 

Bistveno 

kognitivno 

procesiranje 

+ 

Odvečno 

kognitivno 

procesiranje 

(nastalo 

zaradi 

zmedene 

oblike 

prezentacije) 

> 
Kognitivni 

viri 

Definicija 
En ali oba kanala sta preobremenjena zaradi zmedene oblike 

prezentacije in držanja mentalnih prezentacij v mislih za daljši čas. 

 

Metoda za zmanjšanje odvečne preobremenitve 

 

Časovna 

zamaknjenost 

Predstavimo govorjene besede in grafiko, ki se navezuje na 

govorjeno razlago, istočasno. 

Tabela 11: Tip 3 odvečne preobremenitve 

V tem primeru do odvečne preobremenitve pride zaradi bistvene obremenitve in 

držanja mentalnih prezentacij v mislih za daljši čas. To pomeni, da je učenec v 

animaciji videl neko tabelo, diagram ali sliko, za katero ne ve, kako bi jo orgniziral v 

miselni model. Neprestano misli nanjo in išče razlago za sliko, s tem pa porablja 

kognitivne vire za obržanje slike v mislih in s tem morda ne prepozna in spusti druge 

pomembne informacije. Metoda za zmanjšanje take oblike odvečne preobremenitve je 

načelo časovne zamaknjenosti. 

 

NAČELO ČASOVNE ZAMAKNJENOSTI 

 

Učenec se uči bolje, če so povezane oblike grafike in govorjene razlage predstavljene 

istočasno. 

 

Enako kot načelo prostorske zamaknjenosti tudi načelo časovne zamaknjenosti 

pomaga učencu ustvarjati povezave med oblikami grafike in govorjeno razlago. 

V vseh 9 Mayerjevih raziskavah se je učinek uporabe načela izkazal za zelo 

učinkovitega z d=1.22. (Mayer, 2014) 

 

Raziskave so pokazale tudi, da načelo časovne zamaknjenosti velja bolj za učence, ki 

imajo bolj razvito prostorsko dojemanje objektov, dolga multimedijska učna gradiva 

in ko učenec nima vpliva na potek multimedijskih učnih gradiv. 
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Načelo časovne zamaknjenosti v poučevanju programiranja 

 

Primer 

Učitelj predstavlja potek rekurzije. Ko konča razlago, pokaže program, ga 

zažene in učenci vidijo rezultat. S tem morajo učenci porabljati veliko več 

kognitivnih virov, kot če bi učitelj predstavljal potek rekurzije ob programski 

kodi istočasno. Enako velja za razlago algoritmov, iteracije, zank in zahtevnih 

programskih konceptov. 

 

Implikacije v kognitivno teorijo 

 

Kot je vidno iz načel za zmanjšanje odvečnega procesiranja, so vsa načela grajena na 

principu "manj je več", kar pomeni, da se učenci naučijo več, ko jim ni potrebno 

procesirati bistvenih informacij in odvečnih hkrati. Če izbrišemo odvečne podatke, 

imajo učenci več kognitivnih virov prostih za obdelavo bistvenih informacij, kar 

omogoča boljše učenje. Z načeli koherence in redundance izbrišemo odvečne 

podatke. Z načeli signalizacije in prostorske zamaknjensti tipografski in lingvistični 

namigi pridobijo učenčevo pozornost na najpomembnejše informacije. Z načelom 

časovne zamaknjenosti pa je zmanjšana zahteva za ohranjanje mentalnih predstav v 

mislih za daljši čas. 

Načela za obdelovanje bistvenega procesiranja 
 

Ko multimedijska učna gradiva vsebujejo težjo temo in bolj kompleksne informacije, 

predstavljene v hitri multimedijski predstavitvi, lahko pride do bistvene 

preobremenitve. Takrat procesiranje, potrebno za obdelavo in razumevanje bistvenih 

informacij, preobremeni učenčeve kognitivne vire. Bistveno procesiranje ne moremo 

zmanjšati, saj vsebuje bistvene informacije, ki so potrebne za doseganje učnega cilja. 

Bolj pomembno je najti način, kako bistvene informacije lažje razumeti in jih 

procesirati. Zato je obdelovanju bistvenega procesiranja Mayer namenil tri načela 

oblikovanja multimedijskih učnih gradiv. To so načelo segmentacije, načelo 

predhodnega učenja in načelo modalnosti. 

 

2 TIPA BISTVENE PREOBREMENITVE 

 

TIP 1 
Bistveno 

procesiranje 
> Kognitivni viri 

Definicija 
Med hitro animacijo z govorjeno razlago je predstavljenih 

preveč bistvenih informacij. Preobremenjena sta oba kanala. 

 

Metode za obdelovanje bistvenega procesiranja 

 

Segmentacija 
Dovolimo, da se animacija razdeli na segmente. Animacijo 

lahko predstavimo po delčkih, kjer ima učenec kontrolo 
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nadaljnega izvajanja. 

Predhodno učenje 

Omogočimo učencem, da se spoznajo z glavnimi besedami, 

pomembnimi definicijami, znaki in karakteristikami pred 

predstavitvijo snovi. 

Tabela 12: Tip 1 bistvene preobremenitve 

Do take preobremenitve pride, če je zahtevna tema z veliko zahtevnimi informacijami 

predstavljena zelo hitro. Učenec porabi vse kognitivne vire, ko poskuša osmisliti 

informacije v predstavitvi. Pri bojšem obdelovanju bistvenih informacij lahko 

pomagata dve načeli: načelo segmentacije in načelo predhodnega učenja. 

 

NAČELO SEGMENTACIJE 

 

Učenec se uči bolje, če je multimedijsko učno gradivo predstavljeno v delih in ima 

učenec kontrolo nad nadaljevanjem. 

 

Načelo segmentacije je pomembno, če želimo učencu predstaviti njemu razumljive 

bistvene informcije. Učenec lahko popolnoma obdela bistvene informacije v prvem 

delu, preden nadaljuje z drugim delom predstavitve. Izbrati mora bistvene 

informacije, opaziti, kako sprememba v enem elementu vpliva na spremembo drugih 

elementov in ugotoviti povezave s predznanjem. (Mayer, 2014) 

 

Mayer je ugotovil v vseh 10 raziskavah učinek uporabe načela segmentacije z d=0.79. 

Pregled rezultatov nakazuje tudi na večji vpliv načela segmentacije na učence z 

manjšo količino delovnega spomina in na manj uspešne učence.  

(Mayer, 2014) 

 

Načelo segmentacije v poučevanju programiranja 

 

Ko učitelji razlagajo na primer sintakso novega programskega jezika je bolje, da 

razdelijo snov na manjše dele. Tako lahko učenci popolnoma razumejo in si 

zapomnijo spremembe sintakse v novem programskem jeziku glede na prejšnji 

programski jezik. Ni izključeno tudi, da bodo opazili podobnosti med jeziki, zato pa 

je še bolj pomembna obdelava bistvenih informacij po njihovem tempu, saj se lahko v 

nasprotnem primeru zmedejo in podatke premešajo med seboj. Enako je tudi pri 

razlagah višjih konceptov programiranja, saj veljajo za bolj zahtevne teme.  
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NAČELO PREDHODNEGA UČENJA 

 

Učenec se uči bolje iz multimedijske predstavitve, če pred tem spozna glavne 

karakteristike in koncepte. 

 

Teorija za načelo predhodnega učenja pravi, da se učenci lažje osredotočijo na 

povezave med novimi elementi in predznanjem, če že poznajo bistvene koncepte in 

osnove novih elementov. Skratka, učenca oborožimo z znanjem, ki mu bo pomagalo 

bolje razumeti novo snov. Tudi v primeru, ko je animacija z bistvenimi informacijami 

zelo hitra, bo imel več možnosti osvojiti učni cilj.  

 

To načelo podpira 13 od 16 Mayerjevih raziskav z d=0.75. Mayer in Pilegard (2009) 

pa sta tudi ugotovila, da načelo predhodnega učenja ne velja za učence z dobrim 

predznanjem, verjetno iz razloga, da pri njih ne bi prišlo do bistvene preobremenitve. 

(Mayer, 2014) 

 

Načelo predhodnega učenja v poučevanju programiranja 

 

Recimo, da ima učitelj namen učencem razložiti rekurzijo s hitro animacijo izračuna 

fakultete ob delčkih napisane kode. Če namerava uporabiti hitro animacijo, je 

pomembno, da pred tem učence spozna z glavnimi koncepti rekurzije. Razložiti jim 

mora najprej, kaj je robni pogoj, rekurzivni klic in prekinitveni pogoj. Da bodo učenci 

razumeli, kaj se v animaciji dogaja, lahko učitelj šele, ko učenci popolnoma razumejo 

kaj so ti koncepti, zažene animacijo rekurzije.  

 

TIP 2 
Bistveno 

procesiranje 
> Kognitivni viri 

Definicija 
Vidni kanal je preobremenjen zaradi pomanjkanja kognitivnih 

virov za obdelovanje vidnih bistvenih informacij. 

 

Metode za obdelovanje bistvenega procesiranja 

 

Modalnost 

Zmanjšajmo preobremenitev vidnega. Kognitivno procesiranje 

prestavimo z vidnega kanala na slušni kanal tako, da nekatere 

bistvene informacije predstavimo glasovno. 

Tabela 13: Tip 2 bistvene preobremenitve 

 

 

 

 

 

 

 



Sara Drožđek                                                      Mayerjeva načela v poučevanju programiranja 

 

  40 

NAČELO MODALNOSTI 

 

Učenci se učijo bolje ob govorjeni besedi  kot  pisani. 

 

V animaciji, ki predstavlja neko novo snov in so besede napisane, lahko pride do 

bistvene kognitivne preobremenitve vidnega kanala, ker morajo učenci posvetiti več 

kognitivnih virov za obdelavo vidnih informacij. Da zmanjšamo porabo kognitivnih 

virov, lahko potrebno besedilo ob slikovni animaciji govorimo. 

Načelo je podprlo 53 od 61 Mayerjevih raziskav z d=0.76. Pomembno pa je povedati, 

da kot za ostala načela tudi za načelo modalnosti velja, da to ne pomeni, da so 

govorjene besede v vseh situacijah boljše od pisanih. Načelo modalnosti morda ne bo 

učinkovalo v primeru, ko predstavljena snov vsebuje veliko znanstvenih izrazov, je v 

tujem jeziku ali pa so segmenti animacije tako veliki, da jih učenec ne more dolgo 

časa ohranjati v delovem spominu. (Mayer, 2014) 

 

Načelo modalnosti v poučevaju programiranja 

 

Kjer učitelj uporablja veliko tehničnih izrazov v razlagi in je na eni strani predstavitve 

več bistvenih informacij, hkrati pa je razlaga v tujem jeziku, je bolje, če učitelj 

poskuša razlago na kratko in bistveno napisati kot pa razlagati ustno. Tako se bodo 

bistvene informacije v učenčeven delovnem spominu ohranile dalj časa in bo imel več 

možnosti razumeti in povezati snov s predznanjem. Če pa so delčki animacije lažje 

razumljivi, kratki, v domačem jeziku ter ne vsebujejo preveč bistvenih informacij, je 

bolje, da jih učitelj predstavi z govorjenimi besedami. 

 

Implikacije v kognitivno teorijo 

 

Glede na kognitivno teorijo učenja z multimedijo, lahko na tri načine omogočimo 

boljše bistveno kognitivno procesiranje. Razdelimo animacijo na več delov in 

omogočimo učencu, da sam kontrolira nadaljevanje delov (torej jo upočasnimo), 

predstavimo učencu bistvene koncepte in pomene karakteristik pred izvajanjem 

predstavitve in s tem zmanjšamo kognitivne vire za obdelovanje bistvenih informacij 

v predstavitvi ali pa razbremenimo vidni kanal in prenesemo nekaj kognitivnih virov 

procesiranja še na slušni kanal. 

 

Načela za ustvarjanje generativnega procesiranja 
 

Kot je bilo že omenjeno, je glavni problem pri integriranju novega znanja v 

dolgoročni spomin v učenčevi motivaciji. Če učenec ne vloži truda v integracijo, ker 

ni motiviran, potem si snovi ne bo zapomnil za dolgo časa. Mayer je omenil 5 načel 

za ustvarjanje generativnega procesiranja, torej za motiviranje učencev. 
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NAČELO MULTIMEDIJE 

 

Učenec se uči bolje iz slik in besed kot pa samo iz slik ali samo iz besed. 

 

Pri predstavitvi učne snovi imajo učenci več možnosti, da si ustvarijo govorni in 

slikovni model, če je učna snov predstavljena iz besed in slik. Če pa je učna snov 

predstavljena samo z besedami, si veliko težje ustvarijo slikovni model (še posebno 

neizkušeni učenci). Tako je doseganje učnega cilja močno oteženo. Enako pa velja, če 

imajo učenci snov predstavljeno samo v slikah, saj si potem ne morejo ustvariti 

govornega modela. V tem primeru se vprašamo ali princip "slika je vredna 1000 

besed" res velja? 

 

Mayer je v 6 od 9 raziskavah ugotovil učinek uporabe načela multimedije z d=0.86. 

Ni pa bil edini, ki je proučeval načelo multmedije. Veliko drugih raziskovalcev se je 

poglobilo v raziskovanje načela multimedije in praktično vsi so ugotovili pozitiven 

učinek uporabe načela multimedije. 

 

Načelo multimedije v poučevanju programiranja 

 

Ko je cilj učitelja programiranja učenčevo razumevanje določene snovi, se mora 

potruditi snov razložiti na tak način, da bo učenec lahko od predstavitve največ 

odnesel. Če predstavi snov slikovno, si učenec ustvari slikovni model, kar ni dovolj za 

popolno razumevanje. Učenec ne razume, kako naj te slike organizira in združi s 

predznanjem. Pomembno je, da mu učitelj omogoči tudi glasovno razlago (verbalno 

in neverbalno), da si lahko učenec ustvari tudi glasovni model bistvenih informacij. 

Šele nato glasovni in slikovni model v delovnem spominu poveže med seboj in združi 

s predznanjem. Recimo, da učitelj pokaže neko odločitveno drevo. Sedaj mora to še 

glasovno ustrezno razložiti, da bodo učenci popolnoma razumeli bistvo odločitvenega 

drevesa. 

 

Mayer, Fennel, Farmer in Campbell (2004) so mnenja, da učencu omogočimo 

smiselno učenje na dva načina: 

 

1) oblikovanje multimedijskih učnih gradiv na način, da zmanjšamo odvečno 

kognitivno procesiranje in mu s tem omogočimo aktivno kognitivno 

procesiranje in 

 

2) oblikovanje multimedijskih učnih gradiv na način, da povečamo učenčevo 

motivacijo in sposobnost vlaganja truda, da si osmisli bistvene informacije 

v gradivu. 
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Čeprav so načini, kjer omogočimo aktivno kognitivno procesiranje, pridobili največ 

pozornosti v raziskavah, je potrebno pozornost posvetiti tudi ustvarjanju motivacije, 

saj tudi to pripomore k smiselnem učenju. (Kramer, 2010; Kramer & Bente, 2010; 

Mayer & Fennel & Farmer & Campbell, 2004; Mayer & Sobko & Mautone, 2003) 

 

Načela personalizacije, poosebljanja in glasu so načela, ki ustvarjajo generativno 

procesiranje, hkrati pa vsa delujejo tako, da se pri učencu aktivirajo socialni občutki 

in se zato učenec bolj potrudi osmisliti bistvene informacije in jih integrirati v 

dolgoročni spomin. Tak socialni odziv motivira učenca, kar poveča zmožnost 

reševanja težjih problemov in razumevanja težjih snovi. (Mayer, 2014) 

 

NAČELO PERSONALIZACIJE 

 

Učenec se uči bolje, če so besede predstavljene v obliki pogovora namesto na 

formalen način. 

 

Teorija z načelom personalizacije ugotavlja, da pogovorna oblika besed v učencu 

vzbudi občutek socialne prisotnosti, kar povzroči, da se učenec bolj potrudi osmisliti 

bistvene informacije in jih povezati s tem, kar že zna. To stori tako, da postane 

kognitivno aktiven in vlaga trud v povezovanje novega znanja s predznanjem. 

 

V 14 od 17 Mayerjevih raziskavah je bil ugotovljen pozitiven učinek na učenje z 

uporabo načela prsonalizacije z d=0.79. Ugotovljeno je tudi, da načelo personalizacije 

morda ne bo imelo velikega vpliva na zelo uspešne učence in dolge multimedijske 

predstavitve. 

 

Načelo personalizacije v poučevanju programiranja 

 

Recimo, da se učenci učijo osnovne zanke v programiranju. Učitelj po razlagi razdeli 

naloge z navodili: "Uporabi zanke, ki si jih napisal v prejšnji nalogi, da sestaviš 

program, ki bo na ekran izpisal tvoje ime in priimek. Poskusi napisati nov program, ki 

bo preverjal ali je beseda palindrom. Svoja programa nato oddaj na spletno učilnico." 

Navodila pa lahko napiše tudi bolj formalno in neosebno: "Uporabite zanke iz 

prejšnje naloge in sestavite program, ki bo na zaslon izpisal vaše ime in priimek. Nato 

napišite novi program, ki bo preverjal ali je beseda palindrom. Programa nato oddajte 

na spletno učilnico." 

Prvi primer navodil bo bolj pozitivno vplival na učence kot pa drugi primer, saj jim 

ustvari občutek, da se jim nekdo neposredno trudi razložiti navodila. Zato se bodo 

bolj potrudili pri reševanju problemov. 
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NAČELO GLASU 

 

Učenec se uči bolje, če govorjene besede zvenijo človeško. 

 

Enako kot načelo personalizacije je načelo glasu namenjeno motiviranju učenca s 

socialnim občutkom. Sintetiziran glas računalnika ali tuji človeški naglas lahko 

obremenilno vpliva na učenčevo dojemanje in vlaganje truda v razumevanje. 

 

Mayer je načelo glasu potrdil v 5 raziskavah od 6 izvedenih  z d=0.74. Ena od 

omejitev tega načela je, da ne bo pozitivnega učinka uporabe, če je v predstavitvi 

nizko poosebljanje karikatur. (Mayer, 2014) 

 

Načelo glasu v poučevanju programiranja  

 

Recimo, da se učenci učijo koncept rekurzije s pomočjo inteligentnega tutorskega 

sistema. Tam se pojavlja fantek z imenom Žan, ki podaja razlago in navodila. Žan 

govori s pravim človeškim glasom, kar bo bolj pozitivno vplivalo na učence, kot pa če 

bi karikature govorile s sintetiziranim računalniškim glasom. Enako velja za 

animacije, ki jih učitelji sami sestavijo. Bolje je, da posnamejo svoj glas, kot pa da 

dodajo sintetiziranega. 

 

NAČELO POOSEBLJANJA 

 

Učenec se uči bolje, če imajo pedagoški agenti človeške izraze (premikanje, srečanje 

oči, obrazne poteze). 

 

Pedagoški agent, ki podaja navodila in razlago učencem, je lahko predstavljen kot 

statična slika, ki se ne premika, ne kaže obrazni potez in ne premika oči. To ne vpliva 

tako vzpodbudno na vzpostavljanje občutka človeške komunikacije in ne dviguje 

motivacije kot pedagoški agent, ki ima bolj človeško izražanje. 

 

V 11 od 11 Mayerjevih raziskavah se je pozitiven učinek uporabe načela poosebljanja 

potrdil. Možna omejitev tega načela je, da ne bo velikega učinka, če so prisotni 

negativni socialni vplivi, na primer sintetiziran računalniški glas. (Mayer, 2014) 

 

Načelo poosebljanja v poučevanju programiranja 

 

Učenci bodo bolj motivirani za osmišljevanje bistvenih informacij, če bo fantek Žan 

iz prejšnjega primera kazal človeške poteze in izraze, kot pa če bi bil samo statična 

slika brez kakršnegakoli premikanja.  
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Implikacije v kognitivno teorijo 

 

Raziskave kažejo, da človeški glas ob razlagi deluje kot socialna prisotnost na učenca 

in mu dvigne motivacijo. Prav tako razlaga v obliki pogovora ter človeški izrazi in 

premikanje pedagoškega agenta delujejo pozitivno na učence. Ugotovljeno pa je tudi, 

da ni nujno, da bo pedagoški agent fizično prisoten na ekranu imel velik vpliv na 

učenca. Občutek socialne prisotnosti v učencu vzbudi željo za razumevanje, kar glas 

oziroma besede razlagajo. Razlog za to je v človeški komunikaciji, ko se sodelujoči 

osebi v pogovoru trudita razumeti druga drugo. 

Načela za zvišanje generativnega procesiranja 
 

Še ne dobro raziskano področje so načela za zvišanje generativnega procesiranja,  

zato jih Mayer imenuje kar "napredna načela za oblikovanje multimedijskih učnih 

gradiv". Namenjena so predvsem zvišanju že obstoječe motivacije učenca in lažjemu 

integriranju večje količine novega znanja v dolgoročni spomin. 

 

NAČELO VODENEGA ODKRIVANJA 

 

Ob učenčevem reševanju problema naj se podajo namigi in povratne informacije. 

 

Informacije lahko učencem podamo v več oblikah. Katera oblika je najprimernejša v 

katerih situacijah, je še vedno tema za raziskovanje. Na enem koncu tega področja so 

informacije predstavljene direktno, na primer z učbeniki, demonstracijami učitelja in 

multimedijskimi predstavitvami. Na drugem koncu pa obstajajo pristopi, ki 

omogočajo odprto okolje, osredotočeno na učenca, kjer učenci poiščejo informacije, 

ki jih potrebujejo, kar sami (slovarji, internet, knjižnice, razne datoteke). Razni načini, 

ki vodijo učenca čez učenje, so opozarjanja na aktivnost, ki jo mora učenec opraviti, 

predlogi, kako rešiti nek problem, razna orodja, ki podpirajo aktivnosti (scaffolds), 

zmanjšanje vseh potrebnih opcij in stvari, na katere morajo učenci pomisliti. Teorija, 

ki podpira vodeno odkrivanje, pravi, da so informacije, ki jih učenec sam poišče in 

nato zgenerira, bolj koristne od informacij, ki jih učenec samo sprejme. 

 

Velja pa tudi, da za učence s šibkim predznanjem in nižje razvitimi sposobnostmi za 

reševanja težjih problemov, to načelo ne bo koristilo. Za take učence je bolje, da jim 

informacije podamo v drugi obliki. Učence, ki so že izkušeni v določeni temi, pa 

lahko tak način dela še bolj motivira. (Jong & Lazonder, 2014) 
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Načelo vodenega odkrivanja v poučevanju programiranja  

 

Za učence s šibkim predznanjem in še ne dobrimi razvitimi sposobnostmi reševanja 

problemov se tak pristop ne priporoča, pri izkušenih učencih pa se zgodi, da se tak 

pristop uporabi tudi nezavedno. 

Primer 

Učenci morajo napisati nek konkreten projekt, kjer sprogramirajo slovar 

slovenskih in angleških besed. Učitelj jim poda glavna navodila in namige za 

reševanje, vedno ga lahko vprašajo za nasvete, vendar pa morajo program 

napisati sami. Izkušeni učenci gredo iskati dodatne namige, razlage in morda 

trike in nove funkcije, ki jih lahko uporabijo v pisanju programa, drugam. Na 

internetu preberejo razne razlage različnih programskih problemov,  najdejo 

nove načine pisanja programske kode, ki jih morda učitelj ni predstavil, in 

najdejo namige za reševanja svojega projekta. Če so učenci vztrajni in 

motivirani za tak način dela, lahko dolgoročno odnesejo ogromo razumevanja 

in razvijejo dobre sposobnosti reševanja problemov. 

 

NAČELO SAMO-RAZLAGE 

 

Bolje je, da si informacije učenci razložijo tudi sami. 

 

Informacije v več različnih oblikah (diagrami, slike, tabele) morajo učenci pravilno 

povezati z njihovimi opisi in jih razumeti. Eden od načinov, da postanejo kognitivno 

aktivni in aktivno osmislijo povezave med verbalnimi in neverbalnimi informacijami 

je, da si poskušajo sami razložiti snov. Lahko snov napišejo, lahko jo glasno opišejo. 

S tem se odkrijejo napačne predstave v mentalnih modelih, ki jih imajo učenci nato 

možnost popraviti. Samo-razlaga je generativna učna strategija, ki ima osnovo v 

kostruktivistični učni teoriji, in se kot druge kognitivne sposobnosti tudi izboljša s 

časom. Odkrito je, da v temah, kjer se ne uporablja logičen pristop razmišljanja, 

samorazlaga nima tako velikega učinka na izboljšano učenje. (Wylie & Chi, 2014) 

 

Načelo samo-razlage v poučevanju programiranja 

 

Nekatere raziskave kažejo na to, da je načelo samo-razlage v programiranju še 

posebno koristno. Programiranje zahteva dobre sposobnosti reševanja problemov in 

uporabo logike, pri tem je zelo pomembno, da učenci najdejo napake v mentalnih 

modelih predstave problemov. Pomembno je za nadaljevanje učenja višjih konceptov 

programiranja, da so osnovni koncepti pravilno integrirani v učenčev dolgoročni 

spomin. Po Cascadovem modelu (VanLehn & Jones & Chi, 1992) učenec, ki poskuša 

snov  razložiti sam, takoj odkrije nejasnosti in manjkajoče znanje.    
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NAČELO RISANJA 

 

Lahko je koristno, če učenci narišejo glavne informacije. 

 

Načelo risanja predpostavlja, da če učenci med branjem učne snovi narišejo glavne 

bistvene informacije, s tem postanejo kognitivno aktivni. To pa zato, ker z risanjem 

med branjem gradiva, poleg verbalnega modela ustvarijo tudi slikovni model in 

zgradijo povezave med modeloma. S tem dodobro razumejo gradivo oziroma 

problem, ki se ga morajo naučiti. Služi lahko tudi kot alternativa, če ni dodanega 

slikovnega materiala, saj ga učenci sami ustvarijo. 

 

Načelo risanja v poučevanju programiranja 

 

Pri reševanju problemov (na primer pisanju programov) je načelo risanja pri 

programiranju lahko zelo uporabno. Uporabljajo ga tako izkušeni kot neizkušeni 

programerji, ker si tako lažje predstavljajo problem. 

Primer 

Učitelj je podal učencem nalogo, da sprogramirajo tabelo s številkami in nato 

s pomočjo kazalcev iščejo določene številke v tabeli. Če si učenci narišejo 

tabelo s številkami in kazalce, ki se bodo premikali po tabeli, bodo dobro 

razumeli problem in lažje našli strategije reševanja problema. 

 

Omenila bi še posebno pomembno načelo v poučevanju programiranja -  načelo 

individualizacije. 

 

NAČELO INDIVIDUALIZACIJE 

 

Načelo individualizacije omenjata Jeroen J. G. van Merrienboer in Liesbeth Kester v 

Mayerjevi knjigi The Cambridge Handbook of Multimedia Learning (2014). Razvila 

sta štiri komponentni model oblikovanja učnih gradiv, s katerim poskušata razložiti, 

kako se učenci učijo zahtevnih sposobnosti, med drugim tudi strategij reševanja 

problemov v programiranju. Pravita, da so za razumevanje zahtevnih problemov 

pomembne štiri komponente:  

 

1) Učna naloga  

Smiselna naloga (bolje je, če je problem, ki se lahko nanaša na 

vsakdanje situacije), ki od učenca zahteva, da združi več višjih 

sposobnosti kot so reševanje problemov, sklepanje in odločanje za 

rešitev naloge. 

 

2) Pomožna informacija 

Informacija, ki je učencu v pomoč pri učenju in aktivnostih, s katerimi 

rešuje probleme. Opiše mu, kako je problem organiziran in na kakšen 

način ga lahko začne reševati. 
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3) Proceduralna informacija  

Ta informacija poda algoritmične specifikacije o načinih reševanja 

problemov. Poda se ravno takrat, ko jo učenec potrebuje med 

reševanjem. 

 

4) Dodatne vaje   

Dodatne naloge, ki pomagajo učencu natrenirati in automatizirati 

določene strategije. Nujne so samo, če jih ni bilo dovolj v učni nalogi. 

 

Načelo individualizacije zajema vse komponente tega modela, med tem ko prilagodi 

vsako komponento učencu. Glede na predznanje in sposobnosti se izzivi in 

razpoložljiva pomoč prilagodijo učencu. Za vsako nalogo je potrebno učencu podati 

oceno njegove aktivnosti, da lahko učenec spozna svoje napake in jih popravi. 

Povratna informacija služi tudi za nadaljno izbiranje nalog. Na primer, če je aktivnost 

v nalogi bolj slabo izvedena, bo naslednja naloga na enaki težavnosti, vendar z več 

pomoči. 

 

Načelo individualizacije v poučevanju programiranja 

 

Učencu lahko po končanem pisanju programske kode določenega problema zelo 

koristi učiteljeva povratna informacija in namigi. Če se pojavijo problemi v učenju, 

lahko učitelj predlaga lažje naloge, oziroma enako zahtevne naloge z več namigi za 

reševanje. Če učenec pokaže napredek v razumevanju pa mu učitelj poda bolj 

zahtevne naloge z manj pomoči. Učenec lahko nato uporabi vodeno odkrivanje za 

rešitev problema. 

Lahko pa izkušen učitelj ustvari spletno interaktivno gradivo, kjer bodo učenci 

reševali probleme (na primer odgovore na vprašanja z namigi, ali pa kratke programe) 

in sčasoma napredovali po težavnosti nalog s pomočjo povratne informacije o 

napredku. Tako so upoštevane učenčeve individualne sposobnosti in jim je 

prilagojena težavnost reševanja problemov. 

 

Pomen čustev v oblikovanju multimedijskih učnih gradiv 
 

Znano je, da pozitivna čustva dobro vplivajo na človeške interakcije v socialnih 

krogih, na osebno rast in dobro počutje nasploh. Njihovi vplivi so vidni povsod v 

vsakdanjih življenskih situacijah, malo pa je znano, kakšen je vpliv čustev v 

izobraževanju. Pojavljajo se vprašanja, ali lahko multimedijska učna gradiva 

oblikujemo na način, ki v učencu ustvari pozitivna čustva in ali ta pozitivna čustva 

vplivajo na motivacijo kognitivno aktivnega učenca, katerega vedenje je v učnem 

procesu usmerjeno na cilj. (Mayer & Estrella, 2014) 
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Plass pravi, da obstajajo dokazi, da imajo tako pozitivna kot negativna čustva svojski 

in različen vpliv v kogntivnem procesiranju. Glede na interaktivno teorijo osebnostnih 

sistemov (Bolte & Goschke & Kuhl, 2003) pozitivna čustva in negativna čustva 

pozročajo drugačne modele informacijskega procesiranja. Ta pristop razlaga, da vpliv 

pozitivnih čustev povzroči holistično procesiranje, ki je okarakterizirano v spominu z 

aktivacijo semantičnih mrež, ki vključujejo šibke ali močne povezave. Po drugi strani 

vpliv negativnih čustev povzroči analitično procesiranje, katerega aktivacija 

semantičnih mrež v spominu je bolj omejena na zgolj pomen besed, ki ga poskušamo 

razumeti. Raziskave pa kažejo tudi, da vpliv negativnih čustev - kot so anksioza in 

občutek nevarnosti - pomaga pri osredotočanju na temo brez prekinitev.  

 

Obstajata dve hipotezi na področju, ki raziskuje vpliv pozitivnih čustev na učenje. 

Hipoteza ustvarjanja dobre aktivnosti in hipoteza zaviranja aktivnosti. Prva hipoteza 

pravi, da lahko občutja kot so samozavest, upanje, radovednost, potolaženost, 

umirjenost in zadovoljstvo promovirajo učenje, še posebno kreativno reševanje 

problemov, procesiranje informacij in odločanje (v Mayerjevi teoriji kognitivni 

proces izbiranja). Druga hipoteza pa pravi, da imajo lahko občutja negativen vpliv na 

učenje, saj porabijo dodatne vire kognitivnega procesiranja in lahko ustvarijo odvečno 

preobremenitev. (Plass & Um, 2010) 

 

Raziskave na področju čustvenega oblikovanja multimedije se šele začenjajo, saj se o 

tem področju govori in sklepa že nekaj časa, vendar do pred kratkim še ni bilo 

raziskav. Mayer in Estrella sta izvedla raziskavo, tako kot Plass (2010), kjer sta 

poskušala ugotoviti vpliv pozitivnih čustev na učne kognitivne procese.  

 

Do sedaj je bilo znano, da informacije podane z multimedijo pridejo v misli preko oči 

in ušes do senzoričnega spomina. Nato učenec s kognitivnim procesom izbiranja, 

izbere informacije, ki jih prenese v delovni spomin. V delovem spominu učenec 

organizira informacije v slikovni in verbalni model, nato pa modela poveže in 

integrira s predznanjem v dolgoročni spomin. S temi procesi je bil učenec kognitivno 

aktiven in se je smiselno naučil snov. Med procesiranjem informacij je bila naloga 

multimedijskega učnega gradiva, da zmanjša odvečno procesiranje učenca, obdeluje 

bistveno procesiranje in ustvari ter zviša generativno procesiranje. Sila, ki ohranja in 

izboljša generativno procesiranje, je v kognitivni teoriji učenja z multimedijo 

motivacija. (Mayer & Estrella, 2014) 

 

Pomen čustvenega oblikovanja multimedije je v tem, da lahko tako oblikovano 

multimedijsko učno gradivo preusmeri učenčevo pozornost na bistvene informacije in 

podpira učence v osmišljevanju teh informacij. Hipoteza čustvenega oblikovanja 

multimedije velja samo v primeru, ko je bistena grafika oblikovana tako, da z 

izgledom pozitivno deluje na učenca in ne, ko ustvarja odvečno procesiranje. (Mayer 

& Estrella, 2014) 
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Tako sta v raziskavi Mayer in Estrella postavila dve hipotezi čustvenega oblikovanja 

multimedije: 

 

1) Učenci, ki bodo dobili čustveno oblikovano multimedijsko učno gradivo, bodo 

dosegli boljše rezultate v učnih testih  kot učenci, ki bodo dobili 

multimedijsko učno gradivo, ki ni čustveno oblikovana. 

 

2) Učenci s čustveno oblikovanim multimedijskim učnim gradivom se bodo bolj 

potrudili in navedli, da so imeli manj problemov kot učenci z multimedijskim 

učnim gradivom, ki ni bilo čustveno oblikovana. 

 

Bistvene informacije so bile preoblikovane tako, da so bile bolj privlačnega videza in 

različnih, izraznih barv. Učenci so se učili o življenjskem ciklu virusov, ki so dobili 

izrazne podobe kot so oči in usta, bili so rdeče barve za razliko od človeške celice, ki 

je bila modra. 

V prvem poskusu raziskave so učenci imeli omejen čas učenja, v drugen delu pa je bil 

čas neomejen. 

Rezultati raziskave so pokazali, da čustveno oblikovano multimedijsko učno gradivo 

bistveno izboljša učni uspeh z manj truda in večjo motivacijo. 

 

Mayer na koncu članka te raziskave poudarja, da bi kognitivna teorija učenja z  

multimedijo morala s časom integrirati tudi vpliv čustevenega oblikovanja. 
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RAZISKAVA 
 

Opredelitev problema in cilj raziskave 
 

Z uspešno oblikovanimi multimedijskimi gradivi lahko močno vplivamo na učenje 

programiranja, vendar pa obstaja nevarnost, da gradiva sestavimo površno in s tem 

učencem celo otežimo učenje. V pomoč so nam učne teorije, najnovejše raziskave s 

področja učenja z multimedijo in Mayerjeva načela v oblikovanju multimedijskih 

gradiv. Zato sem se odločila vpliv Mayerjevih načel v multimedijskih gradivih 

raziskati z naslednjimi raziskovalnimi vprašanji. 

 

 Kako lahko prilagodimo učna gradiva in naloge v programiranju, da bomo 

učencem olajšali učni process? 

 Kje je meja prave uporabe večpredstavnosti, da ne preobremenimo čutnih 

kanalov učencev, hkrati pa jih motiviramo in omogočimo boljše učenje?  

Zanimalo pa me je tudi, na kateri način se študentje najraje učijo in kaj na njih pusti 

največji vtis. Motivacija povečuje voljo do učenja, zato sem vključila tudi vprašanja 

za ugotavljanje motivacije. Na koncu pa me je zanimalo tudi splošno mnenje 

študentov o sestavljenih gradivih in njihovi predlogi za izboljšavo. 

 

Sestava gradiv 

 

Sestavila sem tri različna gradiva. V vsakem gradivu sem vključila različna 

Mayerjeva načela, s katerimi sem želela preveriti vpliv na učenje rekurzije v 

programiranju. Rekurzijo sem si izbrala, ker velja za težji koncept programiranja in za 

dejansko uporabo zahteva dobro razumevanje. V vsakem gradivu sem razložila 

rekurzijo glede na Mayerjeva načela.  

 

Prvo gradivo: besedilo in nekaj slik 
 

Uporabljena Mayerjeva načela:  

 Načelo multimedije: uporabila sem napisano besedilo in slike. 

 Načelo koherence: nisem uporabljala odvečnih informacij. 

 

V prvem gradivu sem razložila bistvo rekurzije na primeru izračuna fakultete, tako da 

sem poskušala razložiti razliko med iterativno rešitvijo in rekurzivno rešitvijo. 
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Slika 2: Iterativna rešitev izračuna fakultete 

 

Slika 3: Rekurzivna rešitev izračuna fakultete 

 

V drugem delu so razložena pravila igre in dodana je slika (problema) Hanojskih 

stolpcev. Podani so koraki poteka rešitve problema in opis spremenljivk. Gradivo je 

dolgo 3 strani in izdelano v Microsoft Wordu v angleščini.  

 

Poleg razlage, primerov kode in slikice Hanojskih stolpcev -  torej načelo multimedije 

-  nisem uporabila drugih Mayerjevih načel. Želela sem preveriti pomnjenje in 

razumevanje na kratkem besedilu, ki ima razloženo bistvo, vendar pa nima 

poudarjenih bistvenih informacij, nima razlage ob delih kode in ni uporabljenih barv. 

Gradivo je dolgočasno in predpostavljam, da bi imel pozitiven učinek le na študente, 

ki rekurzijo že razumejo in bi gradivo uporabili le kot zgolj hitro ponovitev. Zanimalo 

me je, kakšen vpliv ima tako sestavljeno gradivo na ostale študente.  

 

Drugo gradivo: boljša razlaga s slikami 
 

Uporabljena Mayerjeva načela:  

 Načelo multimedije; uporabila sem besede in slike. 

 Načelo koherence; nisem uporabila odvečnih informacij. 

 Načelo signalizacije; poudarila sem bistvene informacije in s puščicami 

nakazala potek izvršitve programa za lažjo predstavo.    

 Načelo poosebljanja; pisala sem v prvi osebi množine kot na primer: " We can 

move the disks one by one and we must never put a bigger disk on top of a 

smaller one!" namesto bolj formalno : "Disks are moved one by one and 

putting a bigger disk on top of a smaller one is not allowed.". S tem sem 

poskusila v študentih vzbuditi občutek domačnosti, socialnosti in občutka, da 

niso sami pri reševanju, kar bi jih bolj spodbudilo k učenju. 

 Načelo prostorske zamaknjenosti; opisi slik so podani ob slikah (kodi). 
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Slika 4: Fantek Tom 

 

Gradivo je sestavljeno iz slik in besed, vendar so uporabljena zgoraj navedena 

Mayerjeva načela. Na začetku je kratka ponovitev iteracije na primeru izračuna 

fakultete in tudi ponovitev izračuna fakultete. Nato je opisana glavna terminologija 

rekurzije (rekurzivni klic, pogojni stavek), opis poteka rekurzije, kjer so opisani 

koraki poteka. Nato je razložen problem Hanojskih stolpcev, z barvo so razloženi 

pomeni spremenljivk ter opis poteka rešitve problema. Gradivo je dolgo malo več kot 

4 strani v Microsoft Wordu. Razlago sem bolje sestavila in upoštevala šibkejše 

predznanje nekaterih študentov s tem, da sem bolj nazorno opisala, kaj se dogaja pri 

vsakem koraku rekurzije. Dodala sem fantka Toma, ki z veselim spodbujanjem 

poskuša motivirati učence. Pričakujem boljšo motivacijo, odziv in pridobljeno znanje 

s strani študentov. 

 

Tretje gradivo: animacija 
 

Uporabljena Mayerjeva načela: 

 Načelo multimedije; uporabila sem besede in slike v animaciji. 

 Načelo koherence; nisem uporabila odvečnih informacij. 

 Načelo signalizacije; tako kot v drugem gradivu sem poudarila bistvene 

informacije in s puščicami nakazala potek izvršitve programa za lažjo 

predstavo. 

 Načelo poosebljanja; kot v drugem gradivu sem pisala v prvi osebi množine, 

da bi vzpostavila občutek domačnosti. 

 Načelo prostorske zamaknjenosti; opisi slik so ob slikah. 

 Načelo časovne zamaknjenosti; ni govorjenih besed, ker pa se animacija izvaja 

skozi čas, se razlaga pojavlja istočasno kot slike kode. 

 

Animacija velja za še posebej motivacijsko multimedijsko gradivo. Vendar le, če jo 

sestavimo uspešno. Raziskave kažejo, da animacije z govorjeno razlago zasedajo prvo 

mesto v uspešnosti učenja, vendar obstajajo omejitve. V mojem primeru so gradiva 

sestavljena v tujem jeziku za vse študente. Mayer pravi, da je za tuji jezik bolje, če so 

besede pisane. Hkrati to velja za bolj strokovno terminologijo z veliko simboli. Zato 
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sem se odločila razlago vključiti kot napisane besede. Študentje imajo možnost 

animacijo pavzirati in v svojem tempu prebrati razlago v angleščini. S tem sem želela 

tudi preveriti, kakšen vpliv ima zvok v poučevanju rekurzije v programiranju, še 

posebno z gradivi v tujem jeziku.  

 

Razlaga poteka v enakem zaporedju kot v drugem gradivu. Animacija je dolga 9 

minut in je objavljena na naslovu http://screencast-o-matic.com/watch/c2iuldndu2  

 

Metodološka opredelitev 
 

Uporabila sem metodo analize odgovorov. Pomnjenje in razumevanje uporabe znanja 

sem preverjala z odprtim tipom vprašanj in nato analizirala vsak odgovor 

posameznega študenta posebej. Enako sem analizirala odgovore na odprta vprašanja 

za preverjanje učnih preferenc, motivacije, mnenj in predlogov. V analizi sem 

upoštevala ugotovitve raziskav s področja učenja z multimedijo in rezultate poskušala 

povezati s teoretičnim delom diplome. 

 

S prvim vprašalnikom, ki je bil za vse študente enak, sem preverjala najljubši način 

učenja in predznanje s področja rekurzije v programiranju. Drugi vprašalnik je bil 

sestavljen za vsako gradivo posebej. Študentje so bili razdeljeni v tri skupine, glede na 

gradiva. Po ogledu gradiv so dobili vprašalnik, s katerim sem preverila vpliv 

nekaterih Mayerjevih načel, pridobljeno znanje in razumevanje ter osebna mnenja 

študentov. 

 

Postopek zbiranja podatakov 
 

Vzorec študentov predstavlja udeležence mednarodne poletne šole ALICT (Active 

Learning with ICT) v Kranjski Gori, kjer je sodelovalo 21 študentov.  Prvi vprašalnik 

je bil namenjen vsem, drugi pa je bil za vsako skupino rahlo drugačen, saj so bila 

gradiva sestavljena drugače. V vseh treh skupinah je bilo po 7 študentov. 8 študentov 

je bilo tudi iz drugih držav, zato sem gradiva sestavila v angleščini. Zdelo se mi je 

zanimivo preveriti tudi vpliv jezika v učenju programiranja z multimedijo, čeprav to 

ni glavni cilj raziskave. 

 

Prvo in drugo gradivo so si študentje ogledali na računalniku v skupni datoteki, tretje 

gradivo (animacija) pa je bilo objavljeno na spletni strani http://screencast-o-

matic.com/watch/c2iuldndu2, kamor so študentje dostopali s pomočjo interneta in si 

ogledali gradivo. Vprašalnike so študentje reševali na papirju. Glede na to, da sem 

imela v raziskavi precej majhen vzorec študentov, hkrati pa sem vsak odgovor 

analizirala posebej, se mi ni zdelo potrebno vprašalnike objavljati na internetu. 
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Analiza izpolnjenih vprašalnikov 
 

Analiza vprašalnika predznanja in učnega stila prve skupine študentov 
 

Prve vprašalnike, ki so preverjali predznanje, motivacijo in učne stile, sem analizirala 

za vsako skupino posebej. Zanimalo me je, kakšno predznanje in motivacijo imajo 

študentje, ki so se kasneje učili iz prvega, drugega in tretjega gradiva. To je bistveno 

za končno analizo gradiv. 

 

1. What is your field of study?  

 

Zanimala me je smer študija študentov. Rezultati kažejo, da so študentje, ki so se učili 

iz prvega gradiva: dva študenta smeri računalništvo, trije študentje smeri pedagoška 

matematika-računalnštvo in dva študenta smeri razredne stopnje, ki pa sta tudi iz tuje 

države. 

 

 

Graf 1: Smeri študija študentov prve skupine 

 

2. Have you ever heard about recursive method of solving problems? If you answered 

YES, where have you heard about it? 

 

Tukaj sem želela izvedeti, ali so se študentje že kdaj srečali z rekurzivno metodo 

reševanja problemov. Pet jih je že slišalo za rekurzijo in sicer študentje smeri 

pedagoške matematike-računalništva na fakulteti. Dva študenta smeri računalništvo v 

srednji šoli in dva študenta smeri splošnega poučevanja še nista slišala za rekurzijo. 
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2 
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Graf 2: Koliko študentov v prvi skupini je že slišalo za rekurzijo 

 

3. If you study computer science and you have programmed before, what do you 

prefer: iterative or recursive method of solving problems? 

 

Tretje vprašanje je namenjeno tistim, ki so že kdaj programirali, izpolnilo ga je pet 

študentov. Dva študenta smeri pedagoške matematike-računalništva sta odgovorila, da 

jima je ljubše rekurzivno reševanje problema, en študent je odgovoril, da je odvisno 

od problema in če se da rešiti z obema metodama, raje izbere iterativno metodo. 

Študenta smeri računalništvo, pa sta se opredelila en za iteracijo in en za rekurzijo. 

 

 
Graf 3: Ljubša metoda reševanja v prvi skupini 
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4. What can you tell about iterative method of solving problems? 

 

Želela sem izvedeti, kaj lahko študentje povedo o iterativni metodi reševanja. 

Pet študentov je odgovorilo, da je iterativna metoda lažja predvsem za začetnike, ker 

se takoj vidi, kaj program izvaja in kako, vendar z njo tudi hitro zakompliciramo 

kodo. Dva študenta smeri razredne stopnje, nista odgovorila. 

 

5. What can you tell about a recursive method of solving problems? 

 

Pet študentov je odgovorilo, da je rekurzija težji koncept, vendar je, če ga razumemo, 

pisanje kode bolj elegantno in krajše. Dva študenta smeri razredne stopnje sta 

vprašanje neodgovorjeno. 

 

6. Write a short algorithm (pseudocode) to find sum of the first n natural numbers 

using recursion. 

 

To vprašanje preverja konkretno predznanje razumevanja delovanja rekurzije, ker 

zahteva dejansko uporabo na primeru.  

Na to vprašanje je samo en študent smeri računalništvo pravilno napisal algoritem z 

uporabo rekurzije. Dva študenta smeri razredne stopnje nista odgovorila, ostali štirje 

pa so algoritem poskušali napisati z iteracijo. To pomeni, da so imeli idejo, kako rešiti 

problem, vendar ne z rekurzijo, kot je bilo napisano v navodilih. Možno je, da so tudi 

narobe prebrali navodilo. 

 

7. What do you remember most? Words, voices, colours, animations or pictures? 

What would be the best way for you to remember what you study? 

 

En študent je odgvoril, da mu najbolj ustreza kombinacija vsega, trije so se odločili za 

besede in zvok in trije za besede in slike. 
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Graf 4: Učne preference študentov prve skupine 

Iz vprašalnika študentov prve skupine lahko sklepam, da jih pet že ima dobro 

predznanje rekurzije, vendar rezultat kaže, da rekurzijo še ne razumejo dobro. Dva 

študenta nimata nobenega predznanja o programiranju in še nista slišala za iterativno 

in rekurzivno reševanje problemov. Vsi študentje se radi učijo iz besed, med njimi 

trije raje slišijo besede in trije raje vidijo napisane besede. En študent pa ima najraje 

kombicaijo vsega.  

 

Analiza vprašalnika predznanja in učnega stila druge skupine študentov 
 

1. What is your field of study?  

 

V drugi skupini je bilo v celoti 7 študentov, od tega trije študentje smeri pedagoška 

matematika-računalništvo, en študent študija jezikov, en študent kemije, en specialne 

pedagogike in en student pedagoške fizike-matematike. 
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Graf 5: Smer študija študentov druge skupine 

2. Have you ever heard about recursive method of solving problems? If you answered 

YES, where have you heard about it? 

 

Trije študentje so odgovorili z DA in štirje z NE. Vsi od trieh študentov, ki so že 

slišali za rekurzivno metodo reševanja problemov, so se z njo seznanili na fakulteti. 

 

 
Graf 6: Koliko študentov druge skupine je že slišalo za rekurzijo 
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3. If you study computer science and you have programmed before, what do you 

prefer: iterative or recursive method of solving problems? 

 

Trije študentje so odgovorili, da uporabljajo rekurzijo, če znajo rešiti program z 

rekurzijo, vendar se jim pogosto dogaja, da tega ne znajo in ga rajši rešijo z iteracijo. 

Štirje študentje na vprašanje niso odgovorili. 

 

4. What can you tell about iterative method of solving problems? 

 

Če povzamem odgovore, so trije študentje (smeri pedagoška matematika-

računalništvo) odgovorili, da je iterativna metoda način reševanja korak za korakom, 

en študent pa je še dopisal, da se pri taki metodi lažje nariše diagram poteka. Od 

preostalih štirih študentov sta dva napisala, da bosta v prihodnosti uporabljala 

interaktivno metodo poučevanja, dva pa nista odgovorila. Menim, da sta študenta, ki 

sta odgovorila z interaktivno metodo, narobe prebrala vprašanje ali pa zamenjala 

besede zaradi angleškega jezika. 

 

5. What can you tell about a recursive method of solving problems? 

 

Štirje študentje, ki ne študiraj računalništva, na vprašanje niso odgovorili. Ostali trije 

pa so odgovorili, da je rekurzija metoda, ki kliče sama sebe v programu in ponavlja 

dele kode. Od teh je en študent še napisal, da je pomemben robni pogoj. 

 

6. Write a short algorithm (pseudocode) to find sum of the first n natural numbers 

using recursion. 

 

Pri tem vprašanju štirje študentje smeri, ki ni v povezavi z računalništvom, niso 

odgovorili. Ostali trije študentje so vsi napisali program z rekurzijo, od teh en ni 

napisal programa popolnoma pravilno (pozabil je zmanjšati n pri rekurzivnem klicu). 

 

7. What do you remember most? Words, voices, colours, animations or pictures? 

What would be the best way for you to remember what you study? 

 

Trije študentje so odgovorili, da so jim v primernih količinah všeč vsi mediji, dva sta 

se odločila za slike in barve, dva pa sta se odločila za zvok in besede. 
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Graf 7: Učne preference študentov druge skupine 

 

Iz vprašalnika druge skupine je razvidno, da imajo trije študentje, vsi smeri pedagoška 

matematika-računalništvo, že zelo dobro predznanje rekurzije, štirje pa še niso 

programirali in o tej temi ne vedo ničesar. Njihove učne preference nakazujejo na to, 

da mislijo, da bi se najbolje naučili te snovi iz slik in govorjenih razlag. 

 

Analiza vprašalnika predznanja in učnega stila tretje skupine študentov 
 

 

1. What is your field of study?  

 

V skupini je bilo 7 študentov. Od tega pet študentov smeri pedagoška matematika-

računalništvo, en študent smeri kemije in en študent smeri pedagoška fizika-

matematika. 
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Graf 8: Smer študija študentov tretje skupine 

 

2. Have you ever heard about recursive method of solving problems? If you answered 

YES, where have you heard about it? 

 

Pet študentov je odgovorilo z DA, dva pa z NE. Od tega, sta študenta, ki sta 

odgovorila z NE, smer pedagoška fizika-matematika in smer kemija. Ostali so vsi iz 

smeri pedagoška matematika-računalništvo in vsi so za rekurzijo slišali na fakulteti. 

 

 
Graf 9: Koliko študentov tretje skupine je že slišalo za rekurzijo 
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3. If you study computer science and you have programmed before, what do you 

prefer: iterative or recursive method of solving problems? 

 

Od pet študentov, ki so že programirali in so smer v povezavi z računalništvom, imajo 

štirje rajši rekurzijo, en študent pa je odgovoril, da je to odvisno od problema. 

 

 
Graf 10: Ljubša metoda reševanja študentov tretje skupine 

 

4. What can you tell about iterative method of solving problems? 

 

Ugotavljam, da je pet študentov iz smeri v povezavi z računalništvom podalo 

odgovore, da z iteracijo lažje vidimo vrstice v kodi in potek programa ter, da nam 

iteracija omogoča ponavljanje neke zanke, kolikokrat želimo. Dva študenta 

neračunalniških smeri pa sta odgovorila, da je ta metoda prihodnost izobraževanja v 

matematiki in ostalih predmetih. Sklepam, da sta tudi ta dva študenta, kot študenta v 

drugi skupini, zamenjala metodo iteracije z interaktivno metodo poučevanja (ni pa 

jasno, ali zaradi jezika ali pa sta narobe prebrala). 

 

5. What can you tell about a recursive method of solving problems? 

 

Dva študenta smeri, ki ni v povzavi z računalništvom, nista odgovorila na to 

vprašanje. Ostalih pet pa je odgovorilo, da je rekurzija lahko preprostejša in krajša, da 

rekurzivna funkcija kliče sama sebe ter da je končen rezultat rezultat vseh 

podproblemov.  
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6. Write a short algorithm (pseudocode) to find sum of the first n natural numbers 

using recursion. 

 

Štirje študenti iz študijske smeri računalništva so reševali problem z rekurzijo. Od teh 

je en študent pravilno napisal algoritem, en je imel manjšo napako (imena 

spremenljivk se niso ujemala), dva pa nista pravilno napisal robnega pogoja. En 

študent je algoritem pisal iterativno, ostala dva pa naloge nista rešila. 

 

7. What do you remember most? Words, voices, colours, animations or pictures? 

What would be the best way for you to remember what you study? 

 

Pri tem vprašanju so trije študentje napisali, da se največ naučijo iz animacij, štirje pa 

imajo najraje barve in slike. 

 

 
Graf 11: Učne preference študentov tretje skupine 

 

Iz vprašalnika in nalog je razvidno, da dva študenta nimata predznanja na področju 

programiranja in rekurzije, pet pa jih že precej dobro pozna osnove rekurzije. V tej 

skupini prevladuje preferenca učenja z animacijami, slikami in barvami. 
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Analiza naučenega znanja, splošnega vtisa in predlogov prve skupine 
 

Tako kot pri prvem vprašalniku sem vprašalnik za preverjanje naučenega znanja, 

splošnega vtisa in predlogov analizirala za vsako skupino posebej. 

 

1. What is your first impression of the material you were asked to look into? 

 

Zanimal me je prvi vtis študentov, ko so videli učno gradivo, ki so ga morali prebrati. 

Dva študenta v prvi skupini smeri razredne stopnje sta odgovorila, da je učno gradivo 

očitno namenjeno programerjem in ne njuni smeri študija. 

Ostalih pet študentov je odgovorilo, da izgleda kot veliko teksta in ni nobenih barv. 

 

2. Were you motivated to read this material and why?  YES  NO  

 

Preverjala sem motivacijo za učenje iz materiala, ki so ga študentje dobili. 

Vsi so odgovorili, da niso bili motivirani za branje. Dva študenta smeri razredne 

stopnje sta za razlog nemotiviranosti napisala, da to ni bistveno za njuno smer študija. 

Ostalih pet pa je odgovorilo, da material ne izgleda privlačen.  

 

3. Do you think you understand what a recursive method of solving problems is? If 

you answered with NO: what would help you understand? If you answered with YES: 

what is a recursive method of solving problems? 

 

Preverjala sem osnovno razumevanje koncepta rekurzije. Zanimalo me je, če 

študentje znajo s svojimi besedami opisati, kaj je rekurzija v programiranju. 

 

6 študentov je odgovorilo z DA. Na vprašanje, kaj je rekurzija je pet študentov iz 

študijske smeri v povezavi z računalništvom odgovorilo, da rekurzija kliče sama sebe 

v programu. En študent smeri razredne stopnje, ki je prav tako odgovoril z DA, je na 

drugo vprašanje odgovoril, da je rekurzija reševanje problema z nekakšnimi 

podproblemi ter da uporabnik nima vpliva na delovanje programa.  

 

En študent smeri razredne stopnje je odgovoril z NE in na vprašanje, kaj bi mu 

pomagalo razumeti odgovoril, da bi bolje razumel z manj matematičnega jezika. 

 

4. Can you shortly describe what is a terminating case in recursion? 

 

Tudi tukaj sem preverjala, če študentje sedaj razumejo bistven pomen pogojnega 

stavka v rekurziji. 

 

Vsi študentje smeri v povezavi z računalništvom so odgovorili, da ta stavek prekine 

delovanje rekurzije, če je pogoj izpolnjen. En študent smeri razredne stopnje je 

odgovoril: "Problem solved - if possible.". En študent pa ni odgovoril. 
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5. Can you shortly describe what is the objective of Tower of Hanoi game? 

  

Odgovorili so vsi, od tega sta dva napisala poleg glavnega cilja, da premaknemo diske 

iz prvega stolpa na drugi stolp, tudi pogoj, da ne sme biti večji disk na manjšemu. 

Ostalih pet je napisalo glavni cilj, da premaknemo vse diske s prvega stolpa na tretji 

stolp. 

 

6. What do you think would contribute to your understanding of recursion (pictures, 

colours,...)? 

 

Pri tem so trije odgovorili s slikami, dva z govorno razlago, en študent ni odgovoril, 

en pa je odgovoril: "Words and language that i understand." 

 

7. Was this material helpfull to your understanding of recursion and why? 

 

Trije študentje so odgovorili z DA in štirje z NE. Od tistih, ki so odgovorili z DA je 

bil en študent smeri razredne stopnje. Na drugi del vprašanja je odgovoril: "It was 

described what recursion meant." 

 

Ostala dva študenta, ki sta odgovorila z DA, sta navedla razlog, da sta snov nekako 

ponovila. 

 

4 študentje, ki so odgovorili z NE so omenili, da vedo ravno toliko kot prej, en študent 

med njimi iz smeri razredne stopnje pa je odgovoril, da ne razume ničesar. 

 

8. What left the biggest impression on you in this material? 

 

Trije študenti so odgovorili: "The tower of Hanoi game." en študent je odgovoril: 

"Wall of text." trije pa niso odgovorili. 

 

9. Would more colours and pictures be better in this material? 

 

Vsi so odgovorili z DA. 

 

10. What would you suggest to make this material better for students who learn about 

recursion? 

 

Pet jih je odgovorilo z več barvami in krajšimi razlagami. Dva pa sta tudi mnenja, da 

bi jezik, ki ga razumejo, bolje vplival na učenje. En študent smeri razredne stopnje pa 

je še zapisal: "less symbols". 

 

V prvi skupini nisem zasledila večjega razumevanja rekurzije v programiranju. Tisti 

učenci, ki so že imeli nekaj predznanja rekurzije niso znali bolje, jim pa je gradivo 

koristilo v kratki ponovitvi snovi. En študent smeri razredne stopnje si je zapomnil, da 



Sara Drožđek                                                      Mayerjeva načela v poučevanju programiranja 

 

  66 

je rekurzija reševanje problemov po delih. Izkazalo se je, da je tuji jezik povzročal 

težave. Vsi študentje niso bili dovolj vešči v angleščini. Študenta iz smeri razredne 

stopnje je motil simbolni jezik. To je razumljivo, saj ni vešč matematičnega in 

programskega jezika. Zanimivo je, da je igra Hanojskih stolpcev uspešno vplivala na 

študente. To je namreč edina stvar, ki so si jo vsi zapomnili. Dokazano je, da imajo 

pri poučevanju programiranja igre motivacijski in pozitiven vpliv na učenje. Kot 

predloge za izboljšanje gradiva so predlagali več barv, slik in razumljiv jezik. 

 

 
Analiza naučenega znanja, splošnega vtisa in predlogov druge skupine 
 

1. What is your first impression of the material you were asked to look into? 

 

Dobila sem več različnih odgovorov, zato bom napisala vse. Nekaj slovenskih 

študentov me je prosilo, če lahko odgovore pišejo v slovenščini, zato so nekateri 

odgovori v slovenščini in nekateri v angleščini. 

 

Odgovori: "Dobra porazdelitev besedila (ni nagneteno), grafične ponazoritve.", "Its 

good, i like how its filled with pictures.", "Zelo lepo izdelan učni list, privlačen in lepo 

strukturiran.", "Nice, a little bit motivating, nicely designed but a little bit too much of 

written material.", "Lots of pictures and colours.", "It looks interesting.", "Predolg, z 

ilustracijami in pobarvanimi pomembnimi deli." 

 

2. Were you motivated to read this material and why?  YES  NO 

 

Trije študenti so odgovorili z NE, od teh dva študenta smeri pedagoška matematika-

računalništvo in en iz študija jezikov. Štirje študenti so odgovorili z DA, od teh en iz 

smeri pedagoška matematika-računalništvo, en iz študija kemije, en iz smeri 

pedagoška fizika-matematika in en iz specialne pedagogike. Kot razloge, zakaj niso 

motivirani, so navedli, da ni njihovo področje študija, da je preveč besedila in ker je v 

standardni pisni obliki. Za razloge, zakaj so motivirani, pa so navedli, da gradivo 

postopoma vodi do razumevanja, ker izgleda lepo in ker je polno barv in slik. 

 

3. Do you think you understand what a recursive method of solving problems is? If 

you answered with NO: what would help you understand? If you answered with YES: 

what is a recursive method of solving problems? 

 

Pet jih je odgovorilo z DA in dva z NE. Pet študentov, ki so odgovorili z DA, je 

navedlo, da rekurzija kliče sama sebe in da jo robni pogoj ustavi. Od teh pet študentov 

sta študenta smeri kemije in pedagoške fizike-matematike omenila, da rekurzija 

razbije probleme na več podproblemov. 

 

Študenta, ki sta odgovorila z NE, pa sta navedla, da bi jima pri razumevanju pomagal 

kakšen video o rekurziji in pa več predznanja o programiranju. 
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4. Can you shortly describe what is a terminating case in recursion? 

 

6 študentov je odgovorilo, da robni pogoj ustavi rekurzijo. En študent iz študija 

jezikov ni odgovoril na vprašanje. 

 

5. Can you shortly describe what is the objective of Tower of Hanoi game? 

 

Pet jih je odgovorilo, da je cilj prenesti vse diske s prvega stolpa na zadnji stolp. Od 

teh petih sta dva omenila, da ne smejo biti večji diski na manjših. Študent študija 

jezikov odgovoril. 

 

6. What do you think would contribute to your understanding of recursion (pictures, 

colours,...)? 

 

Dva študenta sta omenila več slik postopkov, dva bi si ogledala animacijo in en bi si 

želel govorne razlage. En študent ni odgovoril. 

 

7. Was this material helpfull to your understanding of recursion and why? 

 

6 jih je odgovorilo z DA. Navedli so, da postopna razlaga od bistva do primerov 

zajame vse potrebno, poudarjene so pomembne informacije, slike, dobra razlaga in 

obarvani deli kode pomagajo pri učenju. Študent študija jezikov je odgovoril, da NE, 

ker ga tema ne zanima. 

 

8. What left the biggest impression on you in this material? 

 

Če na kratko povzamem njihove odgovore, so največji vtis pustili postopno vodenje 

od lažjega k težjemu, natančna razlaga, obarvana koda, prikaz postopka rekurzije, 

lepa grafika in primeri. 

 

9. Would more colours and pictures be better in this material? 

 

Pet jih je odgovorilo NE in dva z DA. 

 

10. What would you suggest to make this material better for students who learn about 

recursion? 

 

Štirje študenti so napisali, da je gradivo lepo, vendar bi animacija ali pa govorna 

razlaga tudi pripomogla k razumavanju. Trije so napisali, da je gradivo popolno. 

 

V drugi skupini sem zasledila povečano znanje vsaj treh študentov, ki v prvem 

vprašalniku niso odgovorili na vprašanje, kaj je rekurzija. V tem vprašalniku so na 

vprašanje odgovorili pravilno. Vsi razen enega študenta so pravilno odgovorili na 
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vprašanje, kaj je cilj igre, in tudi v splošnem vtisu so bili z gradivom bolj zadovoljni. 

Všeč so jim bile barve, slike in struktura gradiva od lažjih informacij k težjim. Zopet 

sem zasledila težave s tujim jezikom, saj me je nekaj slovenskih študentov prosilo, če 

lahko pišejo v slovenščini. Gradivo je pustilo tudi več različnih vtisov na študentih. V 

splošnem je gradivo delovalo bolj motivacijsko od prvega. Vsi študentje, ki so že 

imeli predznanje s te teme, so celo menili, da jim je gradivo pripomoglo k 

razumevanju rekurzije. 

 

 
Analiza naučenega znanja, splošnega vtisa in predlogov tretje skupine 
 

1. What is your first impression of the material you were asked to look into? 

 

Enako kot v drugi skupini so nekateri študentje odgovore pisali v slovenščini. 

Študentje so odgovorili: "I enjoyed it very much. It is well made and entertaining.", "I 

know it", "Super predstavitev rekurzivne metode reševanja problemov.", "Zelo 

nazorna predstavitev rekurzije.", "A great video if you are getting to know 

recusrsion", "It is educational for students.", "Yay, animacija." 

 

2. Were you motivated to see the animation and why?  YES  NO 

 

Štirje študentje so odgovorili z NE in trije z DA. Kot razlog za NE, so navedli, da 

snov že poznajo. Ostali, ki so odgovorili z DA, so navedli, da izgleda zelo zanimivo. 

 

3. Do you think you understand what a recursive method of solving problems is? If 

you answered with NO: what would help you understand? If you answered with YES: 

what is a recursive method of solving problems? 

 

Vsi študentje so odgovorili z DA. Vsi so pravilno odgovorili, da je rekurzija kliče 

sama sebe v programu, da imamo pogojni stavek, ki prepreči neskončno izvajanje 

rekurzije in da rešimo najprej podprobleme, ki jih "sestavimo" v rezultat. 

 

4. Can you shortly describe what is a terminating case in recursion? 

 

Vsi so pravilno odgovorili, da je to pogoj, ki konča izvajanje rekurzije. 

 

5. Can you shortly describe what is the objective of Tower of Hanoi game? 

 

Vsi so napisali, da je cilj premakniti diske iz prvega stolpa na zadnjega. 
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6. What do you think would contribute to your understanding of recursion (pictures, 

colours,...)? 

 

Trije študentje so omenjali več slik, štirje pa so pogrešali govorno razlago ob 

animaciji. 

 

7. Do you think the use of audio would be appropriete in this video and why do you 

think so? YES NO 

 

Pet se jih je odločilo za DA, za razloge pa so navedli, da bi bila animacija tako bolj 

zanimiva, lažje bi jo bilo spremljati, ker je sproščujoče poslušati razlago, ker bi bilo 

tako bolj primerno za tiste s težavami pri branju in vidom. Ostala dva študenta sta 

odgovorila z NE in dodala, da je že tako vse napisano in da ni potrebe po govorni 

razlagi. En od obeh je bil študent s smeri kemije. 

 

8. Was this material helpfull to your understanding of recursion and why? YES NO 

 

Pet jih je odgovorilo z DA in dva z NE. Tisti, ki so odgovorili z DA, so bili trije 

študenti smeri pedagoška matematika-računalništvo, en smeri kemije in en smeri 

pedagoška fizika-matematika. Kot razlog za DA, so študentje smeripedagoške  

matematike-računalništva navedli, da jim je gradivo omogočilo dodatno razlago, 

študenta študija kemije ter fizike-matematike pa sta navedla, da je razlaga dobra in 

zanimiva ter da je gradivo zabavno. Dva študenta sta kot razlog za NE navedla, da 

snov že dobro poznata. 

 

9. What left the biggest impression on you in this material? 

 

Odgovarjali so, da je največ vtisov pustila dobra premišljena razlaga rekurzije, igra 

Hanojskih stolpcev, slike, nazornost, en študent pa je odgovoril, da vse. 

 

10. What would you suggest to make this material better for students who learn about 

recursion? 

 

Dva sta napisala, da bi težko kaj izboljšali, dva sta napisala da govorna razlaga, en je 

mislil, da bi melodija v ozadju pripomogla k razumevanju, zavzeli so se za več 

primerov, zadnji študent pa ni imel predlogov. 

 

Iz analize rezultatov tretje skupine je razvidno, da so vsi znali odgovoriti na vsa 

vprašanja, kar nakazuje na izboljšanje znanja, še posebno pri dveh študentih, ki nista 

bila iz smeri vezane na računalništvo. Gradivo je zopet pustilo veliko vtisov na 

študentih, vendar so štirje pogrešali govorno razlago, pet pa jih je mislilo, da bi 

uporaba zvoka v animaciji pripomogla k razumevanju. V splošnem niso bili zelo 

motivirani, da si ogledajo animacijo, saj so bili v večini študentje, ki so snov že 

poznali. Dva, ki pa nista imela predznanaja, sta bila motivirana za ogled videa. 
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Končne ugotovitve 
 

 
SMER 

ŠTUDIJA 
N 

1.VPRAŠALNIK 

PREDZNANJE 
UČNA 

PREFERENCA 

1.Skupina 

Vezave z 

računalništvom 
5 

1 Študent zna rešiti nalogo z 

rekurzijo, 4 z iteracijo 
1 kombinacija vsega, 

3 govorjena razlaga, 

3 besede in slike, 
Vezave brez 

računalništva 
2 

Še nista programirala, nimata 

predznanja 

2. Skupina 

Vezave z 

računalništvom 
3 

Poznajo osnove rekurzije, 

znajo jo uporabiti v lažjem 

primeru, 1 študent je imel 

manjšo napako 

3 kombinacija vsega, 

2 slike in besede, 

2 govorna razlaga 
Vezave brez 

računalništva 
4 

Še niso programirali, nimajo 

predznanja 

3.Skupina 

Vezave z 

računalništvom 
5 

1 pravilno rešil, 1 manjša 

napaka, 2 nepravilno, 1 z 

iteracijo. Poznajo osnove, kaže 

se nepopolno razumevanje v 

dejanski uporabi. 

3 animacija, 

4 barve in slike 

Vezave brez 

računalništva 
2 

Še nista programirala, nimata 

predznanja 

Tabela 14: Obdelani rezultati prvega vprašalnika 

 
 SMER 

ŠTUDIJA 

N 2. VPRAŠALNIK 

PRIDOBLJENO 

ZNANJE 

MOTIVACIJA VTIS 

GRADIVA 

PREDLOGI 

1.Skupina Vezave z 

računalništvom 

5 Odgovorili na 

 oba vprašanja, 

 vedo, da 

 rekurzija kliče 

 sama sebe 

5 NE Veliko 

teksta 

Več barv, 

 slik, 

razumljiv 

jezik, krajše 

 razlage, 

manj 

simbolov 

Vezave brez 

računalništva 

2 1 študent pravilno 

odgovoril na oba 

 vprašanja vendar 

nepopolno, 1 ni 

 znal 

2 NE Ni 

namenjeno 

njima 

2. 

Skupina 

Vezave z 

računalništvom 

3 Vsi odgovorijo 

oba vprašanja, da 

rekurzija kliče 

 sama sebe, 

 omenijo robin 

 pogoj, 1 študent 

2 NE, 1 DA Lepo 

strukturiran, 

veliko slik, 

 barv, 

obarvani 

bistveni 

Animacija, 

govorna 

razlaga, več 

 slik 

postopkov 
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ne razume bolje 

 kot prej 

deli, ni 

 nagneteno, 

preveč 

besedila, 

predolgo 

Vezave brez 

 računalništva  

4 3 vedo, da je 

 rekurzija 

reševanje 

problema s 

 podproblemi, 1 

 ne zna 

1 NE, 3 DA 

3.Skupina Vezave z 

računalništvom  

5 Vsi pravilno 

 odgovorili na 

oba vprašanja 

4 NE, 1 DA Snov 

poznajo, 

vendar se 

 veselijo 

animacije 

govorna 

razlaga, več 

 primerov, 

melodija v 

 ozadju 

Vezave brez 

 računalništva 

2 Oba odgovorita 

 na oba vprašanja, 

vendar nepopolno 

2 DA Izgleda 

zanimivo 

Tabela 15: Obdelani rezultati drugega vprašalnika 

 

Rezultate raziskave sem strnila v dve tabeli. V prvi je povzetek rezultatov prvega 

vprašalnika, v drugi tabeli pa povzetek vprašalnikov druge skupine. 

 

Iz prve tabele je razvidno, da prva skupina, torej skupina s prvim gradivom, kjer je  

samo pisan tekst s kodo, ni bila motivirana za branje. V drugi skupini je bila 

motivacija večja, zaradi lepšega izgleda in strukture. V tretji skupini so prevladovali 

študentje iz smeri študija v povezavi z računalništvom, ki so snov že dobro poznali, 

zato jih tema ni zanimala, vendar je iz odgovorov je razvidno, da so se razveselili 

animacije. Vsi ostali študenje so bili motivirani za ogled animacije, gradivo jih je 

zanimalo. Predznanje študentov, ki niso računalničarji je bilo zelo slabo, saj še nikoli 

niso programirali in teme niso poznali. Računalničarji pa so vsi pokazali predznanje 

in poznavanje osnov rekurzije. Veliko študentov meni, da se največ naučijo iz barv, 

slik in pisanih besed. Takoj za tem so govorne razlage in nato animacije. To kaže na 

to, da je veliko učencev vidnega tipa, oziroma je to njihova preferenca.  

 

Vendar je iz raziskav razvidno, da najljubši način učenja ni vedno tudi najboljši za 

učence. (Rugelj, 2000) 

Tudi v rezultatih drugega vprašalnika so študentje prve skupine pokazali več znanja 

po ogledu gradiva, čeprav je bilo gradivo neprivlačno in niso bili motivirani, ker ni 

bilo več slik in barv. V prvem gradivu sta bili vključeni Mayerjevi načeli multimedije 

in koherence. Pri študentih ni prišlo do odvečne kognitivne preobremenitve, ker ni 

bilo odvečnih podatkov. Vendar pa je zaradi samega teksta v tujem jeziku, z veliko 

programskega jezika, o katerem študenta brez vezav na računalništvo nimata 

predznanja, prišlo do bistvene kognitivne preobremenitve. Nista razumela kako 

uporabiti rekurzijo, saj bi bilo to nemogoče, ker ne poznata programskega jezika. Tudi 
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ostali študentje rekurzije niso razumeli bolje, so pa vsaj ponovili osnovni pomen 

rekurzije. Pri njih ni prišlo do bistvene kognitivne preobremenitve, vendar snovi niso 

bolje razumeli, ker znanja niso integrirali s predznanjem. Prišlo je do generativnega 

podprocesiranja.  

Iz rezultatov sklepam, da sta razloga predvsem slabo oblikovano gradivo in 

nemotiviranost. Uporaba Mayerjevih načel koherence in multimedije je seveda 

koristno, vendar ni dovolj. 

 

V drugi skupini sem zasledila večjo motiviranost zaradi lepšega videza, poudarjenih 

pomembnih informacij in strukture, ki je študente vodila po gradivu, da so si lahko 

lažje organizirali znanje. To je zmanjšalo bistveno kognitivno preobremenitev in iz 

pridobljenega znanja je razvidno, da so si študentje več zapomnili kot študentje iz 

prvega gradiva. K temu sta pripomogli Mayerjevi načeli signalizacije in prostorske 

zamaknjenosti. Nihče ni omenil fantka Toma, zato sklepam, da uporaba načela 

personalizacije v taki obliki ni dovolj učinkovala. 

 

V tretji skupini sta študenta smeri, ki ni v povezavi z računalništvom, bila motivirana. 

Motivacija računalničarjev ni bila razvidna, ker so snov že poznali. Predznanje ima 

velik vpliv pri učenju z multimedijo, kljub temu lahko z dobro oblikovano 

multimedijo pritegnemo pozornost in motivacijo študentov, ki snov že poznajo, vsaj 

do te mere, da se veselijo ogleda predstavitve v zanimivi obliki. Ta veliko pove in 

vpliva tudi za študente, ki snovi še ne poznajo. Iz rezultatov je razvidno, da je ta 

skupina na koncu največ znala in pravilno odgovorila na vsa vprašanja. Kljub temu do 

popolnega razumevanja študentov, ki niso računalničarji ni prišlo, zaradi slabega 

predznanja in neobvladovanja programiranja. So pa razumeli bistvo rekurzije. 

 

Zanimivo je, da so prav vsi študentje, ki niso računalničarji, zapisali, da je rekurzija 

reševanje problema s podproblemi in da je končen rezultat združitev podproblemov. 

To je edina predstava rekurzije, do katere so lahko prišli s predznanjem, ki so ga 

imeli. Niso opisovali rekurzije iz programskega vidika, pač pa iz vidikov vsakdanjega 

življenja. Tudi pri odgovorih na vprašanje: " Can you shortly describe what is a 

terminating case in recursion?" ni popolnoma jasno ali so razumeli bistvo ali so 

pravilno odgovorili zgolj zaradi besede "terminating", ki nam pove, da se nekaj 

konča. Vsi so si tudi zapomnili bistvo igre Hanojskih stolpcev. Jezik pa se je izkazal 

za problematični dejavnik v poučevanju programiranja. 

To vsekakor vpliva na učenje snovi, saj si iz prebranih besed študentje ne morejo 

ustvariti slikovnih podob, če ne prepoznajo njihovega pomena. Opazno pa je tudi, da 

so si študentje iz gradiv, ki so pustila na njih več pozitivnih vtisov, več zapomnili. 

 

Večina študentov je pogrešala govorno razlago, zato je očitno, da bi animacija bolje 

vplivala na razumevanje rekurzije študentov, če bi zvok bil vključen. Bolje bi bilo 

tudi vključiti Mayerjevo načelo glasu. Ker je animacija precej dolga (9 min), bi lahko 

po načelu segmentacije animacijo razdelila na dele in s tem bistveno zmajšala 

kognitivno preobremenitev, kar bi omogočilo več pomnjenja in razumevanja. Problem 
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pomanjkanja predznanja bi lahko delno rešila z načelom predhodnega učenja, kjer bi 

študentje spoznali algoritme in uvod v koncept rekurzije. 

 

Torej uporaba Mayerjevih načel, ki sem jih vključila v vseh treh gradivih, ni bila 

dovolj. Vključiti bi bilo potrebno še govorno razlago, razdeliti animacijo na več 

delov, podati več primerov. Kljub vsemu pa so nekateri študentje trdili, da govorna 

razlaga ni potrebna, ker je napisano dovolj in so z gradivom bili zadovoljni (nekateri 

so bili zadovoljni tudi z drugim gradivom). Zato menim, da bi bilo bolj koristno 

ustvariti animacijo z govorno in napisano razlago (zaradi tujega jezika), z govorno 

razlago in poudarjenimi bistvenimi informacijami ter z že ustvarjeno animacijo. 

Učenci so si, kot študentje v moji raziskavi, lahko zelo različni v predznanju, 

motivaciji in učnih stilih. Zato je najbolje, da si način in obliko predstavitve lahko 

izberejo sami. Pri dejanski učni uri pa je pomembno vključiti tudi načela za zvišanje 

generativnega procesiranja. Obstaja veliko metod dela, ki sem jih opisala v poglavju 

poučevanje programiranja. Lahko jih združimo z Mayerjevimi načeli in ustvarimo 

kvalitetno učno uro. 
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ZAKLJUČEK 
 

V diplomi sem z raziskavo in s preučeno teorijo v teoretičnem delu poskušala 

ugotoviti vpliv Mayerjevih načel v poučevanju programiranja. Ugotovila sem, da na 

učenje vpliva res ogromno dejavnikov, uporaba vidnega in zvočnega materiala je 

nujna, upoštevati pa moramo še veliko več, če pri učencih želimo ustvariti smiselno 

učenje.  

 

Na voljo nam je veliko oblik in metod dela ter tehnologija, ki jo lahko izkoristimo za 

oblikovanje kvalitetnim multimedijskih gradiv, ki bodo pomagale učencem pri 

pomnjenju, osredotočanju na bistvene informacije, motivaciji, razumevanju in 

nadaljni uporabi novega znanja. Z vključevanjem Mayerjevih načel oblikovanje 

multimedijskih gradiv lahko bistveno izboljšamo. Uporabimo jih kot smernice in 

pomoč pri oblikovanju multimedijskih gradiv, saj rezultati raziskav uporabe 

Mayerjevih načel kažejo na to, da učencem bistveno olajšajo učenje, kar je pri težjih 

konceptih programiranja zelo pomembno. Vendar to še ne pomeni, da je uporaba 

enega ali samo nekaj načel dovolj pri ustvarjanju smiselnega učenja. Uporabiti jih 

moramo v pravi meri in dobrih kombinacijah, da ne preobremenimo katerega od 

kognitivno procesnih kanalov. Ljudje imamo dva kognitivna kanala za procesiranje 

informacij: vidnega in slušnega, ki lahko delujeta sočasno. Zato je bolje, da vključimo 

govorno razlago kot zvok, ki se bo procesiral v slušnem kanalu hkrati z animacijo 

oziroma slikami, ki pa se bo procesiralo v vidnem kanalu. S tem učenec postane 

kognitivno aktiven in uspešno procesira informacije. Pravilno oblikovana gradiva pa 

ga vodijo skozi proces in pomagajo pri organiziranju znanja in integriranja v 

dolgoročni spomin. Paziti moramo na dolžino gradiva, jezik, motivacijo, izgled, učne 

preference učencev, predznanje in dobro strukturirano in organizirano razlago, ki vodi 

učenčeve kognitivne procese.  

 

Nekatere raziskave govorijo tudi o čustvenem oblikovanju gradiv, ki poskuša z 

raznimi motivacijskimi tehnikami, barvami in oblikami izboljšati razumevanje in 

motivacijo učencev skozi celoten učni proces, vendar so še na začetnih stopnjah in še 

niso dale zanesljivih usmeritev.  

Še vedno je osnovno in najpomembnejše dobro poznavanje teorij učenja ter delovanja 

kognitivnih procesov in znanje, kako za različne sposobnosti učencev izbrati 

najprimernejše tehnike, metode, oblike, tehnologijo in načela oblikovanja gradiv, s 

katerimi bomo skupaj z učenci dosegli učni cilj. 
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PRILOGE 
 
Slike prvega gradiva 
 

 
Slika 5: Primer izračuna fakultete z iteracijo 

 
Slika 6: Igra stolpcev Hanoi 
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Slika 7: Predstavitev korakov poteka programa 

Slike drugega gradiva 
 

 
Slika 8: Začetek razlage snovi v drugem gradivu 
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Slika 9: Izračun fakultete z rekurzijo 

 
Slika 10: Predstavitev korakov poteka programa 
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Slika 11: Prikaz korakov igre stolpcev Hanoi 

 
Slike tretjega gradiva 
 

 
Slika 12: Izračun fakultete z iteracijo v animaciji 
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Slika 13: Razlaga glavnih delov rekurzije v animaciji 

 
Slika 14: Razlaga poteka izračuna fakultete z rekurzijo v animaciji 
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Slika 15: Koraki rešitve igre stolpcev Hanoi 

 
Slika 16: Prikaz poteka korakov 


