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POVZETEK  

Magistrska naloga govori o vpeljavi načela vključitev in izključitev s pomočjo 

»obrnjenega učenja«, to je z razlago preko videoposnetka na daljavo. V teoretičnem 

delu sem predstavila značilnosti učenja, še posebej behaviorizem in konstruktivizem 

ter poučevanje matematike s pristopom »obrnjenega učenja«. V posebnem razdelku 

je predstavljena zastopanost kombinatorike v slovenskem učnem sistemu in učna 

snov kombinatorike. Pobliže je predstavljeno tudi načelo vključitev in izključitev, kjer 

sem uporabila dognanja iz svojega diplomskega dela z naslovom Načelo vključitev in 

izključitev ter njegova uporaba.  

Empirični del magistrske naloge je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu sem 

izdelala dva videoposnetka. Prvega sem izdelala za ponovitev snovi, drugega pa za 

vpeljavo nove snovi. V drugem delu sem s pomočjo eksperimenta preverila, kako 

učenci dojemajo razlago preko računalnika in ali jim lahko zaupamo, da se sami 

(na)učijo nove vsebine doma. Ugotavljala sem, ali je tak način posredovanja učne 

snovi za učence sprejemljiv in ali tako pridobijo dovolj znanja, da je omogočena 

diskusija o teh vsebinah v šoli. S pomočjo kontrolne skupine sem naredila primerjavo 

uspešnosti razlage pri pouku in razlage na daljavo. Ugotovila sem, da so več znanja 

pridobili učenci kontrolne skupine. Če pa smo primerjali dosežke posttesta med 

obema skupinama, smo ugotovili, da so v kontrolni in eksperimentalni skupini dosegli 

skoraj identične rezultate.  

Tekom raziskave sem ugotovila, da je večini učencev moč zaupati, da bodo 

samostojno naredili, kar pričakujemo, vendar pa ne »iz danes na jutri«, ker so v 

popoldanskem času zelo zaposleni z obšolskimi dejavnostmi. Dijaki so tudi menili, da 

zanje ni sprejemljiv »obrnjen način« uvajanja nove učne snovi, da pa je primeren za 

ponovitev snovi.  

Na podlagi rezultatov ter pogovora z učenci in s profesorico sem oblikovala nekaj 

predlogov za uspešno uporabo in izvedbo razlage preko računalnika.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: behaviorizem, konstruktivizem, obrnjeno učenje, kombinatorika, 

načelo vključitve in izključitve 

  



 

 
 

ABSTRACT 

This Master's thesis is about »flipped learning« and its application to the introduction 

of the principle of inclusion and exclusion. In the theoretical part I presented some 

characteristics of learning from the standpoint of behaviorism and constructivism and 

the »flipped learning« approach in mathematics teaching, which consists of an 

distance video explanation followed by a discussion and group work in a classroom. 

In a special section I considered how combinatorics is incorporated in the Slovenian 

mathematics curriculum, and some elements of combinatorics with focus on the 

principle of inclusion and exclusion.  

The empirical part of the master's thesis consists of a teaching experiment. I made 

two videos: one dedicated to repetition of learning materials, and one on the 

introduction of a new topic - the principle of inclusion and exclusion. I investigated 

how students perceive explanation via a computer, their attitude towards flipped 

learning, the acceptability of such kind of learning, and whether the gained 

knowledge allows a discussion in the classroom. I used a control group to compare 

the performance of students that learned from a distant explanation and those that 

learned from the explanation in the classroom. 

The maths test that followed the explanation showed that the control group and the 

experimental group achieved almost identical results. However, if the maths test that 

preceded the explanation was considered it turned out that the students from the 

control group gained more knowledge. I also found that the majority of students can 

be trusted to do the learning at home via video, however they need a period of a few 

days since many of them are very busy with after-school activities. The students also 

claimed that »flipped learning« is not acceptable for learning new topics but it is 

suitable for repetition of previously studied material. Based on these results and 

informal interviews with both students as well as a professor I have formulated some 

suggestions for successful application and implementation of video explanations to 

be used in flipped learning. 

 

 

KEY WORDS: flipped learning, the principle of inclusion and exclusion, behaviorism, 

constructivism, combinatorics 
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UVOD 

Die Mathematik als Fachgebiet ist so ernst, daß man keine Gelegenheit 

versäumen sollte, dieses Fachgebiet unterhaltsamer zu gestalten. 

[Blaise Pascal] 

Kot pravi B. Pascal je predmet matematike tako resen, da je koristno izrabiti sleherno 

priložnost, da ga malo razgibamo. In ravno to je namen te magistrske naloge.  

Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu magistrske naloge sem 

predstavila učenje in poučevanje, kakršna se običajno pojavljata v izobraževalnih 

ustanovah, ter e-izobraževanje. Slednje se vedno znova definira, oblikuje in 

spreminja. V nadaljevanju magistrske naloge sem se osredotočila na drugačen 

pristop k poučevanju, ki se šele razvija, vendar pa je že prisoten tudi v slovenskem 

učnem prostoru. Imenuje se »obrnjeno učenje«. S pomočjo takega načina 

poučevanja želimo pristopiti k poučevanju matematike na popolnoma nov in 

drugačen način ter ga tako razgibati in posodobiti. V svetu nenehnih sprememb je 

pomembno ponovno definirati in rekonstruirati tudi način učenja in poučevanja, ki bo 

bodočim generacijam v pomoč in ne v breme. Reboljeva (2008) pravi, da smo včasih 

med učenjem ljudje brali s kamnitih plošč, potem s papirusa, nato iz knjig, sedaj pa 

se že, na nekaterih področjih, lahko učimo s pomočjo simulacij, ko smo v neposredni 

interakciji z računalnikom.  

Amalija Žakelj v svojem delu (2003) govori o tem, da se v sodobnih edukacijskih 

vedah čedalje bolj uveljavlja konstruktivistični pristop, ki poudarja aktivno vlogo 

učenca. Pri spodbujanju kognitivnega razvoja poudarja spoznavna sredstva, kot so 

na primer strategije za reševanje problemov in splošne sugestije, ki učencu 

pomagajo usvojiti načine reševanja problemov, ki jih bo lahko uporabil tudi v drugih 

situacijah. Ta pristop je marsikje privedel do velikih sprememb v poučevanju in s tem 

do trajnejših in bolj kakovostnih učnih rezultatov.  

S pomočjo te magistrske naloge sem preverila, kaj učenci mislijo o vpeljavi 

videoposnetkov kot virov učenja nove snovi, ki jo spoznajo doma, za povečanje 

razgibanosti pri pouku matematike. Videoposnetki so v tem primeru e-gradiva, ker so 

učencem posredovani preko spletne aplikacije, običajno pa so e-gradiva uporabljena 

tudi pri e-izobraževanjih. Priprava učnih gradiv za e-izobraževanje je precej bolj 

kompleksna kot priprava učnih gradiv za tradicionalne programe izobraževanja, meni 

Lea Bregar (2000). Pri pripravi e-gradiv moramo izhajati iz tega, kdo so udeleženci 

programa, kakšne cilje naj bi s programom dosegli ter kakšne dosežke naj bi 

program prinesel. Seveda pa moramo upoštevati tudi vire, ki jih imamo na voljo – 

računalnik, programska oprema, internet.  

Raziskave so pokazale, da se pojmovanje učenja tesno povezuje s tem, kako se 

učenja lotimo (pristopi in strategije), z učno motivacijo, čustvenim odnosom ter 
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končno z učnimi rezultati. Zato si bomo najprej ogledali nekaj pristopov in strategij 

učenja, nato si bomo ogledali stališča učencev o priljubljenosti posameznih tem 

matematike v četrtem letniku, o pogostosti uporabe različnih učnih pripomočkov in 

načinov učenja. Dobili bomo odgovore na vprašanja, ali učencem lahko zaupamo, da 

sami doma (ob razlagi preko računalnika) predelajo snov, ali bi se ves čas učili na tak 

način ter kaj menijo o takem načinu učenja.  

Empirično raziskavo sem sklenila z ugotovitvami, ali obstajajo statistično pomembne 

razlike v doseženih rezultatih eksperimentalne (ki je snov obravnavala z obrnjenim 

učenjem) in kontrolne skupine (ki je snov obravnavala na običajen način) na 

predtestu in posttestu ter ali se pojavljajo statistično pomembne razlike znotraj 

eksperimentalne in kontrolne skupine glede na rezultate predtesta in posttesta. 

Odgovore, pridobljene s predtestom, posttestom in anketnim vprašalnikom, sem 

analizirala po raziskovalnih vprašanjih in jih grafično predstavila. Grafične 

predstavitve sem kasneje interpretirala in zapisala rezultate statističnega testa. 

Povzela sem tudi mnenja učencev o poučevanju s pomočjo videoposnetkov in 

nanizala nekaj predlogov za uspešno uporabo in izvedbo razlage preko računalnika.  

 

  



Ines Medved, magistrsko delo 

3 

I. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

V tem razdelku bom predstavila teoretično ozadje, na katerem sloni empirična 

raziskava. Najprej se bomo osredotočili na to, kaj je učenje in ob kakšnih priložnostih 

se lahko učimo. Nato bomo spoznali dve temeljni skupini učnih strategij ter njuno 

uporabnost pri pouku matematike, saj bomo kasneje (v empiričnem delu) spoznali 

eno poglavje kombinatorike. V naslednjem razdelku se bomo osredotočili na e-

izobraževanje, kaj pomeni, kako se uporablja, in ga primerjali z institucionalno obliko 

izobraževanja. 

1. UČENJE 

Vse življenje se učimo. Pa se sploh kdaj vprašamo, kaj je učenje? Po mnenju in 

izkušnjah Barice Marentič Požarnik (2000) so običajni odgovori na to vprašanje 

asociacije na šolsko učenje: pridobivanja znanja, knjiga, branje, ponavljanje…; 

spremljajoča čustva pa so: napor, nelagodje, dolgčas in strah. To kaže, da je v naši 

predstavi učenje pogosto zelo ozko vezano na šolsko učenje ob knjigi. Vendar pa je 

učenje mnogo, mnogo več. Učimo se, ko se sprehajamo v naravi, ko se ukvarjamo s 

športom, glasbo, pečemo sladice,... pa nikoli nimamo občutka, da bi se učili. Zakaj? 

Ker to delamo z veseljem in v nas sproža občutke sreče. Iz tega hitro sledi 

ugotovitev, da pozitiven pristop k učenju prinaša boljše počutje (Marentič Požarnik, 

2000).  

1.1. DEFINICIJA IN IZHODIŠČA 

Uradna in strokovna definicija učenja (UNESCO/ISCED 1993) se glasi:  

»Učenje je vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, 

razumevanju, stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne 

moremo pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev.«  

Ta opredelitev širi območje učenja in oddalji pojem učenja od pojma fiziološke rasti 

oziroma razvoja, ki je dedno zasnovan. Do učenja pride na osnovi izkušenj, ob 

interakciji med človekom in njegovim fizikalnim ter socialnim okoljem.  

Stari Grki so verjeli, da je matematično znanje ozaveščena intuicija, kar pomeni, da je 

že prirojeno. To je dokazal Platon v enem od svojih dialogov, v katerem je Sokrat 

sužnju dokazal nek izrek v trikotniku in ga je suženj razumel. Torej je suženj 

potreboval le priklic znanja in pokazal, da je matematično znanje že prirojeno ter se 

ga ni potrebno učiti. Nasprotnike tega prepričanja najdemo v času razsvetljenstva, to 

so Rosseau in kasneje Delacroix in Montessori, ki trdijo, da matematično znanje ni 

prirojeno, do njega pa vodi spoznanje preko čutov. Verjeli so, da se človek rodi kot 

tabula rasa (nepopisan list), ki ga dokončno izoblikujejo šele izkušnje na podlagi 

čutnega spoznavanja. To so prijemi opazovanja, prijetni in lepi materiali ter 

pripomočki, s katerimi se učenci lažje učijo. Po mnenju Pavlova je učenje nastajanje 



Ines Medved, magistrsko delo 

4 

novih refleksov oziroma asociacij med dražljajem in reakcijo na osnovi ponavljanja. 

Kasneje je Piaget trdil, da znanje o svetu odkrivamo preko aktivnost z objekti, 

socialnih znanj se učimo ob interakciji s soljudmi, logično matematična znanja pa 

iznajdemo ob aktivnostih z objekti. Zagovarjal je, da matematična znanja niso 

prirojena in jih ne moremo pridobiti zgolj preko čutil. Približno ob istem času je 

Vigotski trdil, da je učenje konstrukt znanja na podlagi socialne interakcije in da so 

višji miselni procesi socialnega izvora (Magajna, 2011/2012). Gagné je nato povezal 

spoznavno, čustveno in spretnostno učenje. Menil je, da morajo biti, za optimalne 

učne rezultate, notranji pogoji za reševanje problemov, to je poznavanje pojmov in 

zakonitosti z danega področja (torej predznanje), v skladu z zunanjimi pogoji v učni 

situaciji; to pa je učiteljeva pomoč pri priklicu potrebnega znanja (Marentič Požarnik, 

2002).  

Konec 20. stoletja je bilo izvedenih veliko raziskav, s katerimi so skušali ugotoviti in 

razvrstiti vrste pojmovanj učenja s perspektive tistega, ki se uči. Eno pionirskih in 

dokaj vplivnih raziskav je opravil Saljö (1992; po Marentič Požarnik 2000), pozneje pa 

še drugi raziskovalci (Marton, Dall' Alba, Beaty, 1993; po Marentič Požarnik 2000), ki 

so ugotovili, da obstaja kvantitativni in kvalitativni pogled na učenje. Za prvega je 

značilno učenje kot kopičenje količine znanja, zbiranje med seboj nepovezanih 

spoznanj, dejstev, pojmov in teorij z namenom takojšnjega ali poznejšega 

(spominskega) obnavljanja ali tudi uporabe. Primer je učenje pesmice z namenom 

kasnejšega recitiranja, ne da bi se spraševali o njenem pomenu. Kvalitativni pristop k 

učenju pa zaznamuje učenje s trajnejšim učinkom. Učimo se za to, da bomo 

pridobljeno znanje kasneje uporabili, zato iščemo osebni pomen ali smisel, da bi 

poglobili razumevanje in konstruirali lastno razlago. Ob tem tudi ustvarimo nove 

miselne povezave med že obstoječim in na novo pridobljenim znanjem. To pomeni, 

da znamo več, več si zapomnimo, na svet gledamo drugače in se ob tem celovito 

spreminjamo (Marentič Požarnik, 2000). 

Pouk, kjer prevladuje učenje kot kopičenje in zapomnitev spoznanj, do katerih so 

prišli drugi, temelji na transmisiji znanja. To je prenašanje gotovega znanja, ki je 

velikokrat ločeno od izkušenj učencev in konkretnih življenjskih okoliščin. Ker se 

učenci ne morejo poistovetiti s snovjo, ni trajnosti in uporabnosti znanja, imajo nizko 

motivacijo za učenje in sodelovanje, posledično pa tudi slabše rezultate in odpor do 

šolanja. Obstaja vse več dokazov, da je kakovostnejše učenje tisto, ki učenca 

miselno in čustveno aktivira. Imenujemo ga aktivno učenje. Zanj je značilno, da se 

učenci učijo s samostojnim iskanjem in razmišljanjem ter smiselnim dialogom v 

skupini ob postavljanju in preizkušanju hipotez. Tako je učenje bolj osebno in bližje 

resničnemu dojemanju sveta ter bo verjetneje dalo trajnejše znanje. Pouk ni več 

transmisija, ampak živa transakcija, ki je smiselna interakcija med učiteljem in učenci 

ter med učenci samimi. Transakcija lahko nato privede do transformacije, to je 

spreminjanje pojmovanj o svetu in tudi spreminjanje osebnosti (Marentič Požarnik, 

2000).  



Ines Medved, magistrsko delo 

5 

Opredelitev učenja se spreminja in razvija tudi v današnjem času. »Učenje je vsako 

progresivno spreminjanje posameznika pod vplivom izkušenj,« pravi Barica Marentič 

Požarnik (1980, str. 7). Želimo si, da so učenci pri pouku aktivni in si na podlagi 

lastnih izkušenj izmenjujejo mnenja ter tako gradijo svoje znanje.  

Za doseganje optimalnih učnih rezultatov pa moramo upoštevati korake umetnosti 

učenja po Rose in Goll (Juriševič, 2011/12). 

1. Duševna priprava: bistvena je motivacija ter vprašanje, zakaj se učimo. 

Začeti je potrebno s ciljem in načrtom ter si vizualno predstavljati, kaj se 

bomo učili. 

2. Sprejemanje informacij: razdelitev snovi, da ugotovimo, kaj že znamo, kajti 

šele nato vemo, česa se moramo še naučiti. Pomembno je, da vključimo vsa 

čutila. Slišni, vidni, očesni, občutki, vonj,…  

3. Preučevanje snovi: podatke moramo spremeniti v razumevanje. Gardner je 

glede na to, kako se učiti, ločil 7 inteligenc: jezikovna, matematično – logična, 

vizualna, medosebna, gibalno – prostorska, avtorefleksivna in glasbena. 

4. Pomnjenje ključnih točk: vse znanje strnemo v ključne točke in ko jih 

znamo, znamo vse. Triki za lažje pomnjenje: mnemonika, preizkušanje 

spomina (barvno, spominske kartice, grafično, kratice, …), ponazoritvene 

kartice, posnameš snov na kaseto, nosiš beležko s sabo, redno pomnjenje. 

5. Izkazovanje znanja: sam sebe preizkusiš s pomočjo kartic, razlagaš nekomu 

drugemu, ponavljanje v mislih, snov lahko spremenimo v igro,.. 

6. Refleksija o učenju: zastavimo si vprašanja, katera tehnika mi najbolj 

ustreza in kaj bi še lahko spremenil pri procesu učenja. 

1.2. STRATEGIJE UČENJA 

Pri učenju pogosto omenjamo pojem učni stil, to je značilna kombinacija učnih 

strategij posameznika, ki jih običajno uporablja v večini učnih situacij, hkrati pa nam 

pove, na kakšen način se učenec uči. Učne strategije so védenje o tem, kako se učiti, 

kako spoznavati svet okrog sebe in kako usmerjati svoje učenje (Pečjak, 2002; po 

Juriševič, 2011/12). Ali z drugimi besedami: zaporedje ali kombinacija v cilj 

usmerjenih učnih aktivnosti, ki jih posameznik uporablja na svojo pobudo in 

spreminja glede na situacijo (Marentič Požarnik, 2008; po Juriševič, 2011/12). 

Pomembno je poznati različne učne strategije, da izvemo, katere najbolj ustrezajo, da 

si olajšamo učenje. Pri predmetu Psihologija za učitelje (Juriševič, 2011/12) smo 

spoznali naslednje učne strategije.  
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1.2.1. Kognitivne učne strategije 

Kognitivne učne strategije, so tiste strategije, s katerimi učenec obdela in procesira 

informacijo ter jo shrani v dolgoročni spomin, od koder jo potem tudi, po potrebi, 

prikliče. Poznamo tri glavne kognitivne strategije. 

Ponavljanje 

Ponavljanje omogoča učencu, da izbere pomembne informacije iz besedila in jih 

obdrži v deklarativnem spominu, to je tisti, ki shranjuje dejstva, pojme in besedno 

znanje. Celoten proces je pomemben za zapomnitev temeljnih podatkov in vsebin. 

Elaboracija 

Elaboracija pomeni, da učenec preoblikuje informacije in odnose med deli vsebin, ki 

jih predelujemo. Navzven se kaže v obliki alinej, miselnih vzorcev, uporabi različnih 

barv in ključnih pojmov.  

Organizacija 

Proces organizacije sestoji iz uporabe specifičnih tehnik za selekcioniranje in 

organiziranje idej ter materiala: povedati z drugimi besedami, reorganizacija. 

1.2.2. Metakognitivne učne strategije 

Metakognitivne strategije se kažejo v uravnoteženju lastnega mišljenja in učenja. 

Delimo jih lahko na deklarativne metakognitivne učne strategije, ko ima misleči 

subjekt znanje o svojem mišljenju ter o drugih ljudeh, ter na proceduralne 

metakognitivne strategije, ko subjekt lahko spreminja in uravnava tok svojega 

mišljenja. Tudi tu poznamo tri glavne metakognitivne učne strategije. 

Načrtovanje 

Načrtovanje izvedemo pred samim učenjem, ko razmislimo, katero kognitivno učno 

strategijo bomo uporabili, ter tako aktiviramo najpomembnejše vidike že obstoječega 

znanja, na katerem bomo gradili.  

Spremljanje  

Strategija spremljanja učenja se izvaja med samim učenjem, ko učenec ocenjuje 

učinkovitost uporabe različnih strategij. Primer je, ko se med branjem zaveš, da ne 

veš, kaj si prebral. 

Uravnavanje 

Strategije uravnavanja učenja se uporabljajo po učenju, ko ugotovimo, da je bilo 

nekaj narobe v samem procesu učenja.  
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1.3. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 

Ugotovili smo že, da učenje ni vezano na šolo, ampak poteka celo življenje. Evropski 

parlament in svet (2006) sta izpostavila 8 kompetenc, ki so med seboj enako 

pomembne in so temelj vseživljenjskega učenja.  

1. Sporazumevanje v maternem jeziku 

Sporazumevanje v maternem jeziku je sposobnost izražanja in razumevanja pojmov, 

misli, čustev in mnenj v pisni in ustni obliki. Posameznik mora poznati besednjak, 

pravilno rabo jezika in pravilno uporabljati slovnico.  

2. Sporazumevanje v tujih jezikih 

Za sporazumevanje v tujih jezikih veljajo iste lastnosti kot za sporazumevanje v 

maternem jeziku. Glavno razlika je ta, da je zahtevana tudi sposobnost 

medkulturnega razumevanja.  

3. Matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji 

Matematična kompetenca predstavlja sposobnost usvojitve in uporabe 

matematičnega načina razmišljanja v vsakdanjem življenju. Poleg tega zajema 

logično in prostorsko razmišljanje ter predstavljanje v obliki konstrukcij, grafov in 

razpredelnic. 

4. Digitalna pismenost 

Digitalna pismenost vključuje varno in kritično uporabo informacijsko komunikacijskih 

tehnologij, to je uporaba računalnika in interneta za iskanje in posredovanje 

podatkov.  

5. Učenje učenja 

Učenje učenja je zavedanje o procesu učenja, izkušnje, potrebe in preteklo učenje, 

da ugotovimo, kaj nam najbolj odgovarja za hitrejše učenje. 

6. Socialne in državljanske kompetence – nacionalnost 

Te kompetence vključujejo učinkovito in konstruktivno sodelovanje v socialnem in 

poklicnem življenju, še zlasti pri reševanju morebitnih sporov.  
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7. Samoiniciativnost in podjetnost 

Samoiniciativnost in podjetnost vključujeta ustvarjalnost, inovativnost, sprejemanje 

tveganja, sposobnost načrtovanja in vodenja projektov za uresničevanje svojih 

zamisli.  

8. Kulturna zavest in izražanje 

Bistvo te kompetence je spoštovanje do izražanja drugih in lastno kulturno izražanje 

v vseh medijih; glasba, umetnost, literatura.  
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2. POUČEVANJE 

Do sedaj smo govorili o tem, kako in na kakšen način se učijo učenci. Vendar ali je to 

dovolj? Je dovolj, da govorimo samo o učenju otrok, ali pa se mora tudi učiteljev 

način poučevanja prilagajati spremembam v svetu, »iti v korak s časom«? 

Prve oblike poučevanja segajo v prazgodovino. Takrat se je znanje prenašalo iz roda 

v rod preko ustnega pripovedovanja. S kombiniranjem žive in pisne komunikacije pa 

obeležimo začetek prvih šol približno 3500 let pr. n. št. Prve šole so bile na voljo 

samo premožnejšim moškim, ki so imeli čas in sredstva za učenje. Večina 

prebivalstva pa je še vedno imela na voljo samo primarni način izobraževanja, to je 

ustno pripovedovanje. Naslednji velik prelom je poučevanje doseglo šele leta 1450, 

ko je Gutenberg iznašel tisk ter tako omogočil množični dostop do znanstvenih in 

umetniških izkušenj širši javnosti (Tomič, 2000).  

Ko danes govorimo o poučevanju, govorimo o didaktiki. Izraz sta prva uporabila J. V. 

Ratke in J. A. Komensky v 17. stoletju ter tako veljata za utemeljitelja didaktike. Po 

mnenju Ratkeja je didaktika teorija o poučevanju, predmet didaktike pa je 

izobraževanje, ne glede na to, v kakšni obliki poteka, kje poteka in kdo ga izvaja. V 

času ko je Ratke poskušal definirati didaktiko, je Komensky ustvaril tovarniški sistem 

množičnega izobraževanja, ki se je ohranil vse do današnjih dni. Na podlagi 

organizacije dela v tovarni je zasnoval šolski program. Kar je v delovnem procesu 

tovarna, je v izobraževalnem sistemu šola. Tako tovarna kot tudi šola združujeta 

veliko število ljudi, ura in zvonec pa označujeta začetek in konec. Delo se v industriji 

deli na manjše funkcionalne dele, izobraževalni sistem pa je organizacijsko razdeljen 

po predmetih, razredih in učnih urah (Tomič, 2000). 

2.1. IZBRANA PRISTOPA POUČEVANJA 

Obstaja veliko teorij učenja, s katerimi lahko opišemo poučevanje in definiramo 

pojem učenja. V magistrskem delu sem se osredotočila na dva pristopa poučevanja, 

to sta behaviorizem in konstruktivizem, ker menim da sta oba primerna za 

poučevanje matematike, predvsem pa sta pomembna za obrnjeno učenje, o katerem 

bom govorila v nadaljevanju.  

2.1.1. Behaviorizem 

Povedali smo že, da je učenje vsaka sprememba v vedenju ali znanju, ki je trajna. 

Behavioristi se pri tem osredotočajo na vse spremembe v vedenju, ki so posledica 

našega odziva na dražljaje iz okolja. Nekateri zgodnji radikalni behavioristi, kot je J.B. 

Watson, so trdili naslednje: ker mišljenja, namenov in drugega notranjega miselnega 

dogajanja ne moremo videti ali natančno in znanstveno opazovati, ti sploh ne bi smeli 

biti vključeni v znanstveno razlago učenja.  
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Behavioristične procese učenja, v grobem, delimo na učenje z asociacijami, klasično 

pogojevanje in operantno pogojevanje.  

Učenje z asociacijami 

Že Aristotel (384–322 pr.n.št.) je podal razlago učenja, s katero je trdil, da se 

spomnimo stvari, ki so povezane: kadar so podobne, si nasprotujejo ali pa se stikajo. 

Po slednjem se imenuje tudi načelo stičnosti, ki pravi, da kadar koli se dva ali več 

dogodkov dovolj pogosto pojavljajo skupaj, jih začnemo podzavestno povezovati. 

Kasneje se zgodi, da ko se pojavi samo eden od teh dražljajev (stimulans ali dražljaj), 

se bomo spomnili tudi drugega (odgovor). Na primer pomlad – trobentice, suženjstvo 

– Lincoln (Woolfolk, 2002). 

Klasično pogojevanje 

Ob točno določenih specifičnih dražljajih, se sproži nehoten čustveni ali fiziološki 

odziv, kot npr. strah, povečan srčni utrip, slinjenje. Klasično pogojevanje se 

osredotoča na učenje izzivanja teh refleksov ob drugačnih dražljajih, ki pred tem 

nanje niso imeli učinka.  

Prvi je klasično pogojevanje odkril ruski fiziolog Ivan Pavlov v 20. letih 20. stoletja. S 

svojimi eksperimenti na psih je preučeval učenje kot nastajanje pogojnih refleksov, 

kot nastajanje novih zvez med prej nevtralnim dražljajem (npr. glasbene vilice, bela 

halja) in brezpogojno (nenaučeno) reakcijo, kot je slinjenje na hrano. Bistvo raziskave 

je bilo ponavljanje, da se novi dražljaj (zvok) čim večkrat ponovi z brezpogojnim – 

hrano in tako sam sproži pogojno reakcijo – slinjenje. Celoten proces imenujemo 

zakon vaje, ko oseba povezuje odgovor na dražljaj z dražljajem. Moč povezave 

narašča s pogostostjo odgovora na dražljaj.  

Kasneje se je pojavil proces generalizacije, ko so se psi začeli sliniti na vse podobne 

zvoke pogojnega dražljaja. Sledilo je učenje diskriminacije, ko se psi odzivajo na 

samo specifičen ton in ne na vse. Odkril pa je še en proces, ki se imenuje ugašanje. 

Ta se pojavi takrat, ko se pogojni dražljaj zgodi večkrat zaporedoma, vendar mu ne 

sledi brezpogojni dražljaj (hrana) (Woolfolk, 2002). 

Ugotovitve Pavlova in drugih znanstvenikov, ki so preučevali klasično pogojevanje, 

so uporabne še danes. Woolfolkova (2002) ugotavlja, da je mnogo naših čustvenih 

reakcij na različne situacije naučenih skozi klasično pogojevanje. Najbolj izrazit je 

občutek treme, ko učitelj prime redovalnico, saj sledi ocenjevanje. 

Operantno pogojevanje 

Do sedaj smo spoznali avtomatična pogojevanja nehotenih odgovorov, seveda pa 

vse učenje ni tako. Večina našega vedenja se odvija namerno ali hoteno. S svojim 

okoljem želimo načrtno operirati, da pridemo do različnih vrst posledic. Vsa naklepna 

dejanja imenujemo operanti, proces učenja pa operantno pogojevanje. 

Glavni vlogi pri preučevanju operantnega pogojevanja sta imela E. Thorndike in B. F. 

Skinner. Thorndike je temelje operantnega pogojevanja postavil s svojo raziskavo z 
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mačkami, ki jih je postavil v problemske škatle. Da so lahko pobegnile in prišle do 

hrane, so mačke morali odstraniti zapah ali drugače delovati na okolje. Po začetnem 

divjem skakanju, so mačke prej ali slej naredile pravilen gib in se rešile. Navadno so 

rešitev prvič našle naključno, vendar so po več ponovitvah naredile pravilen gib 

skoraj takoj, ko so jih postavili v škatlo. Thorndike je iz eksperimentov sklepal, da je 

eden od pomembnih zakonov učenja zakon učinka. Ker je premik zapaha mačkam 

prinesel zadovoljstvo, so to dejanje ponavljale (Woolfolk, 2002). 

Tu omenimo še en pomemben behavioristični zakon. To je zakon pripravljenosti, ki 

pravi, da je učenje možno le tedaj, ko je učenec pripravljen na učenje. Ko je zmožen 

povezati zaporedje odgovorov na dražljaj s posledicami, na primer s spremljajočim 

dražljajem. 

Na Thorndikovih temeljih je nato Skinner postavil svojo teorijo podkrepitve. 

Podkrepitev je posledica, ki sledi določenemu vedenju in poveča možnost, da se bo 

to vedenje spet ponovilo. Vedenje lahko utrjujemo tako z pozitivnimi kot tudi z 

negativnimi podkrepitvami. Primer je, če se v avtu ne privežemo, piska. Če pa 

želimo, da se določeno vedenje prekine, moramo uporabiti kaznovanje (Juriševič, 

2011/12). 

Za zmanjšanje neželenega vedenja so nam na voljo različni pristopi. Prvi pristop 

vključuje uporabo razločevalnih ojačevalcev, s katerimi podkrepimo primernejše ali 

nasprotno vedenje. Uporabimo lahko tudi pristop ugašanja, ko usmerimo pozornost 

na želeno, ne neprimerno vedenje. Naslednji pristop se uporablja najpogosteje –

odstranitev, ko se odtegne želeni dražljaj, na primer televizija, internet. Zadnji pristop 

se imenuje kaznovanje in ga delimo na kaznovanje z izpostavljanjem, izpostavitev 

neprijetnemu dražljaju, npr. šolski pripor, in na kaznovanje z odstranitvijo, ko 

odstranimo prijeten dražljaj, ki sledi vedenju (Juriševič, 2011/12). 

 

Primer krepitve vedenja in kaznovanja: 

Tabela 1: Primer krepitve vedenja in kaznovanja 

 Pozitivna podkrepitev Negativna podkrepitev Kaznovanje 

Vedenje 
Učenec postavi dobro 
vprašanje. 

Učenec, ki je pogosto 
brez domače naloge, 
naredi domačo nalogo. 

Učenec s svojim 
vedenjem moti 
pouk. 

Posledica  
Učitelj pohvali 
učenca. 

Učitelj preneha kritizirati 
učenca. 

Učitelj glasno 
opomni učenca. 

Vedenje v 
prihodnje 

Učenec postavi še 
več dobrih vprašanj. 

Učenec začne vedno 
prinašati domačo 
nalogo. 

Učenec preneha 
motiti pouk.  
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Seveda obstaja tudi mnogo kritik behaviorističnih metod poučevanja. Nekateri 

psihologi se bojijo, da bi nagrajevanje učencev za njihovo učenje povzročilo, da bi 

izgubili ves interes za učenje zaradi učenja samega (Devi, 1975; Deci in Ryan, 1985; 

Kohn, 1993, 1996; Lepper in Greene, 1978; Lepper, Keavney in Drake, 1996; Ryan 

in Deci, 1996; po Woolfolk, 2002). Pojavlja se tudi vprašanje, ali se bo vedenje 

prenehalo, če se prenehajo nagrade. Menim tudi, da bi pohvaljeni učenci naslednjič v 

delo vložili manj truda, saj bi domnevali, da jim to ni potrebno. Tako vsaj sklepam iz 

lastne izkušnje. Znotraj razreda lahko pride tudi do nemirov, če pohvalimo vedno iste 

učence. Preostali učenci lahko dobijo občutek zapostavljenosti ali pa ne bodo več 

vlagali truda v učenje in sodelovanje, saj so prepričani, da bodo že pohvaljeni učenci 

uspešno opravili zastavljeno nalogo. 

2.1.2. Behaviorizem in pouk matematike 

Pouk matematike po vedenjskem pristopu poudarja tri zahteve. 

Premišljeno veriženje drobnih ciljev 

Vsak učni cilj učitelj razdrobi na več manjših enot in jih definira tako na drobno, da jih 

učenci lahko dosežejo, pri čemer je pomembno, da so postavljeni v pravilen vrstni 

red. Če učenec ne usvoji koraka v celotni seriji, ne more nadaljevati svoje poti ter 

tako priti do zastavljenega končnega učnega cilja.  

Dosledno in sprotno pogojevanje 

Pri behaviorističnem načinu učenja matematike je pomembno, da ves čas delujemo v 

skladu z zakonom o učinku, t.j. vsak učenec mora vaditi in dobivati sprotni dražljaj v 

obliki povratne informacije. Če dobijo učenci premalo odgovorov na dražljaje, ali pa 

jih dobijo prepozno, učenje ni uspešno, saj ne vedo, katero vedenje je sprejemljivo in 

ga morajo okrepiti ter katero ne.  

Individualizacija 

V tem kontekstu individualizacija pomeni učenje v lastnem tempu, kar se nanaša na 

to, da se vsak uči sam in za učenje ne potrebuje sošolcev (Magajna, 2011).  

2.1.3. Konstruktivizem 

Konstruktivizem je filozofija učenja, po kateri mora vsakdo znanje konstruirati 

(izgraditi) z lastno aktivnostjo na podlagi že obstoječega znanja in osmišljanja lastnih 

izkušenj.  

V nadaljevanju bomo govorili o (socialnem) konstruktivizmu, ki je povzel in združil 

miselnost kognitivizma in interakcionizma. Kognitivni pogled obravnava ljudi kot 

aktivne učence, ki tvorijo izkušnje, iščejo informacije za reševanje problemov in 

reorganizirajo to, kar že vedo, da bi dosegli nov vpogled. Pravzaprav se znotraj te 

perspektive na učenje gleda kot na »transformiranje pomembnega znanja, ki ga že 

imamo, ne kot – enostavno pridobivanje znanja, napisanega na prazne tablice. Ta 
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pogled na znanje poudarja razumevanje pojmov in teorij na različnih področjih (kot 

sta matematika ali zgodovina) in splošne kognitivne sposobnosti, kot so sklepanje, 

načrtovanje, reševanje problemov in razumevanje jezika« (Greeno, Collind in Resnik, 

1996; po Woolfolk, 2002). Največji predstavnik te smeri, Piaget, je verjel, da je 

kognitivni razvoj produkt uma, dosežen z opazovanjem in eksperimentiranjem, za vir 

znanja pa je vzel refleksijo. Njegova kognitivna teorija sugerira, da ljudje niso 

sposobni avtomatično razumeti in uporabljati podatkov, ki so jim bili posredovani. 

Snov morajo predelati in skonstruirati novo znanje iz posredovanega, glede na 

njihovo predhodno znanje in lastne izkušnje. Potemtakem bi morala biti primarna 

naloga učitelja motivirati učence za kreiranje lastnih misli s pomočjo obstoječega 

znanja in izkušenj. V nasprotju z njim pa je Vigotski, kot glavni zagovornik 

interakcionizma, kognitivni razvoj videl kot družbeni proces, ustvarjen z interakcijo 

bolj izobraženih članov družbe, pri čemer posameznik sprejme znanje brez notranje 

refleksije (Rummel, 2008). Zagovarjal je, da so višje mentalne funkcije socialnega 

izvora, kar pomeni, da so socialni dejavniki konstruktivni element višjih mentalnih 

funkcij. Njemu so socialni dejavniki pomenili skupne praktične aktivnosti; socialna 

medgeneracijska interakcija, znakovni sistem (najpomembnejši znak je govor kot 

povezava med stvarnim svetom in razmišljanjem; znakovni sistem pa pisanje, 

numerični sistem, druge vrste abstraktnih konceptov) in komunikacija s pomočjo 

znakovnih sistemov (Žist in Oblak, 2004).  

Konstruktivisti gredo korak dlje, saj menijo, da znanja v gotovi obliki ne moreš »dati« 

drugemu, niti ga »sprejeti«, ampak ga mora vsakdo z lastno miselno aktivnostjo 

ponovno zgraditi (Marentič Požarnik, 2000). 

Torej gre za to, da so učenci med učenjem aktivni in novo znanje gradijo iz že 

usvojenega znanja, ki ga po potrebi nadgradijo ali spremenijo. Učitelj ima pri tem 

vlogo moderatorja, ki ustvari učno bogato okolje in usmerja učence k pravilnemu 

razmišljanju. Pri tem delujemo bolj na razumevanju in analizi problemov kot na 

zapomnitvi delovnih korakov procesa reševanja problema. Tako lahko učenec novo 

znanje, z rahlimi prilagoditvami, uporabi tudi na drugih, podobnih nalogah.  

2.1.4. Konstruktivizem in pouk matematike 

Pri pouku matematike razlikujemo med učenjem (learning) in »vežbanjem« (training). 

Pri prvem gradimo znanje, se ukvarjamo z razumevanjem, pri drugem pa smo 

osredotočeni na performanso. Pri konstruktivistično usmerjenem pouku matematike 

smo usmerjeni v učenje. Na primeru branja, metaforično rečeno, z vežbanjem, 

dosežemo, da znamo gladko brati, z učenjem pa se naučimo prebrano razumeti. Kot 

učitelji se moramo zavedati, da bodo učenci novo znanje gradili na predhodno 

zgrajenem, kar tudi poudarjamo. Zato moramo biti ozaveščeni o učenčevih 

predsodkih, stališčih in čustvih povezanih z matematiko, da ne bo prišlo do konfliktov 

v znanju zaradi različnih prepričanj in vrednot. Pri pouku učencem dovolimo, da na 

svoj način rešujejo naloge, sam postopek reševanja pa nato navežemo na 

dogovorjene protokole. Tako imajo učenci večji interes za učenje in sodelovanje, 
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predvsem lahko novo znanje povežejo z lastnim razmišljanjem, t.j. nadgradijo lastno 

razmišljanje. Zaključimo z najpomembnejših vidikom pri konstruktivizmu. Učence pri 

pouku spodbujamo, da povedo, kako razumejo neko snov. Med sabo tako usklajujejo 

mnenja, razumevanja, vedenja in razumevanja problemov (Magajna, 2011).  

Na študijski praksi sem dobila vpogled v dejanski pouk tako v osnovni kot tudi na 

izbrani srednji šoli. Opazila sem, da se pri pouku pogosto prepletata tako vedenjski 

kot tudi konstruktivistični pristop. Pogosto učitelji podajajo novo snov po drobnih 

korakih, torej po vedenjskem pristopu. Nato pa sledi razčiščevanje pojmov, ki poteka 

s konstruktivističnim pristopom. Ali obratno, ko učitelj zastavi problem, katerega nato 

učenci samostojno poskušajo rešiti, jih učitelj usmerja k pravilni rešitvi. Sledi 

utrjevanje novega znanja z reševanjem nalog po vedenjskem pristopu. 
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3. E-IZOBRAŽEVANJE 

E-izobraževanje je oblika izobraževanja, ki je relativno mlado in zato z njim povezana 

strokovna terminologija še ni enolično določena in splošno uveljavljena. Glavni razlog 

za to je, poleg mladosti, hiter razvoj tehnologije, ki dnevno spreminja same temelje 

razumevanja in definiranja pojmov, zato ponekod dodajamo številke, ki označujejo 

stopnjo tehnološke razvitosti.  

Najprej bomo videli, kako je večpredstavnost popestrila način poučevanja v 

primerjavi s preteklostjo, ko so učitelji uporabljali samo tablo, kredo in govor, nato pa 

bomo spoznali, kako e-izobraževanje dvigne institucionalno izobraževanje na 

povsem novo raven.  

3.1. E-IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDIJ NA DALJAVO, KOMBINIRANO UČENJE 

Študij na daljavo 

Že v 18. stoletju se je v Severni Ameriki pojavil študij na daljavo (ŠND), ko so ljudje 

po pošti prejeli tiskane učne materiale, po katerih so se nato učili. Študij oziroma 

izobraževanje na daljavo (angl. distance education) predstavlja izobraževanje, ki 

poteka ločeno od mesta poučevanja, danes ob uporabi sodobnih informacijskih in 

telekomunikacijskih tehnologij (IKT), oziroma preko interneta. Pri tem so zahtevane 

specifične tehnike načrtovanja izobraževalnih gradiv, poučevanja in komuniciranja. 

Sodobne oblike izobraževanja na daljavo izvajamo v virtualnih učnih okoljih, kjer so 

vključena interaktivna, večpredstavnostna učna gradiva, ki omogočajo aktivno 

učenje.  

Za ŠND se običajno odločajo delovno aktivni prebivalci, saj tako niso ne časovno, ne 

krajevno vezani na institucijo. ŠND je primeren tudi za ljudi s posebnimi potrebami 

(slepe, slabovidne, gluhe, naglušne, gibalno prizadete, dislektike…), saj jim IKT 

omogoča prilagoditev njihovim specifičnim potrebam. 

Starejše oblike ŠND, kjer sta bila učitelj in učenec povsem ločena v času in prostoru, 

niso bile uspešne, predvsem zaradi izoliranosti in osamljenosti učencev. V 

današnjem času to pomanjkljivost delno odpravljajo nove tehnologije, vendar pa 

pomanjkanje komunikacije med učiteljem in učencem še vedno lahko privede do 

napačnih zaključkov pri učenju in tako »napačnega« znanja. Drugi problem 

domačega učenja pa je dovolj velika samoiniciativa, da učenec samostojno predela 

snov.  

Kombinirano učenje 

Izvajanje ŠND, ko sta bila učitelj in učenec povsem ločena časovno in krajevno, v 

praksi ni bila uspešna. Zato se je razvilo kombinirano učenje (ang. blended learning), 

»kjer z mešanjem kontaktnih srečanj in izobraževanja na daljavo razvijamo in 

izvajamo izobraževalne programe, v katerih implementiramo najboljše iz obeh svetov 

– realnega in virtualnega« (Lapuh Bele, 2009,str. 6). 
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E-izobraževanje 

Omenili smo že, da nimamo enoličnih definicij e-izobraževanja. Najpogosteje je e-

izobraževanje opredeljeno kot izobraževanje, pri katerem se uporablja IKT (spletno 

učenje, virtualna učilnica, digitalno sodelovanje) (Bregar, 2000). Vendar je 

potemtakem že vsako izobraževanje tudi e-izobraževanje, saj si ne moremo več 

predstavljati izobraževanja brez uporabe računalnika, elektronskih prosojnic in 

spletnih virov. Z drugimi besedami lahko e-izobraževanje definiramo kot uporabo 

elektronskih medijev v različne izobraževalne namene, od uporabe v klasični učilnici 

do izobraževanja na daljavo (ŠND).  

Z razvojem tehnologije se je veliko tradicionalnih poti prenosa učnih virov zamenjalo 

z elektronskimi viri, kar imenujemo e-izobraževanje 1.0. Tradicionalne načine 

prenosa učnih gradiv je najprej zamenjala IKT, pri čemer pa se gradiva vsebinsko in 

oblikovno niso (bistveno) spremenila. Ta gradiva je učenec običajno natisnil, pri 

čemer se funkcionalnost ni spremenila, saj so bili narejeni dvodimenzionalno. Učenec 

je lahko učila samo bral, ni jih mogel preoblikovati ali prilagoditi, saj so bile to 

običajno datoteke v oblikah, kot so npr. DOC, PDF in statične HTML spletne strani 

(Lapuh Bele, 2009). 

Z novimi načini uporabe se je izboljšalo tudi e-izobraževanje, tako danes že lahko 

govorimo o e-izobraževanju druge generacije, kar označimo z e-izobraževanje 2.0. 

Zanj je značilna želja po povečanju učne učinkovitosti in izboljšanju procesov učenja 

z uporabo IKT.  

Za izvedbo e-izobraževanje 2.0 je potrebno zagotoviti naslednje elemente (Lapuh 

Bele, 2009):  

 tehnologijo: učna platforma (programsko orodje, ki omogoča izvajanje e-

izobraževanja), dostop preko interneta ter ostali predpogoji, kot so 

infrastruktura, strojna in programska oprema, 

 interaktivne, večpredstavne učne vire, 

 pedagoško podporo: izdelava e-gradiv, izvedba e-predmetov, usposabljanje 

pedagogov za izvajanje e-izobraževanja, 

 organizacijsko-tehnične in upravljalne storitve: tehnična pomoč, organizacija 

izvedbe e-predmetov, administracija, upravljanje in evalvacija. 

Seveda se ob takem načinu poučevanja pojavijo vprašanja, ali lahko učencem 

zaupamo, da bodo sami pregledali učna e-gradiva, si naredili zapiske in ob tem 

dosegli zastavljen učni cilj. 

Prednosti uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) 

IKT ima pomembno vlogo v izobraževalnem procesu, saj nam zagotavlja 

personalizacijo. Še posebno socialno rehabilitacijski pedagogi trdijo, da je 

personalizacija nujna in potrebna pri izvajanju pouka, kjer ni individualnih načrtov, 

ampak delo v dobro vseh. Običajno jo je težko doseči zaradi velikega števila učencev 

v razredu in nizkega proračuna, v katerem ni predviden nakup računalnikov in 
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didaktičnih pripomočkov, pozabiti pa ne smemo niti na pomanjkanje učiteljevega 

časa. S pomočjo IKT tehnologij lažje zagotovimo inkluzijo, to je vključevanje otrok s 

posebnimi potrebami, tako da jim učitelj prilagodi okolje. K sami inkluziji ne spadajo 

samo učenci s posebnimi potrebami, ampak tudi priseljenci (jezik, kultura) in učenci z 

nizkim socialnim položajem. Priseljenci se soočajo s težavami, ki so povezane z 

jezikom, kulturo. Z uporabo IKT-ja poskušamo zmanjšati oziroma odpraviti značilnosti 

zaradi primanjkljajev, saj tehnologija že sama po sebi zmanjšuje razlike. Kot primer 

vzemimo muzej: v preteklosti smo morali iti v muzej, danes lahko skoraj vse najdemo 

na internetu. Pomemben del IKT-ja v izobraževanju predstavlja večpredstavnost, ki 

nam, med drugim, omogoča razbremenitev kognitivnega aparata, kar smo podrobno 

predstavili v razdelku Kognitivna teorija učenja z večpredstavnostjo, in predstavitev 

gradiv na različne, v učenca usmerjene načine poučevanja. Učitelju omogoča 

fleksibilnost glede na zaznavne in učne stile, to je prilagodljivost v oblikah in načinih 

izobraževanja, hkrati pa povezuje formalno in neformalno učenje. Medtem ko 

formalno učenje predstavljata pouk in predavanja, med neformalne oblike učenja 

štejemo vse aktivnosti, ki jih izvajamo. To so na primer gledanje televizije, brskanje 

po spletu, pogovor, nabiranje gob, itd. – priznavamo pomen praktičnih znanj in 

veščin. IKT nam omogoča tudi lažjo interdisciplinarnost med različnimi predmeti in 

znanji ter povezuje teoretična znanja s praktičnimi (npr. tridimenzionalna predstavitev 

delovanja sil v programu geogebra). Ta vidik je zelo pomemben, saj je tudi v življenju 

vse povezano, ni deljeno na posamezne kategorije. Ker IK tehnologije predstavljajo 

nove tehnologije, njihova uporaba pri pouku pomeni, da smo odprti za nove ideje, kar 

pa pomeni, da smo sposobni slediti, poslušati druge in sprejeti njihove ideje.  

Prav tako obstajajo prednosti uporabe IKT za učitelje. Opisala bom tiste, ki sem jih 

opazila pri študijski praksi. Z uporabo e-redovalnice in e-dnevnika ni več zamudnega 

dela z ocenami v klasični obliki, učenci ne morejo samostojno vpisovati ocene, hkrati 

pa tudi ni potrebno čakati v zbornici na izmenjavo dnevnikov, kar omogoča kratek 

predah med posameznimi urami. Veliko gradiv si lahko učitelji naredijo že doma in jih 

nato v razredu samo prikažejo. Primer so animacije v programu geogebra, kjer lahko 

na primer samo z drsnikom spreminjamo graf ter tako v trenutku dobimo popolnoma 

nov prikaz funkcije, kar nam omogoča prikaz večjega števila primerov. Učitelj si lahko 

doma pripravi tudi besedilne naloge in jih nato v šoli projicira na tablo, da mu ni 

potrebno pisati po tabli celotnega besedila. Če učitelj uporablja interaktivno tablo, 

lahko na koncu ure shrani celotno učno snov ter jo posreduje manjkajočim učencem 

preko spleta, da jo predelajo sami doma.  

3.2. POUČEVANJE Z VEČPREDSTAVNOSTJO 

V Islovarju najdemo naslednjo definicijo večpredstavnosti (ang. multimedia): 

zmožnost posredovati informacije z besedilom, prezentacijsko gledano pa gre za 

predstavitev gradiva s kombinacijo besedil (v pisni in govorni obliki) in slik (zvočnih, 

statičnih, grafičnih in dinamičnih) (Islovar, 2015). Primer večpredstavnosti je uporaba 

animacij, simulacij ali videoposnetkov ob spremljavi govorjenega ali branega besedila 
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za predstavitev snovi na estetsko privlačen, običajno lažje razumljiv in drugačen 

način. To pomeni, da ne uporabimo samo golega teksta, temveč tudi slike, ki morajo 

imeti pomen za kognitivne procese učenja. S pomočjo različnih predstavnih oblik 

lahko zadovoljimo različne učne stile in kognitivne zmožnosti učencev. Znotraj 

razreda imamo veliko učencev in posledično veliko različnih stilov učenja. Da 

zagotovimo enakovredno obravnavo vsem učencem, moramo ponuditi učna gradiva 

za različne učne stile: vidni, slušni, kinestetični. Pri konstruktivizmu je pomembno, da 

ponudimo možnost uporabe vseh, vendar je od učencev odvisno, če jih uporabijo ali 

ne. Upoštevati moramo tudi razvojno stopnjo oziroma starost učencev. Čim mlajši so 

učenci, bolj sta zanje pomembna grafični prikaz in animacije, saj ne znajo brati ali 

dolgo časa vzdrževati koncentracije za učenje (Rugelj, 2013/2014).  

S pomočjo večpredstavnosti lahko zagotovimo vsaj dva na učenca usmerjena vidika 

poučevanja. Prvi je predstavitveni vidik, po katerem so gradiva predstavljena 

besedno kot natisnjena ali brana besedila, slikovno gradivo pa kot statična grafika, 

animacije in simulacije. Drugi vidik pa je senzorični, saj z večpredstavnimi gradivi 

omogočimo uporabo vsaj dveh senzoričnih kanalov učenca, to sta vidni in slušni 

kanal.  

Tehnologija se hitro razvija, kar nam omogoča vedno več različnih in preprostejših 

načinov uporabe večpredstavnosti, s katero lažje pritegnemo učenčevo pozornost in 

mu hkrati lažje predstavimo abstraktne pojme (npr. animacije v programu geogebra). 

Zdi se, da živimo v sožitju s tehnologijo, vendar pa še vedno najdemo učitelje, ki 

uporabljajo transmisijski model poučevanja, ko »učitelj ve vse« in samo »predava«, 

medtem ko učenci samo poslušajo in ne sodelujejo aktivno (Rugelj, 2013/2014). 

Večpredstavnost nam omogoča hitro prilagoditev učencem in metodam dela, zato 

tako lažje zadovoljimo učenčevo potrebo, da čim hitreje doseže zastavljene učne 

cilje. Še vedno pa je bistveno, da je učenčeva pozornost na učni vsebini in na 

doseganju učnih ciljev, ne pa na uporabi tehnologije. 

3.2.1. Kognitivna teorija učenja z večpredstavnostjo 

Kognitivna teorija večpredstavnega učenja pravi (Mayer, 2008), da je delovni spomin 

človeka omejen na 5 +/-2 elementa, zato lahko zaradi neupoštevanja te omejitve 

pride do kognitivne preobremenitve, ko ne moremo več obdelovati podatkov, saj jih 

ne moremo »držati« hkrati v spominu. Ljudje procesiramo vidne in slušne informacije 

po dveh ločenih kanalih, ki ju lahko uporabljamo istočasno. Govorjena razlaga prihaja 

po slušnem kanalu, medtem ko grafične predstavitve gradiva potujejo po vidnem 

kanalu. Kognitivna preobremenitev pomeni, da je preveč slik hkrati preobremenilo 

vidni kanal ali pa je preveč slušnih informacij naenkrat preobremenilo slušni kanal. 

Poznamo dve rešitvi. Pri prvi damo uporabniku samo toliko informacij, kot jih je 

zmožen procesirati naenkrat, ali pa mu jih predstavimo drugače.  
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V zadnjih 20 letih je ameriški pedagoški psiholog Richard E. Mayer zasnoval 10 

ključnih kognitivnih principov za razvoj učinkovitih večpredstavnostnih učnih gradiv, 

od katerih je 5 za zmanjševanje nepotrebne kognitivne obremenitve, 3 za 

obvladovanje bistvene kognitivne obremenitve in 2 za spodbujanje generativne 

kognitivne obremenitve.  

Zmanjševanje nepotrebne kognitivne obremenitve 

Hitro se nam lahko pripeti, da preobremenimo kognitivne kanale z odvečnimi 

elementi, preobsežnim  besedilom ali obremenitvijo enega od kanalov. Rešitev je, da 

damo samo toliko literature kot jo je uporabnik še zmožen procesirati ali pa 

uporabimo drugačno predstavitev, npr. graf boljši od tabele. 

1. Načelo koherence: Učinek je boljši, če ni odvečnega materiala. 

Na prosojnici ne sme biti zavajajočih detajlov ali nasprotnih mnenj zaradi naše 

čustvene prevzetnosti ali motivacije. 

2. Načelo signaliziranja: Boljši učni učinek, če so ključni elementi poudarjeni. 

Elementi so lahko poudarjeni kot stavek s tremi ključnimi idejami, zvočnimi poudarki, 

ali pa poudarjene besede predstavljajo ključne besede. 

3. Načelo redundance: Boljši je učinek gradiva z avdio in video učinki kot avdio, 

video in besedilom. 

To načelo velja v splošnem, vendar ne pri nas v Sloveniji, saj smo navajeni te 

dvojnosti. To je posledica gledanja televizije s podnapisi, saj sedaj možgani jemljejo 

to kot samoumevno in nam zapolnitev dveh kanalov ne predstavlja težav. 

4. Načelo prostorske povezanosti: Ustrezno sliko umestimo ob napisan tekst.  

S sliko in besedilom na isti strani zagotovimo povezavo med vizualnimi in verbalnimi 

informacijami. V nasprotnem primeru dosežemo prekomerno procesiranje, saj tudi tu 

velja, da »ena slika zadostuje za 1000 besed«. 

5. Načelo časovne povezanosti: Besedilo in z njim povezane slike naj bodo 

predstavljene sočasno. 

Čeprav bi rekli da zamik slike in besedila prida dinamičnost k predstavitvi, bo 

povzročil potrebo po držanju obeh informacij v spominu, da bi ju lahko združili. Zopet 

lahko pride do preobremenjenosti. 

Obvladovanje bistvene kognitivne obremenitve  

Tu poskušamo doseči stanje brez nepotrebnega procesiranja kompleksnega 

materiala s pomočjo izgradnje ustreznih reprezentacij.  

6. Načelo segmentacije: Boljši učinek bomo dosegli, če je kompleksna učna 

enota razdeljena na dele. 
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Če je učna enota težavnejša, jo lahko razdelimo in naredimo miselne modele po 

korakih, to je sledimo behaviorističnemu načinu poučevanja. Za pridih dinamike 

prehoda, lahko dodamo gumb za nadaljevanje.  

7. Načelo predučenja: Pred kompleksno učno enoto dodamo še eno, krajšo. 

To načelo uporabimo, ko želimo razbremeniti kognitivni aparat, na primer: ko 

razlagamo imena, lokacije, delovanja.  

8. Načelo modalnosti: V animacijah uporabimo za njihovo pojasnjevanje raje 

govorjeno kot napisano obliko besedila. 

Z uporabo napisanega besedila bolj obremenimo vizualni kanal in učenčeva 

pozornost ni porazdeljena med 2 čutna kanala.  

Spodbujanje generativne kognitivne obremenitve 

Spoznali bomo, po katerih kriterijih bomo izbrali potrebno ustrezno gradivo in 

uporabili neizkoriščeno kognitivno kapaciteto.  

9. Načelo večpredstavnosti: Učni učinek je boljši, če imamo sliko in pripadajoči 

tekst, kot samo tekst. 

Slika predstavlja nekodiran podatek, zato se v možgane zapiše kot celota in si jo 

zapomnimo hitreje kot besede. Še manj napora za pomnjenje pa je potrebno, če je 

slika v povezavi s čustvi. Slika pa je informacijsko zelo bogata, saj vsebuje ogromno 

informacij in brez spremnega besedila, ki je eksaktno, ne moremo vedeti, kaj je res 

pomembno. 

10. Načelo personalizacije: Učni učinek je boljši, če je besedilo v pogovornem 

jeziku in ne v knjižnem. 

Pogovorni jezik vzbudi boljši socialni stik ter tako poda boljšo motivacijo kot knjižni 

jezik.  

Bistveni del kognitivne teorije učenja z večpredstavnostjo je tudi trditev, da je manj 

več, saj lahko preveč večpredstavnih elementov preseže kognitivne zmožnosti 

človeka (Mayer, 2008; Austin, 2009; Mann, 2008). 

3.2.2. Videoposnetki v razredu 

Večpredstavnost je torej skupek govorjenega ali napisanega besedila, slik, zvokov, 

animacij, simulacij in videoposnetkov. Raziskave kognitivnih psihologov so pokazale, 

da se učenci učinkovito učijo, na primer s pomočjo animacij v povezavi z zvokom. 

Poseben primer takih animacij so videoposnetki.  

Videoposnetki se v učnem procesu pojavljajo že dolgo časa, najpogosteje kot 

dopolnitev klasičnega načina poučevanja. Z raziskovanjem so se pojavila mnoga 

vprašanja. Kakšen videoposnetek je najbolj primeren? Na kakšen način ga uporabiti  
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v izobraževalnem procesu in kdaj? Koliko časa naj traja videoposnetek? Ali naj bo 

videoposnetek samostojna učna ura pri pouku, samo del ure, ali pa naj si ga učenci 

pogledajo doma? 

Govorili smo že o tem, da si bolje zapomnimo vsebino, ki na nas čustveno vpliva. 

Med gledanjem televizijskega programa intenzivno občutimo čustva igralcev, scene 

in celotno zgodbo. Občutimo navdušenje, jezo, ljubezen, sproščenost, pa tudi 

zdolgočasenost, če nam pripoved ni všeč. Prav zato imajo filmi zelo močan vpliv na 

naše mišljenje in občutke. Z videoposnetki v razredu želimo vzpostaviti podobne 

odzive, ki spodbudijo učence in izboljšajo razumevanje obravnavane teme.  

Z videoposnetkom v razredu lahko dosežemo veliko. Lahko pridobimo pozornost 

učencev in usmerimo njihovo koncentracijo v učenje. Lahko ustvarimo zanimanje za 

sicer običajno nepriljubljeno temo ali jih uporabimo kot predah pred ali po 

praktičnemu delu ure. Ob ustrezno organizirani aktivnosti v povezavi s posnetkom 

lahko pripomoremo k boljšim učenčevim predstavam in izboljšamo odnos do vsebine, 

predmeta in učenja, povečamo obseg razumevanja in kreativnost. Učence 

stimuliramo k novim idejam in povečamo učinkovitost učenja, saj imajo učenci 

priložnost za svobodno izražanje ter so tako navdušeni in bolj motivirani. Pri pouku 

lahko učence povežemo v skupine, ki potem sodelujejo v skupinskih diskusijah. 

Bistveni cilj pa je učenje narediti zabavno, pokazati smisel učenja s prikazom 

medpredmetnih povezav in uporabe znanja ter ustvariti vizualne slike (Berk, 2009). 

V razredu imamo učence z različnimi zaznavnimi učnimi stili učenja. V skladu s 

Flemingovim VAK-modelom za določanje učnega stila učencev, poznamo tri učne 

tipe: vizualni učni tip, slušni učni tip in kinestetični učni tip (Leite, Svinicki, Shi, 2009). 

V vsakem posamezniku se prepletajo vsi trije učni tipi, vendar pa lahko eden izmed 

njih prevladuje. Ker pri različnih učencih prevladujejo različni učni tipi, moramo znanje 

podajati na način, da zadovoljimo močnejše učne tipe vsakega učenca, saj tako 

zagotovimo personalizacijo, torej se prilagodimo potrebam posameznika. Zvočni 

videoposnetki so primerni tako za vidni (vizualni) kot tudi za slušni (avditivni) učni tip 

ter tako predstavljajo odlično dopolnilo k učni uri, saj zajema kar dva od treh 

zaznavnih stilov.  

Videoposnetek za potrebe učne ure lahko bodisi naredimo sami bodisi ga izberemo 

iz množičnega nabora videoposnetkov na spletu. Izbrati videoposnetek, ki bi bil 

primeren za uporabo, pa ni lahka naloga. Pozorni moramo biti na veliko ključnih 

dejavnikov, od tega, da ne vsebuje nasilja, prostaškega govorjenja, pomanjkljivo 

oblečenih igralcev itd., do tega, da zajame predvidene učne cilje. Pozornost najbolj 

pritegnejo filmi, ki se običajno vrtijo v kinematografih, niso pa najbolj primerni za 

uporabo pri pouku, saj zajemajo predvsem neprimerne situacije, ki niso primerne za 

predvajanje v izobraževalni ustanovi. Primernejši so izobraževalni posnetki, ki jih 

lahko uporabimo za predstavitev novih vsebin ali ponovitev že utrjene učne snovi v 

razredu. Posnetki so lahko dokumentarne ali zgodovinske narave ali pa so celo 

videoposnetki predavanj.  
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Vsak učitelj mora samostojno presoditi, kakšen videoposnetek je primeren za 

vključitev v izobraževalni proces. Berk (2009) meni, da moramo pri oblikovanju 

ocenjevalnih lastnosti upoštevati naslednje kriterije: 

a) karakteristiko učencev: spol, starost, narodnost in razumevanje jezika; 

b) smiselno zaporedje dogodkov; 

c) trajanje videoposnetka: videoposnetek naj bo omejen na takšno dolžino, da 

izvemo bistvo; 

d) število igralcev, ki nastopajo, naj bo le tolikšno, kolikor jih potrebujemo, da 

dosežemo želeno znanje;  

e) stopnjo žaljivosti oziroma neprijetno v videoposnetku: rasizem, nespoštovanje, 

diskriminacija glede na spol, etničnost pripadnost, politično usmerjenost in 

droge. 

3.3. UPORABA RAČUNALNIKA IN INTERNETA 

Predpogoj izvajanja e-izobraževanja je znanje o uporabi računalnika v izobraževanju 

ter dejanska uporaba računalnika.  

Reboljeva (2008) se sprašuje, kdaj smemo in kdaj moramo otroka posaditi pred 

računalnik. Meni, da je pravi čas, ko se otrok začne intenzivneje zanimati za svet 

okrog sebe, to pa je v prvih letih življenja. Ključnega pomena je, da računalnik ni 

njegova varuška, vendar sredstvo na poteh spoznavanja življenja, saj živimo v 

informacijsko napredni družbi. Tako bo otrok imel drugačna izhodišča in prednost 

pred tistimi, ki vanjo vstopajo kasneje, naučil pa se bo tudi urejati, selekcionirati in 

razumeti informacije, ki ga »zasipajo« na spletu. Postal bo informacijsko vešč otrok, 

ki zna funkcionirati v informacijski družbi. Meni, da je povsem normalno, da že 

triletnik raziskuje svet preko računalnika. V prvih razredih osnovne šole in kasneje pa 

se mora otrok naučiti samostojnega učenja ob računalniku, za kar potrebuje 

spoznavne učne vsebine ob podpori tehnologije, seveda pa ima klasična vloga 

staršev in učitelja še vedno bistveno vlogo pri poučevanju. Avtorica ocenjuje, da so 

po osmem letu starosti učenci ob pomoči učitelja mentorja že sposobni samostojnega 

učenja preko računalnika. Hkrati pa je prepričana, da bodo srednje šole še dolgo 

temeljile na klasični vlogi učitelja, ki nudi oporo, varnost, pozitivne vrednote učencu, 

ki še nima razvitih vseh sposobnosti za samostojno učenje. Tako je pravo obdobje za 

učenje brez učitelja v terciarnem izobraževanju, na primer izredni študij, kjer je večina 

učencev zaposlenih.  

Osebno menim, da je največji korak, ki ga moramo profesorji računalništva narediti, 

ta, da starše prepričamo, da se lahko otroci veliko naučijo z delom na računalniku in 

igranjem igric, ki jo vidim kot obliko učenja preko računalnika, še posebej primerno za 

mlajše učence. Piaget (Horvat in Magajna, 1987) poudarja pomen igre pri 

intelektualnem razvoju otroka z vidika intelektualne radovednosti kot motiv za igro. 

Tudi Maretič Požarnik (2000) piše, da je igra v otroštvu najpomembnejši način 

otrokovega učenja in pridobivanja osnov za višje oblike učenja in razvoj mišljenja. Tu 
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pridejo do izraza didaktične igre, ki so ustvarjene s ciljem, da igralec doseže 

zastavljene učne cilje, samo učenje pa je skrito v igro. Tako se igralec običajno sploh 

ne zaveda, da se uči. Študenti pedagoške fakultete take igrice na temo računalništva 

ustvarjajo tekom študija in jih nato objavijo na spletni strani http://hrast.pef.uni-

lj.si/igre, kjer so prosto dostopne.  

Na kratko si oglejmo, v kolikšni meri slovenski otroci čas dnevno preživijo na 

internetu, saj bi ga bilo logično uporabiti pri učenju, v kolikor je pogosto obiskan. 

Raziskave so pokazale, da internet dnevno uporablja 70 % slovenskih otrok in 

mladih, večkrat na dan pa nekaj manj kot polovica (45 %). V splošnem se delež 

uporabnikov interneta povečuje s starostjo. Dnevna uporaba interneta je bila največja 

pri starejših otrocih, starih od 15 do 19 let. Skoraj dve tretjini (63 %) otrok in mladih 

pa pravi, da ima njihov mobilni telefon dostop do interneta (CRP IKT, 2009). Glede 

na pogostost uporabe interneta pri mladih, bi ga bilo smiselno vključiti v 

izobraževanje.  

3.4. PRIMERJAVA E-IZOBRAŽEVANJA IN TRADICIONALNEGA 

IZOBRAŽEVANJA 

Čeprav sta tako e-izobraževanje kot tradicionalno izobraževanje načina poučevanja, 

se med njima pojavljajo tudi razlike. Celotna primerjava je povzeta po zapiskih s 

predavanj IKT za poučevanje računalništva, ki ga je v šolskem letu 2010/11 

predavala dr. Irena Nančovska Šerbec. 

Najbolj očitna razlika med e-izobraževanjem in tradicionalnem izobraževanjem je 

prostorska oziroma fizična ločenost. Tradicionalno poučevanje se vedno izvaja v 

ustanovi, kjer je učenec v nenehnem kontaktu z učiteljem in ostalimi učenci.  

E-izobraževanje obravnava slušatelja kot individualno osebo, ki je odvisna sama od 

sebe in je visoko motivirana, medtem ko je slušatelj pri tradicionalnem izobraževanju 

član skupine in je bistveno bolj nadzorovan in manj samostojen. 

Razlike se pojavijo tudi pri mehanizmih za posredovanje učne snovi. E-izobraževanje 

temelji na elektronskih medijih in računalniških programih, medtem ko tradicionalno 

izobraževanje bolj sloni na tiskanih medijih in občasni rabi tehnologije. 

Velike razlike se pojavijo tudi pri učnih metodah. Pri e-izobraževanju poučevanje 

poteka preko elektronskih medijev (on-line), kjer se uporabljajo individualne metode. 

Pri tradicionalnem izobraževanju pa uporabljamo klasične metode razlage: 

predavanje, pripovedovanje in opisovanje na množici učencev. 

Pri e-izobraževanju je moč zaznati visoko funkcionalno kompleksnost. To pomeni, da 

je prisotnih veliko različnih funkcij, kot so oblikovanje predavanj za prenos v 

elektronski obliki, distribucija učnih gradiv s pomočjo medijev in razvijanje primernih 

tehnologij. 
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E-izobraževanje potrebuje tudi visoko administrativno podporo kot posledico potrebe 

po koordiniranju različnih funkcij. V nasprotju s klasičnim načinom poučevanja, ko je 

ta nizka in potrebna samo za uskladitev dela učiteljev.  

Za konec si oglejmo še stroškovno strukturo obeh načinov izobraževanja. Pri e-

izobraževanju prevladujejo začetni stroški, računalniška in programska oprema, brez 

katere ne moremo začeti dela. Stroški so odvisni tudi od same priprave in prenosa 

predavanj ali učnih gradiv ter načeloma ne od števila slušateljev. Vendar pa se z 

naraščanjem števila slušateljev stroški na slušatelja znižajo. Pri klasičnem načinu 

poučevanja prevladujejo stroški dela, to so plača predavateljev in plačilo prostorov, ki 

so odvisni tudi od števila učencev.  

3.5. PREDNOSTI IN SLABOSTI E-IZOBRAŽEVANJA 

E-izobraževanje ima mnogo prednosti, seveda pa ima tudi nekaj pomanjkljivosti. 

Osredotočimo se najprej na pozitivne lastnosti. Z e-izobraževanjem imajo večje 

možnosti izobraževanja slušatelji iz oddaljenih krajev, odrasli ob delu, telesno 

prizadeti in vsi, ki se iz različnih razlogov ne morejo udeležiti tradicionalnih predavanj. 

Tako imajo večjo možnost racionalne izrabe časa ter večjo svobodo pri študiju, saj se 

lahko udeleženec e-izobraževanj uči kadarkoli in kjerkoli, kar ustreza današnjim 

zahtevam globalizacije. Učenci morajo biti bolj samostojni pri učenju in s tem 

povezano tudi bolj ustvarjalni. Ker se učijo samostojno, si lahko tempo učenja 

prilagodijo lastnim potrebam in se osredotočijo samo na določene dele vsebine, ki jim 

povzročajo težave. Prednost je tudi v sprotnem preverjanju znanja in interakciji z 

učiteljem in drugimi slušatelji. Hkrati imajo učenci tudi hitrejši dostop do podatkov 

preko spleta.  

Poglejmo si še nekaj slabosti. Glavna pomanjkljivost e-izobraževanja je možnost 

pomanjkanja samodiscipline, ki je nujno potrebna za sprotno poslušanje in 

izdelovanje po korakih. Pri takem načinu poučevanja so tudi visoki začetni fiksni 

stroški, kot so na primer nakup računalnika in internet. Ker je učenje samostojno, je 

mogoča socialna izolacija slušatelja. Za samo pripravo in izgradnjo e-izobraževanja 

je potrebna visoka stopnja podpore učiteljem s strani usposobljenih strokovnjakov za 

razvoj e-izobraževanja (Nančovska Šerbec, 2010/11). 

3.6. BEHAVIORIZEM IN KONSTRUKTIVIZEM V KONTEKSTU E-

IZOBRAŽEVANJA 

Naslednja primerjava je povzeta po članku Weegar in Pacis (2012) z naslovom A 

comparison of two theories of learning – behaviorism and construktivism as apllied to 

face-to-face online learning.  

Principe behavioristične teorije učenja v izobraževalni tehnologiji lahko vidimo v 

Skinnerjevi poučevalni napravi iz leta 1958. Naprava je delovala na osnovnih zakonih 

vaje in učinka ter predstavlja osnovne temelje sodobne izobraževalne programske 
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opreme. Vsakemu posamezniku so bila navodila predstavljena v obliki knjige, ki je 

bila nameščena na stroju. Za vsako vprašanje je učenec imel ponujenih več 

odgovorov, pri čemer je bil vedno samo eden pravilen. Če je izbral pravilnega, mu je 

instrument prestavil naslednje vprašanje, drugače pa je naprava javila napako in 

učenec je ponovno odgovarjal na isto vprašanje. Na poenostavljen način Skinnerjeva 

poučevalna naprava pomaga učencu utrditi njegovo vedenje in predstavlja vez z 

današnjimi računalniškimi programi, ki delujejo na podoben način.  

Delo Roberta Gagneja je bilo osredotočeno na vedenjski pristop v navezi z vojaškim 

urjenjem, redom, vajami in ponavljanjem. Na sistematičnem ponavljanju in vajah 

danes temeljijo moderni učni računalniški programi. V spletnem učnem okolju 

behaviorizem vključuje razdrobljenost učnih ciljev na manjše enote. Tako se učenci 

učijo po manjših korakih, katere lažje preoblikujemo in prilagodimo posamezniku. 

Pri spletnem učenju zunanje okolje ni oprijemljiv prostor, kot so opeke in zidaki v 

učilnici, vendar ga moramo vseeno spodbujati in negovati. Mnogi učitelji so 

prepričani, da kibernetski prostor ne more zagotavljati enako močnega vpliva na 

učenca, kot ga ta doživi pri klasičnem poučevanju. Z vidika behavioristov splet ne 

omogoča razvoja globoke povezanosti učenca z učiteljem. Na drugi strani pa nam 

sodobna tehnologija omogoča veliko boljšo sinhronizirano komunikacijo. Ta 

tehnologija omogoča učiteljem zagotovitev nagrad in povratnih informacij v realnem 

času. Razvijajo pa se tudi inteligentni tutorski sistemi, ki se prilagajajo znanju 

posameznika glede na njegove odgovore in samodejno podajajo povratno 

informacijo.  

Primer učne strategije osnovane na konstruktivizmu so projekti, kjer morajo učenci 

samostojno raziskovati, delati sodelovalno in se učiti preko medsebojne interakcije. 

Učitelji, ki se poslužujejo konstruktivistične teorije učenja na spletu, lahko zagotovijo 

učenje z odkrivanjem, aktivnostmi za spodbujanje kritičnega mišljenja kot tudi 

problemsko učenje z uporabo multimedijskega pristopa, ki zagotavlja optimalno 

uporabo več različnih sredstev izobraževalne komunikacijske tehnologije hkrati. Vse 

aktivnosti lahko potekajo asinhrono, vendar učenci doživijo močnejšo učno izkušnjo, 

če to doživijo sinhrono z ostalimi učenci. Naloge tega tipa potrebujejo spletne 

inštruktorje, da bomo razumeli spletni prostor in se iz nastale situacije kar največ 

naučili.  

Zahtevnejše multimedijske sisteme, ali z drugimi besedami hipermedijo, predstavljajo 

multimedijski sistemi z zelo visoko stopnjo interaktivnosti. Po načinu dostopa 

definiramo hipermedijo kot visokointeraktivni sistem, ki podaja dostop in povezavo 

informacij v obliki teksta, statične in dinamične slike ter zvoka, ko je snov povezana v 

zaporedju, hkrati pa tudi po posameznih temah, t.j. v obliki hiperteksta. Če so podatki 

zapisani in predstavljeni na tak način, si jih lažje zapomnimo, saj so podobno 

organizirani tudi v naših glavah. Hipermedija omogoča povezan prikaz informacij z 

več vrstami medijev (tekst, grafika, zvok, video), ti predstavljajo več nivojev 

informacij, ki so med seboj v stalni povezavi. Prvi popularni hipermedijski sistem je bil 
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HyperCard, ki so ga uporabljali na računalnikih Apple Machitosh. Zanj je bila značilna 

prilagojenost človeškemu razmišljanju in ne načinu delovanja procesorja. Združeval 

je značilnosti hiperteksta, sodobnega razvoja vmesnikov in zmožnosti sodobne 

multimedije. Ker je povezava teksta, slike in zvoka vse kvalitetnejša, se na obzorju 

kažejo že novi multimedijski sistemi, imenovani navidezna resničnost (ang. virtual 

reality). Prvi tak korak so simulatorji s čelado in LCD zaslon, ko se učenci učijo na 

življenjskih primerih v virtualni resničnosti, kjer ob morebitni napaki ni neprijetnih 

posledic (simulatorji letenja) (Sternad, 1998). 
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4. OBRNJENO UČENJE 

V svetu se je pojavil nov učni model, ki je hitro postal zelo priljubljen v vseh 

segmentih učenja. Še posebej se je uveljavil v vrtcih, študentskih učilnicah in celo v 

podjetjih. Imenuje se Flipped learning, v nadaljevanju pa bomo uporabili izraz 

obrnjeno učenje. Osnovna predpostavka v ozadju te metode je, da so neposredna 

navodila in predavanja neučinkovita pri delu z množicami ljudmi, vendar pa zelo 

učinkovita pri delu s posameznikom. Model obrnjenega učenja omogoča učiteljem 

okrepiti izkušnjo v razredu z manj predavanji in več aktivnostmi (Bergmann in Sams, 

2014). 

Kratica FLIP (Flip learning, 2015) pomeni: 

 Flexible environment – prilagodljivo okolje,  

 Learning culture – učno okolje,  

 Intentional content – učna snov, ki je namerno predstavljena in  

 Professional educator – pomen učitelja, ki je še bolj pomemben kot pri 

tradicionalnem pouku.  

Vseeno pa bi posredovanje neposrednih navodil zahtevalo številno učno osebje, 

večje, kot si ga izobraževalne institucije lahko privoščijo. V takem primeru lahko 

pridejo v poštev poučni videoposnetki, ki so preprosti za izdelavo. 

Razvoj obrnjenega učenja se je začel, ko sta srednješolska učitelja Jonathan 

Bergmann in Aaron Sams imela težave z dijaki, ki so uspešni športniki in zato 

pogosto manjkajo pri pouki. Taki dijaki so velikokrat zamudili kritično vsebino ali pa 

so zaostali pri učenju glede na njihove vrstnike oziroma so potrebovali dodatne ure 

razlage. Spomladi leta 2007 sta začela snemati svoja predavanja z uporabo 

programske opreme, ki omogoča zajem zaslona. Nastale videoposnetke sta nato 

objavila na spletu, kjer so si jih manjkajoči učenci lahko ogledali. Nato sta si zastavila 

vprašanje, ali je sploh še smiselno za učiteljevo klasično predavanje v učilnici ali pa 

bi bilo bolje, da si učenci videoposnetke predavanj ogledajo doma. Tako bi lahko čas 

v učilnici uporabili za bogatejše aktivnosti in pomagali učencem samo pri usvajanju 

težjih konceptov (Bergmann in Sams, 2014).  

Najbolj kritično vprašanje pri uporabi obrnjenega učenja je, kdaj je najboljši čas za 

uporabo tradicionalnega načina poučevanja v razredu. Na to vprašanje so učitelji z 

različnih področij odgovarjali na različne načine. Učitelji športne so uporabili čas v 

razredu za diskusijo o telovadbi in vajah, namesto da bi učencem postopek kar 

predstavili. Učitelji gospodinjstva so videoposnetke uporabili za prikaz kuhanja, da so 

učenci lahko pri pouku dejansko kuhali. Učitelji umetnosti so prikazali, kako se kipari 

preko posnetkov, pri pouku pa so učenci izdelali kip. Glavna poanta je, da premislimo 

in reinterpretiramo, kako naj bi pouk v razredu izgledal.  

Trenutno lahko v svetu opazimo trend vključevanja obratnega poučevanja v večje 

korporacije. Primer so strokovnjaki v jedrski industriji. Trenutno je usposabljanje 
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upravljavcev jedrskih elektrarn sestavljeno iz poučevanja v razredu, temu sledi 

praktično usposabljanje na delovanju ali z napravami. Če bi učitelji začeli uporabljati 

model obratnega učenja, bi lahko čas v učilnicah zamenjali z ogledi poučnih 

videoposnetkov. Teorijo pa bi potem podkrepili z že oblikovanim načinom praktičnega 

dela. Učitelji bi lahko potem čas, namenjen poučevanju v razredu, uporabili za 

razrešitev morebitnih napačnih predstav, za dodatne vaje na napravah ali pa za 

sodelovanje na simulacijah.  

Ta način poučevanja ne zmanjšuje potrebe po strokovnem znanju učiteljev. V resnici 

so učitelji še bolj bistvenega pomena, saj je ogromno pozornosti posvečene 

posamezniku. Vendar pa se vloga učitelja bistveno spremeni. Od položaja 

predavatelja preide učitelj v položaj trenerja, ki razvija nove talente.  

Naslednji sklop ljudi, ki bi jim uporaba obrnjenega učenja pripomogla, so udeleženci 

različnih konferenc. Pogosto se namreč zgodi, da predavatelj pride, pokaže 

prezentacijo, zraven nekaj malega pove in odide. Preko posnetkov bi lahko 

predavanje naredili bistveno bolj zanimivo in privlačno. Problem, ki tu nastane je, da 

se pogosto slušatelji za obisk predavanja odločijo šele v zadnjem trenutku. Tako 

obiskovalci nimajo časa, ne pričakovanj ali priprav na predavanje. Kaj bi potem od 

njih lahko pričakovali in zahtevali? Raziskovalci so ugotovili, da bi bilo smiselno 

narediti enominutni video posnetek, v katerem bi predavatelj na kratko razložil in 

predstavil svoja pričakovanja. Tako bi lahko skupni čas na konferencah, obiskovalci 

porabili za druženje in mreženje (Bergmann in Sams, 2014). 

4.1. UPORABA TEHNOLOGIJE 

Vse organizacije pri svojem delu uporabljajo informacijsko tehnologijo. Pogosto 

morajo, zaradi menjave naprav ali njihove nadgradnje, organizirati izobraževanja, da 

ustrezno usposobijo osebje. Oglejmo si primer medicinske sestre, ki je ravno 

zamenjala službo in se mora naučiti, kako se uporablja digitalni sistem za delo s 

kartotekami. Izobraževanje je potekalo tako, da je predavatelj frontalno razložil način 

delovanja in značilnosti sistema. Sestra je sklenila, da bi lahko neposredno 

predavanje zamenjala z asinhronim obrnjenim učenjem, kjer bi bilo več časa 

namenjenega dejanski uporabi sistema. Šole so do sedaj uporabljale obrnjeno 

učenje, ko so seznanjale osebje z uporabo novih programskih orodij. Če je osebje 

zaskrbljeno zaradi nove opreme, lahko uporabimo obrnjeno učenje ter tako 

omogočimo učenje v prostem času, pod njihovimi pogoji in v njihovem lastnem tempu 

(Bergmann in Sams, 2014).  

4.2. LASTNOSTI OBRNJENEGA UČENJA 

Obrnjeno učenje na svojevrsten način združuje tradicionalno poučevanje s 

poučevanjem na daljavo. Poteka pa tako, da učitelj vnaprej izdela videoposnetek 

razlage učne snovi, ki ga nato posreduje učencem preko spletne učilnice, elektronske 
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pošte, pomnilnika v oblaku (npr. dropbox) ali preko za to namenjene aplikacije, kot je 

na primer peftube. Predvideno je, da si učenci doma ogledajo posnetek in pridejo k 

pouku pripravljeni na diskusijo. Običajno so to kratki posnetki, ki zajemajo bistvene 

elemente razlage in so dolgi 3 do 5 minut, največ 10 minut, da učenci lahko ohranijo 

koncentracijo. Učenci so tudi bistveno bolj samostojni, saj lahko planirajo, kdaj in 

kolikokrat si bodo posnetek ogledali. Posnetek lahko med predvajanjem tudi ustavijo 

ter si zavrtijo samo določen odsek, ki ga niso najbolje razumeli. Predvideno je tudi, 

da si pripravijo vprašanja in povzetke, na katere nato učitelj v šoli odgovarja. Pri 

celotnem procesu je poudarjena aktivna vloga učenca skozi celoten proces učenja. 

Učitelj pri tem izgubi tradicionalno vlogo posredovalca znanja in postane bolj mentor 

in usmerjevalec. Če je potrebno »pri pouku pomaga, sodeluje pri reševanju nalog in 

problemov, spremlja razumevanje učne snovi, težavnost nalog poskuša prilagoditi 

posameznemu dijaku, spodbuja sodelovalno delo in medsebojno pomoč (GSŠRM, 

2015).  

Najpogostejše vprašanje, ki se zastavi pri omembi obrnjenega učenja, je, kaj narediti, 

če si učenci doma ne ogledajo posnetka in se tako ne pripravijo na delo v šoli. 

Učinkovit način, da zagotovimo, da so odrasli pripravljeni na učenje, je, da naredimo 

sistem, ki preprečuje izvedbo tradicionalnega poučevanja, če obrnjeno učenje ni bilo 

izvedeno.  

Pri obrnjenem učenju pogosto govorimo o uporabi videa kot poučnega orodja, vendar 

to ni edini način. Ob razvoju obrnjenega učenja so dajali prevelik pomen na same 

videoposnetke, zato se sedaj uveljavlja pojem izobraževalnih objektov (ang. learning 

object), kadar govorimo o orodjih obrnjenega učenja. Izobraževalni objekt so lahko 

videoposnetki, spletne simulacije, knjige in publikacije (Bergmann in Sams, 2014).  

4.3. OBRNJENO UČENJE PRI NAS 

»Bistveno je, da se učeči  zavedajo svoje odgovornosti v procesu učenja in da 

razvijejo lastna orodja, ki oblikujejo in omogočajo njihov svet učenja«, so mnenja pri 

podjetju Miška, ki se ukvarja z izobraževanjem, izpopolnjevanjem in usposabljanjem 

s poudarkom na uporabi IKT. V ta namen so organizirali konferenco EDID, kjer so 

predstavili obrnjeno učenje kot primer kombiniranega učenja. To je koncept učenja in 

poučevanja, pri katerem se spajajo različni učni slogi in se uporabljajo najrazličnejši 

učni pripomočki – od virtualnih do fizičnih. Posebnost obrnjenega učenja je v 

kombinaciji učenja in poučevanja tako na daljavo kot tudi v živo. Učenci učno snov 

pogledajo in predelajo doma s pomočjo videoposnetkov. Slednjega je ustvaril učitelj 

ali pa jih je kombiniral z različnimi že pripravljenimi učnimi vsebinami, ki so na voljo 

na spletu. Primer spletno dostopnih vsebin so npr. predavanja, ki so na voljo kot tako 

imenovane odprte učne vsebine (angl. open course ware-OCW), na primer na portalu 

MIT. Sledijo utrjevanje, diskusija in vaje v manjših skupinah. Tudi pri obrnjenem 

učenju se, tako kot pri običajnem pouku, pogosto prepletata vedenjski in 

konstruktivistični pristop (Miška, 2014).  
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Tudi v slovenskem učnem sistemu že lahko najdemo primere uporabe obrnjenega 

učenja. Kot primer šole lahko navedemo Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra 

Kamnik, kjer sta dve učiteljici v šolskem letu 2013 poskusno uvedli obrnjeno učenje v 

svoj pouk. Drugačen način dela so njuni dijaki odlično sprejeli.  

Na vprašanje, kako se jim zdi obrnjen vrstni red učenja, da naloge delajo v šoli, 

učitelja pa poslušajo tudi doma, so povedali (GSŠRM, 2015): 

Posnetek ali del posnetka lahko pogledaš večkrat, v šolo prideš že delno 

pripravljen, hitreje se naredi domača naloga, naredimo jo v šoli. 

Meni je bila ta metoda zelo zanimiva, nova izkušnja, izkazala se je za zelo 

uspešno. 

Dobro je, ker če snovi nisem dobro razumela, lahko posnetek razlage  

pogledam še enkrat ali večkrat. Tudi pred kontrolko lahko pogledam še enkrat, 

zapiske si lahko naredim kar doma. 

Lažje se naučim, pa tudi doma sem bolj mirna. 

Po ogledu posnetka delo pri pouku vedno poteka skupinsko. Pri skupinskem 

delu si več zapomnim in tudi motivacija je večja. 

Med pripravami za triatlon, ko bom manjkal pri pouku, bom šel v spletno 

učilnico, si pogledal tisto, kar zamujam, si lepo zapisal, se naučil, pa bo 

učiteljica srečna, jaz pa tudi. 

S tem načinom mi je lažje, ker lahko doma razlago večkrat poslušam in se 

lahko veliko več naučim. 

To učenje je ful boljše, pa tudi zvezkov ne bi bilo več treba kupovati. 
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5. NAČELO VKLJUČITVE IN IZKLJUČITVE 

5.1. KOMBINATORIKA V SLOVENSKEM UČNEM SISTEMU 

Slovenski učenci se s koncepti kombinatorike srečajo že v osnovni šoli, vendar 

pravila in postopke matematično ne formalizirajo oziroma posplošijo. Obravnava 

poteka samo na intuitiven način. V srednjih šolah pa se s konkretnim pojmom 

kombinatorike srečajo samo na srednje strokovnem izobraževanju in na poklicno 

tehničnem izobraževanju ter seveda na gimnazijah. Snov se pojavlja tudi na poklicni 

in splošni maturi, vendar je teh nalog malo in se močno ponavljajo.  

V empiričnem delu magistrske naloge bom na strokovnem gimnazijskem programu v 

pouk vpeljala specifično učno enoto Načelo vključitev in izključitev, ki spada k učni 

snovi kombinatorike. Vsako matematično snov na srednjih šolah je potrebno 

prilagoditi učni smeri, zato sem se odločila za podlago vzeti računalniško ozadje. 

Tako bom za lažje razumevanje primere uvajala iz vsakdanje življenjske prakse ter 

njihovega strokovnega področja. Vsebina se običajno obravnava v 4. letniku. 

V učnem načrtu gimnazijskih programov za predmet matematike (2015) so 

predvideni naslednji učni cilji pri vsebini kombinatorike:  

 Dijak zna izračunati vrednost n!. 

 Dijak loči posamezne kombinatorične pojme. 

 Dijak zna izračunati vrednost binomskega simbola. 

 Dijak zna razviti potenco dvočlenika.  

Vsebina kombinatorike se deli: na osnovni izrek kombinatorike in kombinatorično 

drevo, pravilo vsote, permutacije – tako s ponavljanjem kot brez, prav tako variacije, 

kombinacije brez ponavljanja, binomski izrek in Pascalov trikotnik. V kolikšni meri bo 

profesor poudarjal posamezno snov je odvisno samo od njega, kajti formalno 

poimenovanje in simbolno označevanje nista nujno obvezna. Tako nekateri profesorji 

dajejo poudarek samo na uporabi kombinatoričnih načel, drugi pa vsako načelo tudi 

strokovno poimenujejo in dokažejo. Pri tem od dijakov ne zahtevajo samostojnega 

izpeljevanja dokazov, vendar samo uporabo pravil in formalen zapis.  

Potemtakem lahko predpisane učne cilje dopolnimo in razširimo:  

 Dijak zna sistematično predstaviti različne vrste izborov iz dane množice 

objektov. Pri tem si pomaga s tabelami in drevesnim diagramom. 

 Pozna in zna uporabiti osnovni zakon kombinatorike. Pri ponazoritvi zakona si 

pomaga z drevesnim ali z drugačnimi diagrami. 

 V izborih v raznih kontekstih neposredno prepozna permutacije (kjer 

razlikujemo vse elemente) in kombinacije (brez ponavljanja). Število 

kombinacij oz. permutacij izračuna z obrazcem. 

 V raznih preštevanjih si pomaga z osnovnim zakonom kombinatorike in po 

potrebi s »pravilom vsote« (npr. pri variacijah brez ali s ponavljanjem).  
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5.2. OSNOVE KOMBINATORIKE 

Za magistrsko nalogo sem izdelala dva videoposnetka. Drugi je osredotočen na 

načelo vključitve in izključitve, medtem ko prvi videoposnetek povzame preostalo 

kombinatoriko. V srednji šoli kombinatoriko predstavljajo osnovni izrek kombinatorike 

ali pravilo produkta, pravilo vsote in razporejanje elementov na tri bistveno različne 

načine.  

Enostavne naloge, kot je Koliko različnih števil k lahko skonstruiraš iz dveh števk?, 

ne potrebujejo posebnega orodja za reševanje, pri nekaterih bolj zahtevnih pa so 

nam lahko v veliko pomoč.  

Najosnovnejše pravilo za reševanje nalog je pravilo produkta, ki pravi, da lahko 

števila možnosti na posameznem koraku odločanja zmnožimo med seboj, da dobimo 

število vseh različnih možnosti, če lahko korake tako ločimo med seboj, da nimajo nič 

skupnega. Primer naloge, bi se glasil: Obleči želimo tridelno obleko. Na voljo imamo 

6 različnih hlač, 4 srajce in 2 suknjiča. Na koliko različnih načinov se lahko 

oblečemo? 

Izbira posameznega kosa oblačila so različni koraki, saj za izbor (na primer srajce) ni 

pomembno, katere hlače ali suknjič izberemo. Pomembno je, da izberemo ene hlače 

in eno srajco in suknjič. Zaradi veznika »in« vemo, da moramo uporabiti pravilo 

produkta ter tako lahko posamezne možnosti zmnožimo med seboj ter ugotovimo, na 

koliko različnih načinov si lahko sestavimo tridelno obleko.  

6 ∙ 4 ∙ 2 = 48 

Torej lahko sestavimo 48 različnih tridelnih oblek, če imamo na voljo 6 hlač, 4 srajce 

in 2 suknjiča.  

Pravilo, ki je podobno pravilu produkta in zato zanj veljajo podobna pravila, se 

imenuje pravilo vsote. Prejšnjo nalogo preoblikujmo, da bo zadostovala pravilu vsote. 

Na voljo imamo 6 različnih hlač, 4 srajce in 2 suknjiča. Na koliko različnih načinov se 

lahko oblečemo? Tu smatramo, da je človek že oblečen, če ima na sebi en kos 

oblačila. Ker ni pomembno, ali človek obleče hlače ali srajco ali suknjič, lahko 

uporabimo pravilo vsote in seštejemo posamezne možnosti med seboj, da ugotovimo 

na koliko različnih načinov se lahko »oblečemo«.  

6 + 4 + 2 = 12 

V srednji šoli se seznanimo z najosnovnejšimi načini preštevanja, t.j. preštevanja 

raznih izborov. Zanima nas, na koliko načinov lahko iz danega nabora reči izberemo 

določeno število reči. Če je vrstni red pomemben in se reči iz nabora lahko ponavljajo 

ali pa tudi ne, govorimo o permutacijah in variacijah, v nasprotnem primeru gre za 

kombinacije. 
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O permutacijah govorimo, ko želimo na novo razporediti vse elemente dane množice 

v nekem vrstnem redu, pri čemer ločimo, ali se elementi ponavljajo ali pa so vsi 

različni. Vse permutacije označimo s P(n), kjer nam n pove število elementov, katere 

permutiramo.  

Podobno kot pri permutacijah je tudi pri variacijah pomemben vrstni red; delimo jih na 

variacije s ponavljanjem in na variacije brez ponavljanja. Od permutacij se variacije 

bistveno razlikujejo v tem, da so izbori »krajši« od izvorne postavitve elementov. To v 

bistvu pomeni, da ne razporejamo vseh elementov, ampak iz celotnega nabora 

izberemo samo en košček elementov. Število variacij brez ponavljanja, pri čemer 

izbiramo k-krat, na voljo pa je n elementov dane množice, označimo z 𝑉𝑛
𝑘. Število 

variacij, kjer je ponavljanje dovoljeno pa z 𝑉𝑛
𝑘(𝑝)
. Primer naloge je naslednji.  

Koliko različnih »besed« s k črkami (pomen torej ni pomemben) lahko sestavimo iz 

črk abecede z n različnimi črkami, če se črke ne smejo ponavljati? 

Ker nas zanima, koliko različnih besed lahko tvorimo, je vrstni red pomemben, že iz 

navodil pa vemo, da črk ne ponavljamo, torej gre za variacije brez ponavljanja. Za 

prvo črko nove besede imamo n  možnosti, saj je na voljo n črk. Ker črk ne 

ponavljamo, imamo za drugo črko nove besede na voljo 1 možnost manj, to je n-1 

možnosti. Podobno nadaljujemo naprej. Opazimo lahko, da od n črk odštejemo 

mesto predhodne izbire črke. Tako imamo za k-to črko na voljo samo še n-(k-1) = n-

k+1 možnosti. Izbire črk so bile neodvisne med seboj, zato lahko uporabimo pravilo 

produkta, po katerem je vseh možnosti: 

𝑛 ∙ (𝑛 − 1) ∙ (𝑛 − 2) ∙ … ∙ (𝑛 − 𝑘 + 1) =  
𝑛!

(𝑛 − 𝑘)!
=  𝑉𝑛

𝑘. 

Torej lahko sestavimo 
𝑛!

(𝑛−𝑘)!
  različnih besed. 

Koliko različnih »besed« s k črkami (pomen ni pomemben) lahko sestavimo iz nabora 

n  črk, če se črke lahko ponavljajo. 

Naloga je zelo podobna prejšnji nalogi, vendar se tu črke lahko ponavljajo, vse 

besede pa so dolžine k, torej gre za variacije s ponavljanjem. Za prvo črko nove 

besede imamo n možnosti, saj je na voljo n  črk. Ker črke ponavljamo, imamo tudi za 

drugo črko nove besede še vedno n možnosti, prav tako pa potem za vsako 

naslednjo. Po pravilu produkta je torej vseh možnosti: 

𝑛 ∙ 𝑛 ∙ 𝑛 ∙ … ∙ =  𝑛𝑘 =  𝑉𝑛
𝑘(𝑝)
. 

Torej lahko sestavimo 𝑛𝑘
  različnih besed. 

Preostale so nam še kombinacije, ki so sicer zelo podobne variacijam, vendar se od 

njih razlikujejo v tem, da vrstni red izbranih elementov ni pomemben. Urejen izbor se 

od neurejenega razlikuje v tem, da urejen izbor v primeru, da imamo izbore treh 
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elementov iz nabora prvih štirih naravnih števil, razlikuje na primer med besedama 

123 in 132, neurejen izbor pa ne. To pomeni, če obravnavamo urejene izbore, potem 

vsak neurejen izbor k  reči štejemo k! krat, saj je k! načinov, na katere lahko uredimo 

teh k elementov. Vseh urejenih izborov je potem k! krat toliko kot neurejenih. Torej je 

vseh neurejenih izborov natanko 
𝑛!

(𝑛−𝑘)!∙𝑘!
, kar običajno označimo z binomskim 

simbolom (
𝑛
𝑘

). Število kombinacij brez ponavljanja označimo kot 𝐶𝑛
𝑘. Primer naloge, 

kjer uporabimo kombinacije brez ponavljanja: 

Na koliko načinov lahko izberemo 3 fante in 2 dekleti izmed 5 fantov in 5 deklet. 

Ker lahko fante in dekleta obravnavamo kot dve popolnoma ločeni skupini in je izbor 

fantov neodvisen od izbora deklet, lahko uporabimo pravilo produkta.  

𝐶5
3 ∙ 𝐶5

2 = (
5
3

) ∙ (
5
2

) =  
5!

2! ∙ 3!
∙

5!

3! ∙ 2!
= 10 ∙ 10 = 100. 

Torej lahko iz nabora 5 fantov in 5 deklet naredimo 100 različnih mešanih skupin po 3 

fante in 2 dekleti.  

5.3. NAČELO VKLJUČITVE IN IZKLJUČITVE 

Do sedaj smo pri kombinatoriki spoznali dva načina preštevanja, to sta osnovno 

pravilo kombinatorike in pravilo vsote, s katerima lahko štejemo število izborov, ko 

imamo jasno ločene odločitve oziroma možnosti. Če torej poznamo moč dveh 

množic, kako ugotovimo moč unije množic? Če sta A in B disjunktni množici, potem 

lahko unijo izračunamo preprosto po naslednjem obrazcu 𝑚(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑚(𝐴) + 𝑚(𝐵). 

Kaj pa če A in B nista diskjuntni, torej njun presek ni prazen? 

Na to vprašanje odgovorimo s pomočjo naloge Koliko je naravnih števil od 1 do 

vključno 30, ki so deljiva z 2 ali s 3? 

V nadaljevanju z Ak označimo množico tistih naravnih števil med 1 in 30, ki so deljiva 

s k.  

Prva vrstica tabelarnega prikaza nam služi za prikaz vseh števil. V drugi vrstici so 

obkrožena vsa števila, ki so deljiva z 2, v tretji pa tista, ki so s 3. Zadnja vrstica 

predstavlja unijo obeh množic, zato so obkrožena vsa tista števila, ki so bila pred tem 

že vsaj enkrat, vertikalno gledano, obkrožena. Če je bila številka obkrožena dvakrat, 

je dodatno še podčrtana. Številke obkrožene v posameznih vrsticah tako 

predstavljajo elemente množic 𝐴2, 𝐴3 in 𝐴2 ∪ 𝐴3. 
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Če preštejemo obkrožena števila na koncu vseh vrstic, opazimo, da vsota druge (15) 

in tretje vrstice (10) ne da števila obkroženih števil v četrti vrstici (22). To je zaradi 

vseh števil, ki smo jih pri seštevanju obkroženih števil druge in tretje vrstice šteli 

dvakrat. Teh je natanko 5. Toliko je pa tudi podčrtanih števil v četrti vrstici. Ta smo 

namreč najprej šteli (oz. vključili) dvakrat, zato jih je potrebno enkrat odšteti (oz. 

izključiti). Na tem principu vključevanja in izključevanja temelji načelo vključitev in 

izključitev, katerega običajno zapišemo tako, da izpostavimo množico unije. 

𝑚(𝐴2 ∪ 𝐴3) = 𝑚(𝐴2) + 𝑚(𝐴3) − 𝑚(𝐴2 ∩ 𝐴3) 

Nalogo lahko nadgradimo tako, da dodamo še eno množico in se vprašamo, Koliko je 

naravnih števil od 1 do vključno 30, ki so deljiva z 2, s 3 ali s 5? 

Postopek reševanja je enak kot prej, z dodatkom, da v zadnji vrstici večkratno 
obkrožena števila ločimo glede na to, v katerih dveh vrsticah je bilo že obkroženo. 

Rdeče podčrtano število predstavlja presek množice 𝐴2 in 𝐴3, zelena 𝐴2 in 𝐴5 ter 
modra presek množice 𝐴3 in 𝐴5. Večkratno podčrtano število je potem v večih 
presekih.  

 

Tako kot zgoraj izrazimo moč unije treh množim s seštevkom moči posameznih 
množic, kateremu smo odšteli moči vseh dvojnih presekov. Leva in desna stran 

enačbe nista enaki (32 ≠ 31), saj smo na desni strani število 30, trikrat prišteli in 
trikrat odšteli – nahaja se tako v vsaki posamezni množici, kot tudi v vseh dvojnih 
presekih, zato ga moramo še enkrat prišteti.  

𝑚(𝐴2 ∪ 𝐴3 ∪ 𝐴5) = 𝑚(𝐴2) + 𝑚(𝐴3) + 𝑚(𝐴5) 

 − 𝑚(𝐴2 ∩ 𝐴3) − 𝑚(𝐴2 ∩ 𝐴3) − 𝑚(𝐴3 ∩ 𝐴5) 

 + 𝑚(𝐴2 ∩ 𝐴3 ∩ 𝐴5) 
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Ali če zapišemo s simboli: 

|𝐴2 ∪ 𝐴3 ∪ … ∪ 𝐴𝑛| = ∑ |𝐴𝑖|

1≤𝑖≤𝑛

 

 − ∑ |𝐴𝑖 ∩ 𝐴𝑗|

1≤𝑖≤𝑗≤𝑛

 

 + ∑ |𝐴𝑖 ∩ 𝐴𝑗 ∩ 𝐴𝑘|

1≤𝑖≤𝑗≤𝑘≤𝑛

 

 + ⋯ 

 +(−1)𝑛+1|𝐴𝑖 ∩ 𝐴𝑗 ∩ … ∩ 𝐴𝑛| 

 

Z drugimi besedami. Ko iščemo moč unije večih disjunktnih množic najprej seštejemo 

vse moči posameznih množic. Vsoti potem odštejemo vse enojne preseke, ker smo v 

prejšnjem koraku nekatera števila šteli dvakrat. Seštevku nato prištejemo trojne 

preseke, ker smo v prejšnjem koraku nekatera števila odšteli dvakrat, in tako naprej. 

Opazimo, da smo v zgornjem primeru uporabili to načelo na primeru n=3. Dokaz je 

matematično korekten zapisan in predstavljen v diplomskem delu Načelo vključitev in 

izključitev (Medved, 2013). 

  



Ines Medved, magistrsko delo 

37 

II. EMPIRIČNI DEL 

1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Načini poučevanja se spreminjajo. Nekdaj so se ljudje učili z branjem klinopisa s 

kamnitih plošč, potem se je uveljavilo branje s papirusa, kasneje s tablic, nazadnje iz 

knjig. Dandanes pa se uveljavlja branje z računalniškega zaslona in učenje na spletu, 

kjer se gradivo lahko »pogovarja« z nami in mi z njim (Rebolj, 2008). Kombinacijo 

učenja na daljavo in institucioniranega učenja med drugim predstavlja obrnjeno 

učenje, ki se pretežno uporablja za poučevanje odraslih, saj jim razlaga preko 

računalnika omogoča ogled v času, ko nimajo drugih obveznosti, hkrati pa 

predvidevamo, da so dovolj samostojni, da bodo temeljito preučili predvideno 

gradivo. 

V zadnjem času so se, tudi v Sloveniji, pojavili poskusi uveljavljanja obrnjenega 

učenja na srednjih šolah, pretežno pri družboslovnih predmetih. Pri naravoslovnih 

predmetih tako poučevanje ni običajno, saj učenje temelji na logičnem razmišljanju in 

abstraktnih strukturah, kar je težje razložiti na daljavo, še težje pa ob razlagi 

preverjati razumevanje snovi in razčistiti morebitne nepravilnosti. Ob preučevanju 

literature o poučevanju na daljavo se mi je porodilo vprašanje, ali je mogoče 

matematiko v srednjih šolah poučevati z metodo obrnjenega učenja. Poučevanje bi 

izgledalo tako, da učitelj naredi ali poišče ustrezen videoposnetek, kjer je podana 

razlaga nove snovi, ter ga objavi na izbranem portalu (peftube, spletna učilnica, 

youtube,… ). Dijaki ga nato doma samostojno pogledajo, si naredijo izpiske in si 

zabeležijo morebitna vprašanja. Na učno uro pridejo pripravljeni, z vprašanji, da v 

diskusiji zgladijo morebitne neusklajenosti. Pri pouku snov tudi utrdijo z reševanjem 

nalog.  

1.1. CILJI RAZISKAVE ALI RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZIROMA 

HIPOTEZE 

Obrnjeno učenje pretežno temelji na konstruktivistični paradigmi, a moj namen ni 

izvesti celotnega procesa poučevanja na daljavo, ampak samo prvi del, to je razlaga 

preko računalnika. Sama razlaga bo temeljila na vedenjskem pristopu in intenzivni 

interakciji učnega gradiva in učenca. Moj cilj je ugotoviti, ali so dijaki sposobni slediti 

in usvojiti razlago na računalniku do te mere, da bi lahko v drugem delu pristopa 

prišlo do diskusije v razredu.  

Cilji magistrske naloge so torej:  

1. Izdelati primer vzorčnih videoposnetkov, uporabnih za obrnjeno učenje v 

srednji šoli. 

2. Ugotoviti, kako dijaki sprejemajo poučevanje v obliki obrnjenega učenja.  

3. Ugotoviti, ali je usvojeno znanje ob koncu razlage preko videoposnetka 

primerljivo z usvojenim znanjem dijakov pri tradicionalni razlagi v razredu. 
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1.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

Glavna raziskovalna vprašanja so:  

1. Kako izdelati videoposnetek, uporaben za obrnjeno učenje matematike v 

srednji šoli? 

2. Ali učne navade dijakov omogočajo uvedbo obrnjenega učenja matematike?  

3. Kakšna so stališča dijakov o obrnjenem učenju matematike, posebej v delu 

razlage preko videoposnetka? 

4. Ali je usvojeno znanje ob koncu razlage preko videoposnetka primerljivo z 

usvojenim znanjem dijakov pri tradicionalni razlagi v razredu? 

V zvezi s 3. raziskovalnim vprašanjem sem postavila hipotezo. 

H0: Usvojeno znanje ob koncu razlage preko videoposnetka je primerljivo z 

usvojenim znanjem pri tradicionalni razlagi v razredu.  
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2. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Raziskava v sklopu magistrske naloge je potekala s kvantitativnim raziskovalnim 

pristopom. Metoda raziskovanja je deskriptivna, ki sem jo uporabila za opis stanja, ter 

eksperimentalno kavzalna, s katero sem s pomočjo eksperimentalne in kontrolne 

skupine pridobila podatke. Skupini se razlikujeta v načinu podajanja razlage. Dijaki, 

udeleženi v eksperimentalni skupini, so imeli razlago preko videoposnetka, medtem 

ko so dijaki v kontrolni skupini bili deležni tradicionalne razlage v razredu.  

Empirična raziskava te magistrske naloge je razdeljena na dva dela. Prvi del 

predstavlja izdelavo dveh videoposnetkov, v drugem delu pa bom poskušala 

ugotoviti, ali lahko dijaki poslušajo razlago snovi na daljavo in se pri tem naučijo 

enako ali več kot tisti dijaki, ki poslušajo razlago snovi v šoli.  

2.1. VZOREC 

V magistrski nalogi sem uporabila namenski vzorec dijakov, to sta dva razreda 4. 

letnika strokovne gimnazije. Dijaki enega razreda so tvorili eksperimentalno skupino, 

dijaki drugega razreda pa kontrolno skupino. 

 

V eksperimentalni skupini je sodelovalo 24 dijakov, od tega 20 moških (83 %) in 4 

ženske. Kontrolna skupina pa zajema samo 18 dijakov, od katerih je 15 moških (83 

%) in 3 ženske (17 %). Struktura dijakov glede na spol je običajna, saj gre za 

strokovno usmerjeno gimnazijo, kjer običajno prevladujejo osebe moškega spola.  

Graf 1: Struktura eksperimentalne in kontrolne skupine glede na spol 

83% 

17% 

Kontrolna skupina  

moški

ženski

83% 

17% 

Eksperimentalna skupina  

moški

ženski
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Iz grafa je razvidno, da so vsi udeleženci raziskave polnoletni, stari 18 ali 19 let. 

Osemnajstletnikov je v eksperimentalni skupini 62 % (15 dijakov) in 61 % v kontrolni 

(11), preostali pa so devetnajstletni dijaki, v eksperimentalni skupini jih 11 in v 

kontrolni 7.  

 

Graf 3: Razporeditev ocen v prejšnjem šolskem letu pri matematiki 

Zanimalo me je tudi, kakšne ocene so dijaki imeli pri matematiki v preteklem šolskem 

letu. Opazimo lahko, da so dijaki eksperimentalne skupine imeli nekoliko boljše 

ocene kot dijaki kontrolne skupine, kar potrjuje tudi povprečje ocen posamezne 

skupine. Dijaki eksperimentalne skupine so dosegli povprečje 3,96, medtem ko so 

dijaki kontrolne skupine dosegli povprečje 3,61.  
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Graf 2: Pregled udeležencev glede na starost po posameznih skupinah 
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2.2. RAZISKOVALNI INSTRUMENTI IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV  

2.2.1. Raziskovalni instrumenti 

Dijaki so reševali predtest in posttest, na teste so na mesto kod napisali »skrivna 

imena«. Predtest poleg splošnih informacij vsebuje tudi štiri računske naloge, 

posttest pa pet. Od teh nalog sta prva in druga naloga na obeh testih identični, saj 

sem želela preveriti, ali so dijaki poslušali prvi posnetek, t.j. ponovitev snovi. Tretja 

naloga predtesta predstavlja enostavno nalogo uporabe osnovnega pravila 

kombinatorike in služi preverjanju predhodnega znanja. Ista naloga na posttestu pa 

preverja, ali so se dijaki naučili, kdaj lahko uporabimo načelo, ki so ga tik pred tem 

spoznali. Četrti nalogi na obeh testih sta zopet enaki. S to nalogo na predtestu sem 

želela preveriti, ali dijaki že poznajo načelo vključitve in izključitve, na posttestu pa 

sem želela preveriti, ali znajo rešiti preprosto nalogo po dejanski obravnavi snovi. 

Peta naloga posttesta predstavlja težjo nalogo uporabe nove učne snovi. Testa si 

lahko ogledate v prilogi 1 in 2. 

Predtest je poleg nalog vseboval tudi vprašalnik o učnih navadah, ki je sestavljen iz 

štirih vprašanj, od katerih imajo prva tri nanizane trditve, pri čemer je potrebno 

določiti moč strinjanja s posamezno trditvijo po Likertovi lestvici.  

Dijaki so izpolnjevali tudi vprašalnik o učenju ob videoposnetkih. Dijaki so zopet 

ocenjevali strinjanje s posameznimi trditvami po Likertovi petstopenjski lestvici. 

Trditve se nanašajo na uporabo, razumljivost in zahtevnost, preberete pa si jih lahko 

v prilogi 3. Ker drugi videoposnetek obravnava novo snov, je vprašalnik o vpeljavi 

načela vključitve in izključitve dopolnjen in razširjen.  

2.2.2. Izvedba raziskave 

Izdelava videoposnetkov 

Kot sem že omenila, je raziskovalna naloga razdeljena na dva dela, pri čemer sem v 

prvem delu izdelala dva videoposnetka. S prvim posnetkom sem želela ponoviti snov 

kombinatorike, hkrati pa tudi učence seznaniti z drugačnim načinom sprejemanja 

informacij, da bi jim bilo lažje ob drugem posnetku, ko gre za popolnoma novo snov. 

Najprej sem oblikovala učno pripravo in predvidela učne cilje, nato pa s pomočjo 

prenosne interaktivne tablice in zajema zaslona posnela video ponovitve snovi 

oziroma uvajanje le-te. Prenosna interaktivna tablica je pomanjšana različice večje 

interaktivne table, kakršne so običajno pritrjene v učilnicah. Programska oprema za 

delovanje tablice, ki hkrati omogoča zajem zaslona, se imenuje InterWrite Workspace 

(InterWrite Workspace, 2015) in je eden izmed nabora programov za delovanje 

interaktivne table (Smart, Promethean,… ). Z drugimi besedami: zajem zaslona 

pomeni, da se snema vse, kar se dogaja na poljubno velikem omejenem delu 

zaslona. Tako imajo dijaki neposreden pogled na dogajanje na tabli, brez dodatnih 

zunanjih motenj. Nastali videoposnetek sem nato obdelala s programom Windows 

MovieMaker (MovieMaker, 2015), kjer sem določene dele posnetka pohitrila oziroma 
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upočasnila in dodala zvok. Prvotno je bilo sicer mišljeno, da bo zajem zaslona 

narejen s programom CamStudio (CamStudio, 2015), vendar sem ugotovila, da ta 

program zasede preveč delovnega spomina, da bi ostali programi normalno delovali, 

zato je prihajalo do zakasnitev in nenormalnega delovanja interaktivne tablice. 

Celotna posnetka nista daljša od 15 minut, vendar je od posameznika odvisno, koliko 

časa potrebuje za ogled posnetka, saj lahko dele, ki jih ne razume, zavrti še enkrat ali 

pa posnetek ustavi in si naredi zapiske. Ker sem želela preveriti, ali dijaki pogledajo 

posnetek, je program zasnovan tako, da mi je javil število dijakov, ki so si po 

pravilnem postopku ogledali posnetek.  

Pri izdelavi videoposnetka sem bila pozorna predvsem na to, da sem učni cilj razbila 

na več manjših ciljev, ki jih je lažje doseči. Govorjeno besedilo sem si pripravila 

vnaprej, da je predstavitev gladko tekla, hkrati pa sem zagotovila govorjenje brez 

slišnega narečja. Pazila sem tudi, da sem pomembne odseke večkrat ponovila in da 

sem bistvene dele snovi poudarila z drugo barvo, za lažjo zapomnitev. Da je bila 

snov predstavljena pregledno, sem pazila, da sem pisala besedilo od leve proti desni 

in od zgoraj dol po celotnem ekranu ter da je bila velikost besedila dovolj velika. 

Postopek zbiranja podatkov 

Pred zbiranjem podatkov sem se najprej sestala z ravnateljem izbrane strokovne 

gimnazije ter izbrano profesorico matematike. Seznanila sem ju s podrobnostmi 

raziskave, opisom postopka zbiranja podatkov in načinom dela. Po pridobitvi 

njihovega soglasja smo se dogovorili za datum zbiranja podatkov. Vsak dijak je nato 

dobil obrazec za soglasje sodelovanja pri magistrski nalogi, katere so lahko podpisali 

sami, saj so vsi že polnoletni.  

Oba razreda sem najprej nekaj ur opazovala, da sem se seznanila z njimi in načinom 

poučevanja profesorice. V obeh razredih smo nato skupaj pri pouku pogledali prvi 

videoposnetek, s katerim smo ponovili učno snov, nato pa sta obe skupini dobili 

kratek 10 minutni predtest, s katerim sem preverila njihovo predznanje. Test vsebuje 

vprašanja zaprtega tipa in ocenjevalne lestvice. Za zagotavljanje anonimnosti in 

potrebe kasnejše primerjave rezultatov sem dijakov naključno dodelila »skrivna 

imena«. Na začetku so dijaki podali tudi nekaj osnovnih podatkov, kot so spol, starost 

in učni tip.  

Nato je kontrolna skupina poslušala »običajno« razlago pri pouku, eksperimentalna 

skupina pa doma videoposnetek z naslovom Načelo vključitev in izključitev, ki je 

dostopen na spletni aplikaciji Peftube (Sušec, 2015). Za ogled je bilo potrebno imeti 

uporabniško ime in geslo, kar so bila ravno »skrivna imena«, ki so jih dijaki dobili 

(prosto ime in geslo je še Ucenec30, Ucenec30). Le s prijavo na spletno stran so 

dijaki lahko doživeli popolno izkušnjo takega načina vpeljave nove učne snovi, saj so 

le s prijavo vidni kvizi med posnetkom. Nato so vsi dijaki rešili še kratek 10-minutni 

postest, s katerim sem preverila, kolikšen del snovi so usvojili tekom učne ure. 

Eksperimentalna skupina je dobila tudi vprašalnik o stališčih poučevanja preko 
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računalnika s pomočjo razlage na daljavo, kjer so vprašanja odprtega tipa in 

ocenjevalne lestvice.  

2.3. POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

V magistrski nalogi zbrane podatke sem obdelala s pomočjo računalniškega 

programa Excel in IBM SPSS Statistics 20. Uspešnost običajnega in obrnjenega 

učenja sem ugotavljala tako, da sem primerjala rezultate predtesta in postesta. Ker 

podatki niso ustrezali pogojem normalnosti, kar sem preverila s testom Kolmogorov – 

Smirnov, sem v nadaljevanju uporabila Wilcoxonov preizkus za primerjavo rezultatov 

znotraj posamezne skupine (odvisen vzorec) in Mann-Whitneyev test za primerjavo 

dosežkov obeh skupin na posameznem testu (neodvisen vzorec). 

Rezultate sem predstavila v obliki tabel in grafov. Pri vprašanjih odprtega tipa sem 

odgovore združila in povzela.  
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3. REZULTATI Z ANALIZO IN INTERPRETACIJA 

V naslednjem razdelku so predstavljeni rezultati empirične raziskave z analizo in 

interpretacijo podatkov.  

3.1. VPRAŠALNIK O UČNIH NAVADAH 

Vprašalnik o učnih navadah se je nanašal na potencialno primernost načina 

poučevanja po metodi obrnjenega učenja (glede na učence). Tu me je predvsem 

zanimalo, ali jim način poučevanja odgovarja glede na preferenčni učni stil, 

priljubljenost izbrane učne teme in glede na do sedaj pogosto uporabljene učne 

pripomočke in načine učenja. 

Spoznavni stil učenca je pomemben, saj je od tega odvisno, na kakšen način dijak 

sprejema informacije. V spodnjem grafu je predstavljena pogostost prevlade 

posameznega učnega stila po mnenju dijakov na celotnem vzorcu.  

 

 

Graf 4: Razporeditev dijakov glede na spoznavni stil 

Kot je razvidno iz grafa 4, se je večina, kar 81 % vseh dijakov, glede na spoznavni 

stil, uvrstila med vizualne tipe, kar pomeni, da si najbolje zapomnijo informacije, če jih 

vidijo. Samo trije dijaki (7 %) menijo, da si najbolje zapomnijo vsebino, ki jo slišijo, in 

pet dijakov je prepričanih, da si najbolje zapomnijo, če se učijo z izkušnjo – projekti, 

eksperimenti. Prevlado vizualnega učnega stila je bilo pričakovati, saj večina ljudi 

preferira vidno podane informacije. Za uporabo videoposnetkov pri procesu 

obrnjenega učenja to ne predstavlja nobenih težav, saj videoposnetki zadovoljujejo 

vse tri spoznavne stile.  

Učna tema ima pomemben vpliv na uspešnost učenja in razumevanja, saj so 

nekatere bolj, druge manj težavne in glede na to tudi priljubljene pri dijakih. Naslednji 

graf predstavlja priljubljenost posameznih tem pri pouku matematike v 4. letniku 

gimnazijskega programa pri celotnem vzorcu. 
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Graf 5: Stališča glede priljubljenosti posameznih učnih tem 

Najbolj priljubljena učna tema so odvodi, saj kar 18 dijakov (43 %) trdi, da so jim zelo 

všeč. Tesno jim sledijo integrali, ki jih je izbralo 16 dijakov (38 %). Za temo 

kombinatorike pa kar 33 dijakov, kar je 79 % vseh, trdi, da jim kombinatorika ni všeč, 

kar običajno pomeni, da imajo pri tej snovi velike težave. Samo trije dijaki (7 %) so 

rekli, da jim je kombinatorika zelo všeč in šest (14 %), da jim je všeč.  

Tabela 2: Povprečje priljubljenosti posameznih učnih tem po Likertovi lestvici 

 Likertova lestvica 

(1-zelo mi ni všeč, 2- ni mi všeč, 3- mi je in mi ni všeč, 4-všeč mi je, 5- zelo mi 
je všeč) 

Zaporedja 3,17 

Kombinatorika 2,76 

Funkcije 3,10 

Odvod 3,86 

Integrali 3,88 

Zaporedja 3,17 

Glede na Likertovo lestvico lahko opazimo, da je kombinatorika najmanj, odvodi in 

integrali pa najbolj priljubljena učna tema četrtega letnika izbrane strokovne 

gimnazije. Če enačimo priljubljenost in uspešnost pri posamezni temi, potem rezultati 

niso presenetljivi, saj kombinatorika velja za eno izmed najtežjih tem pri matematiki, 

kar posledično pomeni, da jo je težko razložiti, še posebej na daljavo.  

Zanimalo me je tudi, s pomočjo kakšnih učnih pripomočkov se dijaki učijo, saj bi tako 

lahko razbrala, ali bi bil potreben velik preskok pri načinu učenja, če se uveljavi 

obrnjeno učenje. Če dijaki že uporabljajo računalnik pri svojem učenju, potem se 

njihov vzorec učenja z vpeljavo obrnjenega učenja ne bo spremenil.  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

zaporedja kombinatorika funkcije odvod integrali

zelo mi ni všeč ni mi všeč mi je všeč in mi ni všeč všeč mi je zelo mi je všeč



Ines Medved, magistrsko delo 

46 

Tabela 3: Pogostost uporabe različnih učnih pripomočkov celotnega vzorca 

  

Iz tabele je razvidno, da se dijaki zelo poredko učijo iz knjig in preko računalnika, 30 

(71 %) oziroma 27 (64 %) dijakov ga uporablja samo kot dopolnilo k učenju 1x 

mesečno ali manj. Samo deset dijakov (24 %) pravi, da računalnik uporablja večkrat 

tedensko za učenje, oziroma trije (7 %) da ga uporabljajo dnevno. Opazimo lahko, da 

se največ dijakov uči s pomočjo lastnih zapiskov in ob pomoči učnih listov, ki jih 

dobijo v šoli.  

Način učenja nam pove, na kakšen način se dijaki učijo, razberemo pa lahko tudi, ali 

jim bolj odgovarja samostojen, sodelovalni ali usmerjeni način učenja. Spodnja tabela 

predstavlja pogostost uporabe različnih načinov učenja na celotnem vzorcu.  

Tabela 4: Pogostost uporabe različnih načinov učenja 

 

Zelo redko Redko Občasno  Pogosto  Zelo pogosto 

f % f % f % f % f % 
Branje snovi 9 21,4 9 21,4 11 26,2 8 19,0 5 11,9 
Izpisovanje bistva 8 19,0 6 14,3 9 21,4 13 31,0 6 14,3 

Sodelovanje pri pouku - - 5 11,9 9 21,4 16 38,1 12 28,6 

Ponavljanje pred občinstvom 31 73,8 7 16,7 2 4,8 - - 2 4,8 

Snemanje in predvajanje snovi 41 97,6 1 2,4 - - - - - - 
Barvno označevanje bistva 14 33,3 9 21,4 6 14,3 6 14,3 7 16,7 
Miselni vzorec snovi 26 61,9 7 16,7 8 19,0 1 2,4 - -- 
Ponavljanje ob telovadbi 31 73,8 6 14,3 5 11,9 - - - - 

 

Opazimo lahko, da se najbolj pogosto dijaki učijo preko vsaj občasnega sodelovanja 

pri pouku, kjer si poskušajo zapomniti čim več. Tako meni kar 88 % dijakov. 

Priljubljena je tudi metoda branja in sprotnega ponavljanja, kar vsaj občasno 

uporablja pri učenju 24 dijakov (57 %). Približno enako število dijakov pri svojem 

učenju izpiše bistvo in ponavlja po zapiskih ali pa z barvami označi bistvene dele 

snovi. Najmanj priljubljene metode učenja pa so snemanje in poslušanje snovi, 
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izdelava miselnih vzorcev in ponavljanje ob njih, glasno ponavljanje snovi pred 

občinstvom ter ponavljanje ob telovadbi, ko so skoraj vsi dijaki izjavili, da te načine 

učenja uporabljajo zelo redko ali celo nikoli.  

Torej je dijakom v navadi, da si med učenjem delajo izpiske in berejo snov. Ker pri 

obrnjenem učenju prevladujeta ravno ta dva načina učenja, menim, da iz tega 

stališča dijaki ne bi smeli imeti težav z drugačnim načinom poučevanja.  

3.2. UČNE NAVADE DIJAKOV 

V drugem raziskovalnem vprašanju sem se spraševala, ali učne navade dijakov 

dovoljujejo uvedbo obrnjenega načina pri učenju matematike.  

Dijaki eksperimentalne skupine so bili deležni načina poučevanja, ko so morali sami 

pogledati videoposnetek in narediti lastne izpiske. Prvi dan smo pri pouki pogledali 

prvi videoposnetek, da smo ponovili snov kombinatorike, hkrati pa tudi zato, da so se 

dijaki srečali s takim načinom poučevanja. Njihovo mnenje je bilo, da je 

videoposnetek dobro narejen, všeč jim je bil drugačen način ponavljanja. Kljub temu 

da se jim je zdel posnetek malo hiter, je hitrost primerna za ponovitev snovi. Dijaki so 

rešili predtest ter dobili navodila, kje in kako lahko dostopajo do videoposnetka. 

Dogovorili smo se, da bodo vsi pogledali videoposnetek in si naredili zapiske do 

naslednje ure, torej do naslednjega dne.  

Tik pred prihodom v razred naslednji dan sem pogledala rezultate kviza, ki se 

pojavijo v videoposnetku, če si prijavljen, in opazila, da sta samo dva učenca 

odgovorila na vprašanja. Tudi profesorica je bila nad rezultati presenečena, saj je 

verjela, da je to izredno zanesljiv razred, kateremu je moč zaupati. Takoj ko se je ura 

začela, sva povprašali, koliko dijakov je pogledalo videoposnetek in kar enajst 

dijakov, skoraj polovica, je dvignilo roko. Izkazalo se je, da se večina teh dijakov ni 

prijavila v spletno aplikacijo ter tako ni odgovarjala na vprašanja, kar pa pomeni, da 

njihov ogled videoposnetka ni zabeležil. Preostali dijaki so rekli, da so pozabili, da so 

imeli druge obveznosti (aktivni športniki, organizacija maturantskega plesa, 

študentsko delo, pomoč doma) in da je en dan premalo časa, da bi se lahko 

organizirali in temeljito predelali posnetek. Po posvetu z učiteljico, sem se odločila, 

da čas ogleda posnetka podaljšam do naslednje ure, čez pet dni. Tedaj sem 

ugotovila, da si je le več kot polovica dijakov, 15 od 24, kar je 63 %, ogledala 

videoposnetek pravilno.  

3.3. USVOJENOST ZNANJA 

Tako eksperimentalna kot tudi kontrolna skupina sta dobili za reševanje predtest in 

posttest. Dijaki so najprej rešili predtest z vprašalnikom o učnih navadah, ki mu je 

sledila obravnava snovi, nato pa še posttest. Kontrolna skupina je oba testa rešila v 

enem dnevu, pri eksperimentalni skupini pa je vmes preteklo nekaj dni.  
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Pomembno je poudariti, da sta bili nalogi 1 in 2 enaki na pred- in posttestu, vendar 

nista bili predmet obravnave na videoposnetku oziroma pri razlagi v razredu, v 

nasprotju z nalogo 4, ki je bila. Nalogi 3 na obeh testih sta se razlikovali na obeh 

testih, vendar pa je bila ta naloga v posttestu predmet obravnave. 

Podatkom smo najprej preverili ustreznost porazdelitve, kar smo naredili s testom 

Kolmogorov–Smirnova. Ker smo dobili vrednost testa p<0,05, podatki niso 

porazdeljeni normalno, zato smo za nadaljnjo raziskavo uporabiti neparametrične 

teste.  

3.3.1. Primerjava rezultatov predtesta in posttesta v 

eksperimentalni skupini 

Naloge sem točkovala tako, da je bil pravilen odgovor vreden eno točko, napačen pa 

nič točk. Pridobljene podatke najprej predstavimo v tabeli. 

Tabela 5: Dosežki eksperimentalne skupine na predtestu in posttestu glede na posamezne naloge. 

 
PREDTEST POSTTEST POMEMBNOST 

N M N M z P 

Naloga 1 24 0,88 24 0,96 -1,000 0,317 

Naloga 2 24 0,75 24 0,83 -1,000 0,317 

Naloga 3 - - 24 0,92 - -  

Naloga 4 24 0,54 24 1,00 -3,317 0,001 

 
Primerjali smo tiste naloge, ki so enake v obeh testih; to so ravno prva, druga in 

četrta naloga. Za primerjavo dosežkov prvega in drugega testiranja po posameznih 

nalogah, sem uporabila Wilcoxonov preizkus. Ker tretji nalogi na obeh testih nista 

enaki, ju ne moremo primerjati med seboj, zato je predstavljen samo dosežek na 

posttestu. 

Povprečna dosežka, ki so ju dijaki dosegli na predtestu in postestu pri prvi nalogi, se 

ne razlikujeta statistično pomembno (z = -1,000; p = 0,317). Iz povprečnih dosežkov 

je razvidno, da so dijaki dosegli nekoliko boljše rezultate na posttetstu (M = 0,96) kot 

na predtestu (M = 0,88). Vendar pa razlike niso tako velike, da bi bile statistično 

pomembne.  

Pri drugi nalogi smo zabeležili enako vrednost Wilcoxonovega preizkusa, zato veljajo 

enake ugotovitve. Tudi tu so dijaki na postestu dosegli nekoliko boljše rezultate (M = 

0,83) kot na predtestu (0,75).  

Kar 23 od 24-tih dijakov je pri tretji nalogi posttesta odgovorilo delno pravilno, eden 

med njimi pa pravilno v celoti. Skoraj vsi dijaki razumejo, da lahko načelo vključitve in 

izključitve uporabimo, ko so izbori iz vsake množice združljivi z izbori iz drugih 

množic, vendar pa je samo eden izmed učencev odgovoril, da lahko načelo 

uporabimo vedno.  
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V povprečnih rezultatih četrte naloge eksperimentalne skupine predtesta in postesta 

se pojavljajo statistično pomembne razlike (z = -3,317; p = 0,001). Iz povprečnih 

aritmetičnih vsebin je razvidno, da so se dijaki bolje odrezali na posttestu, kjer so na 

zastavljeno vprašanje vsi odgovorili pravilno (M = 1,00), za razliko od rezultata na 

predtestu (M = 0,54).  

3.3.2. Primerjava rezultatov predtesta in posttesta v kontrolni 

skupini 

Kot v prejšnjem razdelku bomo tudi tu primerjali rezultate prve, druge in četrte naloge 

predtesta in posttesta s pomočjo Wilcoxonovega preizkusa, za začetek pa 

predstavimo podatke. Naloge so bile točkovane tako, da je pravilen odgovor vreden 

eno točko, napačen pa nobene točke.  

Tabela 6: Dosežki kontrolne skupine na predtestu in posttestu glede na posamezne naloge. 

 
PREDTEST POSTTEST POMEMBNOST 

N M N M z P 

Naloga 1 18 0,39 18 0,94 -3,162 0,002 

Naloga 2 18 0,56 18 0,89 -2,121 0,034 

Naloga 3 - - 18 0,78 - -  

Naloga 4 18 0,54 18 1,00 -3,317 0,001 

 

Pri primerjavi prvih nalog kontrolne skupine smo ugotovili, da se v povprečnem 

dosežku pojavljajo statistično pomembne razlike (z = -3,162, p = 0,002). Iz 

povprečnih aritmetičnih sredin je razvidno, da so dijaki dosegli na posttestu (M = 

0,94) veliko boljše rezultate kot na predtestu (M = 0,39).  

Tudi v primeru druge naloge se v povprečnem dosežku dijakov na obeh testih 

pojavljajo statistično pomembne razlike (z = -2,121, p = 0,034). Na predtestu se v 

povprečju dosegli rezultat M = 0,56, na posttestu pa M = 0,89. 

Pri tretji nalogi so se dijaki kontrolne skupine odrezali nekoliko slabše, saj je samo 14 

od 18-tih dijakov odgovorilo delno pravilno (M=0,78), vendar pa sta bila med njimi 2 

dijaka, ki sta odgovorila, da lahko načelo uporabimo vedno, torej sta v celoti 

odgovorila pravilno. 

Glede na dosežke dijakov kontrolne skupine pri četrti nalogi lahko rečemo, da se v 

povprečnih rezultatih glede na predtest in posttest pojavljajo statistično pomembne 

razlike (z = -2,333; p = 0,020). Iz aritmetičnih sredin je razvidno, da so dijaki dosegli 

boljše dosežke na posttestu (M = 0,94). 
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3.3.3. Primerjava rezultatov eksperimentalne in kontrolne skupine 

glede na predteste in postteste 

Ko primerjamo rezultate predtesta oziroma posttesta med kontrolno in 

eksperimentalno skupino, moramo uporabiti drugačen preizkus kot do sedaj. Še 

vedno velja, da uporabimo neparametričen preizkus, vendar sedaj uporabimo Mann-

Whitneyev test za nepovezane vzorce, saj primerjamo dve različni skupini po 

seštevku točk enakih nalog. 

Tabela 7: Dosežki eksperimentalne in kontrolne skupine na predtestu in posttestu. 

 
EKSPERIMENTALNA 

SKUPINA 
KONTROLNA 

SKUPINA 
POMEMBNOST 

N M N M U P 

PREDTEST 24 2,17 18 1,5 127 0,003 

POSTTEST 24 2,75 18 2,89 213 0,244 

 

Med dijaki kontrolne in eksperimentalne skupine se pojavljajo statistično pomembne 

razlike glede na dosežene rezultate na predtestu (U = 127; p = 0,03). Dijaki 

eksperimentalne skupine so dosegli boljše rezultate na predtestu. 

Pri primerjavi posttestov se statistično pomembne razlike v dosežkih dijakov 

eksperimentalne in kontrolne skupine ne pojavljajo (U = 203; p = 0,586). Za vzorec 

opazimo trend, da so v povprečju rahlo boljše dosežke dosegli dijaki kontrolne 

skupine, ampak razlike niso statistično pomembne.  

Za konec pa si oglejmo še primerjavo pravilnosti reševanja pete naloge na posttestu 

med eksperimentalno in kontrolno skupino. Med dijaki kontrolne in eksperimentalne 

skupine se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovih dosežkih pri peti 

nalogi posttesta (U = 213; p = 0,244). V povprečju so dijaki kontrolne in 

eksperimentalne skupine dosegli skoraj enake rezultate. 

Tako smo ugotovili, da podatki niso v nasprotju s hipotezo H0, torej je usvojeno 

znanje ob koncu razlage preko videoposnetka primerljivo z usvojenim znanjem pri 

tradicionalni razlagi v razredu.  

3.4. STALIŠČA DIJAKOV O DELU RAZLAGE PREKO VIDEOPOSNETKA  

Udeleženci eksperimentalne skupine so rešili anketo o stališčih dela razlage preko 

videoposnetkov, ki je vsebovala ocenjevalne lestvice od 1 do 5 (pri čemer 5 velja, da 

se popolnoma strinjaš s trditvijo), ter nekaj odprtih vprašanj. Vsi dijaki so vestno 

izpolnili ocenjevalne lestvice, vendar jih je samo peščica tudi izrazila svoje mnenje in 

odgovorila na odprta vprašanja.  

Učence sem najprej povprašala po njihovem mnenju o prvem posnetku, ki je 

obravnaval ponovitev kombinatorike in smo si ga skupaj ogledali v šoli, na to pa še o 

drugem videoposnetku, ki je vseboval novo vsebino. 
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Tabela 8: Zadovoljstvo z videoposnetkom Ponovitev po Likertovi lestvici 

 Likertova lestvica 

(1-sploh se ne strinjam, 2- se ne strinjam, 3- se strinjam in se ne strinjam, 4-se 

strinjam, 5- zelo se strinjam 

Posnetek mi je bil zelo všeč. 3,63 

Snov je bila predstavljena jasno. 3,84 

Govor profesorice je bil jasen. 4,16 

Bilo mi je v veselje poslušati profesorico.  3,74 

Profesorica je govorila slovnično pravilno. 4,26 

Profesorica me je pritegnila v gledanje in poslušanju posnetka. 3,58 

Snov bi večkrat ponavljal na ta način. 3,53 

Posnetek sem si zavrtel samo enkrat. 4,00 

Všeč mi je bilo, da sem si posnetek lahko ogledal, ko sem imel 

čas. 
4,05 

Posnetek je zelo dober.  3,68 

 

Dijaki se bolj ali manj strinjajo z vsemi predstavljenimi trditvami. Dijakom je bil 

posnetek všeč, saj se jim je zdela snov dovolj jasno predstavljena, ker je šlo za 

ponovitev snovi. Več kot polovica dijakov je gledanje in poslušanje posnetka 

pritegnilo in bi snov večkrat ponavljali na ta način. Čeprav smo si posnetek ogledali 

skupaj, so si ga nekateri dijaki pogledali tudi doma, saj je bil objavljen na isti spletni 

strani kot drugi videoposnetek.  

Čeprav so bili odzivi na prvi posnetek zelo dobri, so se spremenili po gledanju 

drugega posnetka, t.j. vpeljavi nove snovi Načelo vključitev in izključitev. Ker je drugi 

posnetek obravnaval novo snov, je seznam trditev dopolnjen in razširjen. Trditve se 

nanašajo na uporabo, razumljivost in zahtevnost. 
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Tabela 9: Zadovoljstvo z videoposnetkom Načelo vključitev in izključitev 

 

Sploh se 
ne 

strinjam 

Ne 
strinjam 

se 

Strinjam 
in ne 

strinjam 

Strinjam 
se 

Zelo se 
strinjam 

f % f % f % f % f % 

Posnetek mi je bil zelo 
všeč. 

0 0,0 5 27,8 7 38,9 6 33,3 0 0,0 

Snov je bila 
predstavljena jasno. 

0 0,0 3 16,7 9 50,0 4 22,2 2 11,1 

Govor profesorice je bil 
jasen. 

0 0,0 4 22,2 4 22,2 8 44,4 2 11,1 

Bilo mi je v veselje 
poslušati profesorico.  

0 0,0 2 11,1 10 55,6 3 16,7 3 16,7 

Profesorica je govorila 
slovnično pravilno. 

0 0,0 1 5,6 4 22,2 7 38,9 6 33,3 

Profesorica me je 
pritegnila v gledanje in 
poslušanju posnetka. 

0 0,0 1 5,6 11 61,1 6 33,3 0 0,0 

Snov bi se večkrat učil 
na ta način. 

5 27,8 5 27,8 4 22,2 3 16,7 1 5,6 

Posnetek sem si zavrtel 
samo enkrat. 

2 11,1 1 5,6 1 5,6 3 16,7 11 61,1 

Všeč mi je bilo, da sem 
si posnetek lahko 
ogledal, ko sem imel 
čas. 

0 0,0 2 11,1 7 38,9 5 27,8 4 22,2 

Posnetek je zelo dober.  0 0,0 5 27,8 8 44,4 4 22,2 1 5,6 

Vsak dan bi si lahko 
ogledal podoben 
posnetek, si naredil 
izpiske in prišel 
pripravljen na uro. 

5 27,8 7 38,9 3 16,7 3 16,7 0 0,0 

Želim si, da bi se ves 
čas učili na takšen 
način.  

8 44,4 5 27,8 4 22,2 0 0,0 1 5,6 

Zelo me je pritegnila 
interaktivnost med 
posnetkom. (kviz) 

2 11,1 4 22,2 4 22,2 3 16,7 5 27,8 

Naloge sem rešil med 
prvim gledanjem 
posnetka. 

4 22,2 2 11,1 3 16,7 4 22,2 5 27,8 

Naloge so se mi zdele 
prelahke.  

1 5,6 5 27,8 9 50,0 2 11,1 1 5,6 

 

Priljubljenost posnetka je upadla, saj več dvema tretjinama dijakov posnetek ni bil 

všeč. Približno enako število dijakov je menilo, da snov ni predstavljena jasno. Samo 

tretjina dijakov je ob gledanju drugega posnetka občutila privlačnost gledanja in 

učenja na drugačen način. Ko sem jih povprašala, če bi se snov večkrat učili na ta 
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način, je kar 77,8 % dijakov izrazilo negativno mnenje. Še več dijakov ne želi vsak 

dan doma pogledali posnetek, si narediti izpiske in priti k pouku pripravljeni na 

naslednjo uro. Kar 94,4 % dijakov pa se ne želi učiti s pomočjo videoposnetkov ves 

čas, česar ne more spremeniti niti privlačnost gledanja videoposnetkov, kadar imajo 

čas (88,9 %). Razen seveda, če bi na ta račun imeli manj ur v šoli, kot so zapisali 

nekateri.  

Nekateri dijaki so zapisali, da se ne bi mogli učiti preko obrnjenega učenja, saj imajo 

vsakodnevne izvenšolske obveznosti (tekme, delo, testi,…), ki jim ne dovoljujejo 

prostega časa. Omenili so tudi, da bi takšne videoposnetke uporabljali zgolj za 

ponovitev učne snovi, vsekakor pa ne za učenje nove snovi. Poudarili so pomen 

discipliniranosti ob takem načinu učenja in omenili, da v popoldanskem času niso 

tako učinkoviti kot so dopoldan.  

Nekateri dijaki so omenili, da so že večkrat uporabljali videoposnetke za učenje, 

vendar predvsem za učenje snovi, ki ne spada v redni šolski pouk, na primer: kako 

zavezati kravato, kako deluje elektromotor, kako očistiti obraz z mlekom, kako 

uporabljati e-tablo. Strinjali so se, da se preko videoposnetkov lahko veliko naučimo, 

sploh zaradi pestrosti ponudbe na portalu youtube. Večina dijakov je ugotovila, da je 

bilo v izdelavo videoposnetka vloženega veliko truda ter da je bilo brano besedilo 

pripravljeno vnaprej. Omenjeno je bilo tudi, da je bil posnetek prehiter, da bi sami 

takoj razumeli bistvo snovi in jim posnetka ne bi bilo potrebno gledati večkrat. Tako 

so podvomili v smiselnost kratkih posnetkov, če je potem razlaga tako strnjena, da je 

za razumevanje potreben večkraten ogled.  
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III. SKLEPNE UGOTOVITVE 

Rezultat magistrske naloge je nastalo gradivo za poučevanje obrnjenega učenja, s 

katerim sem pridobila dragocene izkušnje izdelave e-gradiv in poučevanja 

matematike.  

1. UGOTOVITVE O IZDELAVI VIDEOPOSNETKA 

Tekom izvajanja empirične raziskave sem oblikovala nekaj predlogov za uspešno 

izdelavo, uporabo in izvedbo razlage preko računalnika.  

Za izdelavo videoposnetka je obvezno odlično poznavanje snovi. Priporočam tudi 

vnaprej napisan scenarij, da ne bo odvečnega zatikanja na posnetku. 

Priporočam, da se na videoposnetku ne vidi »učitelja«, saj odvrača pozornost, hkrati 

pa tudi odvzema prostor na relativno majhnem ekranu.  

Videoposnetek se mora obvezno izvajati v tihem prostoru, da ni odvečnih, motečih 

šumov v ozadju, ki motijo samo razlago. Hkrati mora biti videoposnetek narejen v 

enem kosu, da ni vidnih ali slišnih sprememb ob prehodu iz prvega na drugi 

posnetek.  

Pri izdelavi posnetka predlagam uporabo interaktivne table, ki deluje na dotik in je 

odlično kalibrirana. Tako se bo e-tabla hitro odzvala na naš zapis in to na želenem 

mestu – ne bo odstopanja ali zamika besedila. 

Uporabo videoposnetka pri pouku priporočam za lažje snovi, ki se jih bodo dijaki hitro 

naučili in lahko razumeli. Hkrati seveda ne moremo pričakovati, da bi ves čas 

poučevali na tak način, saj bi porabili preveč časa za izdelavo posnetkov, hkrati pa 

tudi ne bi bili dodelali in zanimivi do mere, da bi pritegnili učence.  

Videoposnetki morajo biti zelo kratki, hkrati pa dovolj dolgi in počasni, da bodo dijaki 

ob enkratnem gledanju razumeli snov.  

Priporočam vpeljavo interaktivnosti znotraj videoposnetka, da dobimo povratno 

informacijo, ali so si dijaki ogledali videoposnetek, hkrati pa tudi preverimo, ali so 

razumeli snov.  

Za ogled videoposnetka morajo dijaki imeti dovolj časa, zato priporočam, da se ga pri 

pouku podate pred vikendom ter tako omogočite dijakom dalj časa za ogled. 

Dijaki so tudi predlagali, da se videoposnetki uporabljajo za ponovitev snovi, saj je 

vsa snov učne teme strnjena na enem mestu.  

Snemanje videoposnetka preko zajema zaslona naj poteka preko orodja izbrane 

interaktivne table, saj se bo tako e-tabla hitreje odzivala.  
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In še za konec. Pred izdelavo videoposnetka je obvezno, da smo odlično seznanjeni 

z delovanjem interaktivne table, da med snemanjem posnetka ne tratimo časa z 

iskanjem pripomočkov po e-tabli.  
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2. UGOTOVITVE RAZISKAVE 

Če se sedaj za trenutek spomnimo, kaj smo pričakovali od raziskave,  

 da bodo učni dosežki kontrolne in eksperimentalne skupine primerljivi med 

seboj, 

 da bodo dijaki navdušeni nad drugačnim načinom poučevanja, 

 da lahko večini dijakov zaupamo, da si bodo pogledali posnetek in naredili 

zapiske doma, 

 da bodo učni dosežki kontrolne in eksperimentalne skupine primerljivi med 

seboj, 

 da bodo dijaki imeli začetne težave s takim načinom poučevanja, saj ga niso 

vajeni, 

lahko ugotovimo, da so bila naša pričakovanja izpolnjena skoraj pri vseh predvidenih 

točkah. Rezultati empirične raziskave so pokazali, da čeprav so bili dijaki navdušeni 

nad drugačnim načinom ponovitve snovi, jih učenje nove učne snovi ob gledanju 

videoposnetkov ni pritegnilo. Predvideli so, da bi jim bil za razumevanje snovi dovolj 

enkraten ogled posnetka, vendar temu ni bilo tako. Za popolno razumevanje si je bilo 

potrebno vzeti čas in posnetek večkrat ustaviti, razmisliti, si narediti izpiske in šele 

nato nadaljevati s posnetkom. Kar posledično pomeni, da si je potrebno vzeti več 

časa kot pa bi ga porabili v šoli za spoznavanje nove snovi. 

Kot v splošni populaciji tudi v vzorcu prevladujejo dijaki z močnejše izraženim vidnim 

zaznavnim učnim tipom. To pomeni, da si bolje in lažje predstavljajo podatke, ki jih 

vidijo, ki so izraženi v obliki grafov, tabel in strukturnih diagramov poteka. Ravno s 

pomočjo takih oblik pa smo vpeljali novo snov in kasneje rešili primer naloge. Hkrati 

pa velja, da slušni videoposnetek, ki ga dijaki pregledajo doma, zajema vse učne 

stile, saj je že po sami strukturi vizualni pripomoček. Besedilo je brano, torej se 

posluša, kar zadovoljuje učence slušnega tipa, hkrati pa obrnjeno učenje predstavlja 

samostojno odkrivanje snovi, pri čemer morajo biti dijaki zelo aktivni, torej zadostuje 

tudi za kinestetičen način učenja. S pomočjo videoposnetka nam je uspelo zajeti vse 

tri zaznavne učne stile ter tako zadovoljiti vse učence po njihovem optimalnem 

načinu sprejemanja informacij. 

Zanimiv je podatek, da se večina dijakov ne uči matematike s pomočjo računalnika in 

spleta, ampak ob zapiskih in učnih listih, čeprav večina slovenskih dijakov uporablja 

računalnik in splet pri vsakodnevnem učenju. To pomeni, da bi bil pristop obrnjenega 

učenja matematike za njih nekaj povsem novega tudi glede načina učenja.  

Velik problem današnjega načina življenja je pomanjkanje časa. Večina dijakov ima 

veliko število obšolskih dejavnosti, s katerimi popolnoma zapolnijo dan, občasno tudi 

na račun obveznih šolskih nalog. Zato so v mnogih šolah uvedli »napovedano« 

spraševanje, kar dijakom omogoča organiziranje lastnega časa in dejavnosti, da se 

lahko pripravijo na ocenjevanje in izdelavo projektov. Profesorica mi je povedala, da 
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kadar dijaki dobijo nalogo, ki jo morajo rešiti »od danes na jutri«, se pogosto zgodi, 

da naloge ne opravijo, ker preprosto nimajo dovolj časa, torej vzrok ni pomanjkanje 

znanja ali pozabljivost. Kot je razvidno iz rezultatov raziskave in mojega pogovora z 

dijaki, lahko zaključim, da je ravno pomanjkanje časa glavni razlog, zaradi katerega 

vsi dijaki niso pogledali posnetka; iz česar ne gre sklepati, da jim ne bi mogli zaupati. 

V njihov zagovor lahko povem, da se je celoten eksperiment izvajal tik pred 

maturantskim plesom, ko so bile misli usmerjene v organizacijo dogodka, obleke, 

osebnostne predstavitve, ples, itd., bližala se je tudi matura. Morebiti je na njihovo 

nezainteresiranost vplivalo tudi dejstvo, da je bila raziskava prostovoljna in so se 

zavedali dejstva, da ne bodo deležni posledic neizpolnitve zahtev. Profesorica mi je v 

pogovoru omenila tudi to možnost. Rekla je, da bi vsi dijaki pogledali posnetek le v 

primeru, če bi jim zagrozila s slabo oceno ali z drugačnimi posledicami, pa še takrat 

se vedno najde kakšen dijak, ki ne bi opravil zadolžitve.  

Smiselno bi bilo raziskati tudi, ali je na rezultate posttesta eksperimentalne skupine 

vplivala tudi izbira učne teme, saj smo tekom raziskave ugotovili, da je kombinatorika 

najmanj priljubljena učna tema četrtega letnika pri pouku matematike. Prav tako bi 

bilo smiselno preveriti tudi odzivnost dijakov v nižjih letnikih, ko v svojem šolskem 

koledarju nimajo tako pomembnih dogodkov, kot sta matura in maturantski ples. 

Vendar naj ti odgovori ostanejo za doktorsko disertacijo.  

Glede na primerjavo med obema testoma znotraj skupine smo ugotovili, da so se po 

koncu eksperimenta vsi dijaki naučili nekaj novega, nekateri malo več kot ostali. 

Predvidevam, da je imela kontrolna skupina odlične rezultate tudi zaradi lokacije 

poučevanja, saj učitelj v razredu da občutek avtoritete in te hkrati prisili k 

sodelovanju. Med uro sem opazila, da dijaki niso popolnoma razumeli, kaj delamo, 

zakaj in čemu, na kar sem se hitro odzvala in spremenila način poučevanja. Začela 

sem nakazovati smer reševanja naloge z napovedjo rezultata, kar je dijake pritegnilo 

v razmišljanje, pojasnila sem potek reševanja, da so v nadaljevanju sami sklepali 

rešitev naloge. Pri zadnji nalogi so dijaki najprej sami poskušali rešiti nalogo tako, da 

so predlagali zapis računa. Mnogi med njimi so imeli delno pravilne zamisli za 

reševanje sicer zapleteno sestavljene naloge, ki sem jo sama reševala na zagovoru 

diplome. Eksperimentalna skupina tega ni bila deležna, saj niso bili v interakciji z 

učiteljem, ki bi se jim lahko prilagodil. Tako smo s pomočjo Mann-Whitneyevega testa 

ugotovili, da so rezultati posttesta kontrolne in eksperimentalne skupine skoraj 

identični, čeprav so se razlikovali v rezultatih predtesta, kar pomeni, da se je 

kontrolna skupina med učno uro v razredu naučila več, kot pa se je eksperimentalna 

skupina doma.  

Gledano v splošnem sem z raziskavo in rezultati zadovoljna, saj sem imela priliko 

poučevati v razredu na »običajen« in malo drugačen način.  
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IV. PRILOGE 

1. TEST 1  

Koda:_______________________________ 

 

Spol:      M           Ž 

Starost: ______________ 

Ocena pri matematiki lansko leto:          1          2          3          4          5 

 

1) Osnovno pravilo kombinatorike imenujemo tudi: 

a) Načelo vključitev in izključitev 

b) Prvo pravilo kombinatorike 

c) Pravilo produkta 

d) Pravilo vsote 

 

2) Pravilo vsote pravi: 

a) Če izbiramo med n1 možnostmi iz prve množice izborov ali n2 možnosti iz 

druge množice izborov … ali nk možnosti iz k-te množice izborov in so izbori iz 

vsake množice nezdružljivi z izbori iz drugih množic, potem je vseh izborov 

𝑀 = 𝑛1 + 𝑛2 + ⋯ + 𝑛𝑘. 

b) Če izbiramo med n1 možnostmi iz prve množice izborov ali n2 možnosti iz 

druge množice izborov … ali nk možnosti iz k-te množice izborov in so izbori iz 

vsake množice združljivi z izbori iz drugih množic, potem je vseh izborov 

𝑀 = 𝑛1 + 𝑛2 + ⋯ + 𝑛𝑘. 

c) Če je proces odločanja sestavljen iz k zaporednih faz in je v prvi fazi možnih 

n1 odločitev, v drugi fazi n2 odločitev …, v k-ti fazi nk odločitev, število izborov 

v posamezni fazi pa je neodvisno od tega, katere možnosti so bile izbrane v 

prejšnjih fazah, potem je število vseh sestavljenih odločitev produkt vseh 

odločitev v posameznih fazah: 𝑁 = 𝑛1 ∙ 𝑛2 ∙ … ∙ 𝑛𝑘. 

d) Če je proces odločanja sestavljen iz k zaporednih faz in je v prvi fazi možnih 

n1 odločitev, v drugi fazi n2 odločitev …, v k-ti fazi nk odločitev, število izborov 

v posamezni fazi pa je odvisno od tega, katere možnosti so bile izbrane v 

prejšnjih fazah, potem je število vseh sestavljenih odločitev produkt vseh 

odločitev v posameznih fazah: 𝑁 = 𝑛1 ∙ 𝑛2 ∙ … ∙ 𝑛𝑘. 

 

3) V lokalnem teniškem klubu je včlanjenih 7 moških in 5 žensk. Koliko mešanih 

dvojic lahko prijavijo za tekmovanje? 

a)   49 b)   35  c)   25  d)   13  e)   12 
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4) Koliko je naravnih števil do 40, ki so deljiva s 3 ali z 11? 

a) 27  b)   14  c)   15  d)   16  e)   12 

 

5) Koliko so ti všeč naslednji sklopi snovi v tem letniku (1 najmanj, 5 največ) 

 1 2 3 4 5 

ZAPOREDJA      

KOMBINATORIKA      

FUNKCIJE – LIMITA IN ZVEZNOST      

ODVOD      

INTEGRALI      
 

6) Kako pogosto si se v letošnjem letu učil  

 1x letno 1x mesečno 1x tedensko 2-3x tedensko dnevno 

Iz knjig      

Iz zapiskov      

Preko računalnika      

Drugo - vpiši      
 

7) Kateri način učenja uporabljaš kako pogosto (1 najmanj, 5 največ)? 

 1 2 3 4 5 

Snov berem in sproti ponavljam.      

Izpišem si bistvo in ponavljam po zapiskih.      

V šoli sodelujem in si poskušam čim več zapomniti.      

Pred drugimi glasno ponovim kar sem se naučil.      

Snov posnamem in jo poslušam.      

Z barvami označim bistvene dele snovi.      

Naredim si miselni vzorec in ponavljam po njem.      

Ponavljam ob telovadbi.      

Drugo: 
 

     

 

 

8) Kateri učni tip si? 

a) Vizualni: videno ima večji vpliv kot slišano. 

b) Kinestetični: okolico zaznaš s pomočjo občutkov in premikov. 

c) Avditini: bolj si zapomniš kar slišiš.  
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2. TEST 2  

Koda: ________________________________ 

 

1) Osnovno pravilo kombinatorike imenujemo tudi: 

a) Načelo vključitev in izključitev 

b) Prvo pravilo kombinatorike 

c) Pravilo produkta 

d) Pravilo vsote 

 

2) Pravilo vsote pravi: 

a) Če izbiramo med n1 možnostmi iz prve množice izborov ali n2 možnosti iz 

druge množice izborov … ali nk možnosti iz k-te množice izborov in so izbori iz 

vsake množice nezdružljivi z izbori iz drugih množic, potem je vseh izborov 

𝑀 = 𝑛1 + 𝑛2 + ⋯ + 𝑛𝑘. 

b) Če izbiramo med n1 možnostmi iz prve množice izborov ali n2 možnosti iz 

druge množice izborov … ali nk možnosti iz k-te množice izborov in so izbori iz 

vsake množice združljivi z izbori iz drugih množic, potem je vseh izborov 

𝑀 = 𝑛1 + 𝑛2 + ⋯ + 𝑛𝑘. 

c) Če je proces odločanja sestavljen iz k zaporednih faz in je v prvi fazi možnih 

n1 odločitev, v drugi fazi n2 odločitev …, v k-ti fazi nk odločitev, število izborov 

v posamezni fazi pa je neodvisno od tega, katere možnosti so bile izbrane v 

prejšnjih fazah, potem je število vseh sestavljenih odločitev produkt vseh 

odločitev v posameznih fazah: 𝑁 = 𝑛1 ∙ 𝑛2 ∙ … ∙ 𝑛𝑘. 

d) Če je proces odločanja sestavljen iz k zaporednih faz in je v prvi fazi možnih 

n1 odločitev, v drugi fazi n2 odločitev …, v k-ti fazi nk odločitev, število izborov 

v posamezni fazi pa je odvisno od tega, katere možnosti so bile izbrane v 

prejšnjih fazah, potem je število vseh sestavljenih odločitev produkt vseh 

odločitev v posameznih fazah: 𝑁 = 𝑛1 ∙ 𝑛2 ∙ … ∙ 𝑛𝑘. 

 

3) Načelo vključitev in izključitev lahko uporabimo ko 

a) so izbori iz vsake množice nezdružljivi z izbori iz drugih množic. 

b) so izbori iz vsake množice združljivi z izbori iz drugih množic. 

c) vedno.  

 

4) Koliko je naravnih števil do 45, ki so deljiva s 3 ali s 7? 

a) 10  b)   21  c)   23  d)   19 
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V športno društvo Norci so vključeni ekstremni športniki, ki se ukvarjajo s tremi 

ekstremnimi športi: BASE jumping, prosto plezanje in potapljanje na dah. Ob včlanitvi 

morajo na pristopni izjavi označiti, s katerim ekstremnim športom se ukvarjajo (lahko 

označijo več možnosti). Po pregledu pristopnih izjav so ugotovitve naslednje. 9 

članov se ukvarja z BASE jumpingom (lahko tudi še kaj zraven), 14 s prostim 

plezanjem in 11 s potapljanjem na dah. Za BASE jumping in prosto plezanje so 

navdušeni 3, za prosto plezanje in potapljanje na dah jih je 6 ter za BASE jumping in 

potapljanje na dah 2. Med vsemi v društvu sta 2, ki se ukvarjata z vsemi tremi 

ekstremnimi športi. 

 

a) Koliko športnikov se ukvarja samo s potapljanjem na dah? 
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3. ANKETA O ZADOVOLJSTVU  

Koda: ________________________ 

 

Posnetek 1.: Ponovitev snovi 

Koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami o posnetku 1 (1najmanj, 5 največ)? 

 1 2 3 4 5 

Posnetek mi je bil zelo všeč.      

Snov je bila predstavljena jasno.      

Govor profesorice je bil jasen.      

Bilo mi je v veselje poslušati profesorico.       

Profesorica je govorila slovnično pravilno.      

Profesorica me je pritegnila v gledanje in poslušanju posnetka.      

Snov bi večkrat ponavljal na ta način.      

Posnetek sem si zavrtel samo enkrat.      

Všeč mi je bilo, da sem si posnetek lahko ogledal, ko sem imel 
čas. 

     

Posnetek je zelo dober.       
 

Posnetek 2.: Načelo vključitev in izključitev 

1. Koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami o posnetku 1 (1najmanj, 5 največ)? 

 1 2 3 4 5 

Posnetek mi je bil zelo všeč.      

Snov je bila predstavljena jasno.      

Govor profesorice je bil jasen.      

Bilo mi je v veselje poslušati profesorico.       

Profesorica je govorila slovnično pravilno.      

Profesorica me je pritegnila v gledanje in poslušanju posnetka.      

Snov bi se večkrat učil na ta način.      

Posnetek sem si zavrtel samo enkrat.      

Všeč mi je bilo, da sem si posnetek lahko ogledal, ko sem imel 
čas. 

     

Posnetek je zelo dober.       

Vsak dan bi si lahko ogledal podoben posnetek, si naredi 
izpiske in prišel pripravljen na naslednjo uro pri pouku.  

     

Želim si, da bi se ves čas učili na takšen način.       

Zelo me je pritegnila interaktivnost med posnetkom. (kviz)      

Naloge sem rešil med prvim gledanjem posnetka.      

Naloge so se mi zdele prelahke.       
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2. Na kratko opiši razloge za zadovoljstvo / nezadovoljstvo pri gledanju posnetka 

2.  

 

 

 

3. Bi imel čas vsak dan pogledati podoben posnetek? Če ne, prosim napiši 

razloge zakaj ne.  

 

 

 

4. Bi mi želel še kaj sporočiti?  

 


