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POVZETEK 
Učne analitike so mlado področje računalniško podprtega učenja, ki bi lahko v prihodnosti 
pomembno vplivalo na izobraževanje. Gre za skupke analitičnih orodij, ki merijo, zbirajo, 
analizirajo in poročajo o učenčevih podatkih, da bi lahko bolje razumeli ter optimizirali 
učenje in okolja, v katerih se to učenje pojavlja. 

Dandanes se mnoge aktivnosti, povezane z učenjem, selijo na splet. Učitelji jih umeščajo 
v tako imenovana virtualna učna okolja, kjer se nato s sodelovanjem učencev generira 
množica podatkov. Ti podatki spadajo med tako imenovane »velike podatke« in imajo ob 
pravilni uporabi potencial, ki učiteljem in drugim izobraževalnim delavcem omogoča, da 
bolje razumejo proces učenja in ga tako lažje optimizirajo in prilagajajo učencem. Pri 
interpretaciji teh podatkov zato uporabljamo učne analitike, s katerimi se ustrezni podatki 
izberejo in obdelajo, kot rezultat pa pridobimo uporabne informacije, s katerimi lahko 
dosežemo osnovni cilj, to je izboljšanje poučevanja učiteljev in učnih dosežkov učencev. 

Področje učnih analitik je še v začetnih fazah razvoja in čeprav se rezultati uporabe 
programskih orodij za učne analitike že kažejo v današnjem izobraževanju, gre še vedno 
za relativno slabo razširjen pojem med učitelji in drugimi izobraževalnimi delavci. V 
magistrskem delu zato predstavljamo način delovanja učnih analitik, pri čemer 
predstavimo zgodovino učnih analitik in z njimi povezane pojme, opišemo referenčni 
model za učne analitike ter naštejemo njihove faze in komponente. 

Ena izmed značilnosti učnih analitik je tudi ta, da jih velikokrat povežemo z močnimi in 
kompleksnimi programskimi orodji, ki pa so, vsaj zaenkrat, draga in tako večini šol in 
učiteljem nedosegljiva. V okviru magistrskega dela zato predstavljamo lastno programsko 
orodje za učne analitike, POUK, ki smo ga izdelali s pomočjo orodja Microsoft Excel, 
programskega jezika Visual Basic for Applications in virtualnega učnega okolja Moodle.  

KLJUČNE BESEDE: analitična obdelava podatkov, izobraževalno podatkovno rudarjenje, 

računalniško podprto učenje, učne analitike, virtualna učna okolja 

ACM klasifikacija:  

 K.3 Računalništvo in izobraževanje 
o K.3.1 Uporaba računalnika v izobraževanju 

 H.2 Upravljanje s podatkovnimi bazami 
o H.2.8 Uporaba podatkovnih baz 

 Podatkovno rudarjenje 

 J.1 Administrativna uporaba podatkov 
 Izobraževanje 

  



  



TITLE: LEARNING ANALYTICS IN EDUCATION 

ABSTRACT 
Learning analytics is a young field in computer supported learning, which could have a 
great impact on education in the future. It is a set of analytical tools which measure, 
collect, analyze and report about students' data for the purpose of understanding and 
optimizing students' learning and environments in which this learning occurs. 

Today, more and more learning related activities are placed on the web. Teachers are 
creating virtual learning environments (VLE), in which a great set of data about students 
is created. This data falls into category of »big data«. If used correctly, this data has great 
potential for teachers and other educational workers to better understand the process of 
learning and thus optimize it better and adapt it for their students. To interpret the data 
from VLEs we use learning analytics. They allow us to choose, collect and process the data, 
which is the used to extract useful information, bringing us closer to our main goal of 
improving teachers' way of teaching and students' learning outcomes. 

Learning analytics are still in the early phases of development. Although there are already 
some good results, which indicate that using tools for learning analytics can really improve 
learning outcomes, learning analytics are still relatively unknown among teachers and 
other educational workers. This Master’s thesis consequently introduces learning 
analytics and presents their history and connected concepts. We also describe a reference 
model for learning analytics and we discuss their phases and components in detail. 

One of the main features of learning analytics is their connection with powerful and 
complex programming tools, which are, at least for now, expensive and therefore 
unavailable for most schools and teachers. In this Master’s thesis we introduce our own 
programming tool for learning analytics, POUK. This tool was built with Microsoft Excel 
and programming language Visual Basic for Applications and is processing the data from 
virtual learning environment Moodle. 

KEYWORDS: analytical data processing, educational data mining, computer supported 

learning, learning analytics, virtual learning environments 
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1 UVOD 
Človek je bitje, ki že od nekdaj stremi k napredku. Naj si bo to v prazgodovini, ko je vrhunec 
tehnološkega napredka predstavljal nabrušen kamen, privezan na dolgo palico, ali pa v 
začetku dvajsetega stoletja, ko so se ljudje navduševali nad stroji, ki so zmožni leteti kot 
ptice, želja po tehnoloških inovacijah, ki nam bodo olajšale življenje, je vedno prisotna. 
Čeprav kopja in letala nimajo veliko skupnega, pa vseeno obstaja skupna točka. Človek je 
moral nekaj znati oziroma razumeti, da je lahko svoje znanje nadgradil s tehnološkim 
izumom. Tega so se ljudje začeli zavedati zelo kmalu in zato je znanje hitro postalo zelo 
cenjena vrlina. Prav na podlagi tega dejstva so se ljudje začeli načrtno izobraževati in celo 
ustanavljati skupnosti, v katerih so izkušeni učili mlajše in znanje prenašali nanje. Takim 
institucijam še danes pravimo šole, ljudem, ki poučujejo, pa učitelji. 

Napredek na vseh področjih je torej očitno pogojen z napredkom izobraževanja. V 
preteklosti je razvoj izobraževanja predstavljalo predvsem prenašanje čim večje količine 
znanja na učence, dandanes pa se zavedamo, da boljše izobraževanje predstavlja 
predvsem kvaliteta znanja, ki ga učenci usvojijo. V ta namen poznamo metode za 
preverjanje znanja, s katerimi lahko ocenimo znanje učencev, vendar se je velikokrat že 
izkazalo, da te ocene niso realni pokazatelji znanja, saj so se učenci snov učili kampanjsko 
in izključno z namenom pridobitve dobre ocene. V zadnjem času so se zato predvsem 
pedagogi in didaktiki veliko ukvarjali z vprašanjem kako izboljšati proces učenja, ne da bi 
učenci čutili prilagoditve oziroma odstopanja od vsakdanjega pouka. Veliko učiteljev v 
šolah in tudi profesorjev na univerzah je svoje poučevanje želelo izboljševati s pomočjo 
anket, ki so jih učenci, dijaki in študenti izpolnjevali ob koncu ocenjevalnega obdobja. Tak 
način izboljševanja učnega procesa v večini ni prinesel želenega napredka predvsem iz 
dveh razlogov. Prvi je ta, da udeleženci navadno niso odgovarjali v celoti pošteno 
(pristranskost, pozabljivost), drugi pa je, da uvedba izboljšave preprosto ni bila 
pravočasna, saj je vmes preteklo najmanj eno ocenjevalno obdobje, kar pomeni, da so se 
zamenjali tudi udeleženci. 

Dandanes se veliko aktivnosti, ki so povezane z učenjem, seli na svetovni splet, v tako 
imenovane spletne učilnice. Prav to učiteljem in drugim izobraževalnim delavcem daje 
možnost, da uporabijo izsledke mladega področja znotraj računalniško podprtega učenja, 
ki se imenuje področje učnih analitik, in tako odpravijo eno izmed glavnih pomanjkljivosti 
zgoraj opisanih anket. Gre za področje, ki se ukvarja z merjenjem, zbiranjem, analiziranjem 
in poročanjem o učenčevih podatkih z namenom razumevanja in optimizacije učenja in 
tudi okolij, v katerih se to učenje pojavlja. Koncept prihaja iz ne izobraževalnih krogov, kjer 
velika podjetja, ki za svoje poslovanje uporabljajo svetovni splet, že dolgo uporabljajo 
analitike. Z njimi svojim uporabnikom približujejo izdelke, ki bi jih, glede na njihovo 
zgodovino ogledov in nakupov, utegnili zanimati. Prednost učnih analitik je torej v tem, da 
na videz povsem nepomembne podatke, ki se v velikih količinah zbirajo v virtualnih učnih 
okoljih, kot je na primer Moodle, zberejo in obdelajo ter iz njih oblikujejo uporabne 
informacije, s katerimi učitelji lahko izboljšajo učni uspeh svojih učencev. 

Takoj je jasno, da učne analitike lahko predstavljajo izjemen napredek v izobraževalnem 
sektorju, vendar ni dovolj, da se tega le zavedamo. Da bi bila njihova uporaba uspešna, 
moramo razumeti, kako delujejo, kaj se dogaja v ozadju ter iz česa so sestavljene. 
Magistrsko delu bralcu tako predstavlja ozadje področja učnih analitik, vse skupaj pa 
nadgradimo z izdelavo programskega orodja za učne analitike, POUK. 
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V prvem delu magistrskega dela bralcu predstavimo teorijo v zvezi z učnimi analitikami.  
Najprej si ogledamo analitike na splošno, pri tem se osredotočimo na tako imenovane 
»velike podatke«, med katere spadajo tudi podatki, ki se zbirajo v virtualnih učnih okoljih. 
Nato opišemo pojme, ki so povezani z učnimi analitikami, pri čemer velja izpostaviti 
izobraževalno podatkovno rudarjenje, brez katerega bi bila implementacija učnih analitik 
praktično nemogoča in nadaljujemo z zgodovino učnih analitik. Sledi referenčni model 
učnih analitik, v katerem si ogledamo njihove štiri glavne dimenzije (podatke in okolja, 
metode, deležnike in cilje) in njihove glavne faze (izbor podatkov, zajem podatkov, 
združevanje podatkov, rezultat, uporaba pridobljenih informacij, izboljšanje stanja in 
skupna uporaba rezultatov). V sklepnem delu prvega dela magistrskega dela si ogledamo 
še komponente učnih analitik (računalniška komponenta, človeška komponenta, 
organizacija, teoretična podlaga), njihove prednosti in slabosti ter nadaljnji razvoj 
področja. V drugem delu magistrske naloge bralcu predstavimo programsko orodje POUK, 
izdelano s pomočjo Microsoft Excela in programskega jezika Visual Basic for Applications, 
ki deluje na podlagi podatkov, pridobljenih iz virtualnega učnega okolja Moodle. Pri tem 
se osredotočimo na opis samega orodja, na njegovo delovanje, na njegovo zasnovo in 
izdelavo in na možne izboljšave, vključimo pa tudi raziskavo, katere glavni namen je 
testiranje opisanega orodja. V prilogah bralec lahko najde opise nekaterih najbolj znanih 
programskih orodij za učne analitike, vse možne komentarje učenčevih podatkov iz orodja 
POUK in pomembnejše dele programske kode orodja POUK. 
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2 ANALITIKE 

2.1 Splošno o analitikah 

Da vaja dela mojstra, pravi že star slovenski pregovor, vendar pa v življenju nimamo vedno 
priložnosti in možnosti, da bi vajo ali kako drugo dejavnost ponavljali v nedogled in se iz 
nje kaj tudi naučili. Prav zato se velikokrat poslužujemo raznoraznih analitik, s katerimi na 
podlagi že obstoječih podatkov lahko izboljšamo svoje znanje in spretnosti. Gre namreč 
za odkrivanje in povezovanje vzorcev v podatkih, ki temeljijo na uporabi statistike, 
programerskih veščin in raziskovanja, pomemben del pa predstavlja tudi vizualizacija 
rezultatov. Na tem mestu si bolj natančno oglejmo razliko med analitiko in običajno 
analizo podatkov. Čeprav nosita podobno ime, gre za dva različna pojma. Tako je analitika 
večdimenzionalna disciplina, ki uporablja matematične metode in napovedne modele 
predvsem zato, da na podlagi podatkov (analize podatkov) poda priporočeno akcijo 
oziroma prilagoditev. Analitika je širši pojem, analiza pa je del analitike (Analytics, 2015). 

Sorazmerno s tehnološkim napredkom se po celem svetu povečuje tudi uporaba 
interneta. Po podatkih mednarodne organizacije International Telecommunications Union 
(ITU) za leto 2014 svetovni splet aktivno uporablja več kot štirideset odstotkov celotne 
svetovne populacije, rast v zadnjih štirinajstih letih pa je skoraj sedemsto petdeset 
odstotna (International Telecommunications Union, 2014). Vsak uporabnik pri uporabi 
svetovnega spleta za seboj pušča podatkovne sledi, imenovane internetni odtis oziroma 
digitalna senca. Ločimo dva tipa podatkovnih sledi, aktivne in pasivne. V aktivnih sledeh 
se shranijo podatki, ki jih uporabnik namensko deli na spletu (na primer na socialnih 
omrežjih), v pasivnih sledeh pa se prek tako imenovanih piškotkov (ang. cookies), brez 
uporabnikovega vedenja, beležijo podatki. Čeprav je maja leta 2012 v veljavo stopil 
evropski zakon o piškotkih (ang. EU Cookie Law), s katerim je beleženje podatkov vanje 
omejeno, uporabniki pa so o njihovi uporabi na posameznih spletnih straneh obveščeni, 
se vanje še vedno lahko zapišejo podatki o lokaciji, IP naslovu, datumu in času prihoda na 
določeno spletno stran, katere podstrani si je uporabnik ogledal in podobno (Digital 
footprint, 2015). Množica teh podatkov je izjemno velika, saj se generirajo avtomatsko in 
to za vsakega uporabnika spleta posebej, prav zaradi tega pa jih imenujemo kar »veliki 
podatki« (ang. big data). Lastnost teh podatkov je, da so kompleksni in da se neprestano 
spreminjajo, vendar imajo tudi izredno velik potencial, ki se ga vedno bolj izkorišča. 
Podjetja nanje namreč aplicirajo analitike in s tem pridobijo vpogled v svoje poslovno 
delovanje, glavni namen pa je integracija strateškega mišljenja v informacijsko 
tehnologijo, s katero lažje sintetizirajo velike količine podatkov, na podlagi katerih 
sprejemajo pomembne odločitve. Takšen pristop imenujemo tudi poslovna inteligenca 
(ang. business intelligence) (Elias, 2011). Pri tem lahko rezultati analitik podjetjem opišejo 
ali napovejo poslovni uspeh, znane pa so tudi analitične metode, ki bolj konkretno 
pripomorejo k izboljšanju prodaje. Tako lahko na primer analitike neke spletne trgovine 
preučijo prejšnje oglede in nakupe posameznega uporabnika ter mu na podlagi le-teh 
predlagajo podobne izdelke, ki bi ga lahko zanimali. Slika 1 prikazuje primer predlogov v 
spletni trgovini Amazon Store. 
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Slika 1: Amazon Store: primer analitike v spletni trgovini 

2.2 Veliki podatki 

Da bi lahko bolje razumeli analitike, moramo najprej razumeti »velike podatke« (ang. big 
data). Gre za širok pojem, ki opisuje podatkovne množice, ki so tako velike oziroma 
kompleksne, da tradicionalni postopki obdelave podatkov niso več zadostni, saj gre za 
»velikosti« tudi do nekaj petabajtov. Izzivi se namreč pojavljajo pri analizi, zajemanju, 
preiskovanju, skupni uporabi, shranjevanju, prenosu in vizualizaciji velikih podatkov, prav 
tako pa tudi na področju varovanja podatkov. Kljub temu imajo ti podatki izreden 
potencial, ko nanje apliciramo prediktivne  analitike oziroma druge napredne metode 
pridobivanja informacij. Natančnost v velikih podatkih lahko namreč vodi v boljše in 
samozavestnejše odločanje, kar je ključnega pomena pri poslovni uspešnosti, 
zmanjševanju stroškov in odpravljanju tveganja. (Big data, 2015) 

Analitik ameriškega podjetja Gartner Inc., ki se ukvarja z raziskavami na področju 
informacijske tehnologije, Doug Laney, je leta 2001 velike podatke definiral s tremi »V-ji«, 
volume (količina), velocity (hitrost) in variety (raznolikost). (Laney, 2001) Kmalu se je v 
literaturi začel pojavljati še en »V«, in sicer veracity (verodostojnost). Leta 2015 je nastala 
najnovejša definicija velikih podatkov, ki pravi, da veliki podatki predstavljajo 
informacijska sredstva, ki jih karakterizirajo tako velika količina, hitrost in raznolikost, da 
potrebujejo posebno tehnologijo in analitične metode za preoblikovanje v nekaj 
vrednega. (De Mauro s sod., 2015) 

Velike podatke lahko torej opišemo z naslednjimi šestimi lastnostmi: 

 Količina (ang. volume) 
Količina podatkov, ki se v nekem okolju zbira, je v kontekstu velikih podatkov 
izredno pomembna. Številčnost podatkov namreč določa vrednost in potencial teh 
podatkov in če jih lahko zares uvrstimo pod velike podatke ali ne. Že samo ime 
»veliki podatki« vsebuje pridevnik, ki se povezuje s količino in iz njega tudi sledi 
prva lastnost. 

 Raznolikost (ang. variety) 
Naslednji vidik velikih podatkov je raznolikost. To pomeni, da morajo analitiki 
vnaprej vedeti, kateri kategoriji podatkov pripadajo obravnavani podatki. Tako 
znanje jim namreč pomaga, da uspešno in koristno uporabijo podatke in s tem 
podprejo pomembnost velikih podatkov. 

 Hitrost (ang. velocity) 
V tem kontekstu se hitrost nanaša na hitrost generiranja podatkov oziroma, kako 
hitro se podatki generirajo in procesirajo ter s tem dosežejo zahteve in presežejo 
izzive, ki se pojavijo na poti rasti in napredku. 
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 Spremenljivost (ang. variability) 
Ta lastnost je lahko velika težava za tiste, ki podatke analizirajo. Nanaša se na 
nekonsistentnost, ki se lahko včasih pokaže v podatkih in tako posega v uspešnost 
procesa rokovanja in upravljanja s podatki. 

 Verodostojnost (ang. veracity) 
Kvaliteta zbranih podatkov lahko močno niha. Natančnost analize je odvisna od 
verodostojnosti vira podatkov. 

 Kompleksnost (ang. complexity) 
Upravljanje s podatki lahko postane zelo kompleksen proces, še posebno, ko iz več 
različnih virov prihaja velika količina podatkov. Ti podatki morajo biti povezani in 
korelirani, če želimo izluščiti informacijo, ki naj bi se skrivala v teh podatkih. Taka 
situacija je označena s pojmom »kompleksnost«, ko govorimo o velikih podatkih. 
(Big Data, 2015)  

Že v definiciji je omenjeno, da veliki podatki potrebujejo izjemne tehnologije za učinkovito 
obdelavo velikih množic podatkov, ne da bi pri tem izgubljali veliko časa. Primerne 
tehnologije tako vključujejo A/B testiranje (naključno testiranje z dvema 
spremenljivkama), crowdsourcing (proces pridobivanja koristnih informacij s pomočjo 
večje množice ljudi), fuzijo in integracijo podatkov (zlivanje podatkov iz različnih virov), 
genetske algoritme (področje umetne inteligence, ki se ukvarja z iskanjem hevristik, ki 
posnemajo proces naravne selekcije), strojno učenje, naravno jezikovno obdelavo, 
obdelavo signalov, simulacijo, analizo časovnih zaporedij, vizualizacijo, podatkovno 
rudarjenje, masovno paralelno procesiranje, oblačne strukture (aplikacije, shranjevanje in 
računski viri) pa tudi internet. (Manyika s sod., 2011) Čeprav veliko podjetij že ponuja 
vnaprej pripravljene rešitve za obdelavo velikih podatkov, pa strokovnjaki vseeno 
priporočajo razvijanje lastne programske opreme za obdelavo takih podatkov, če imajo 
podjetja dovolj tehničnega znanja.  

Pojav velikih podatkov je povečal potrebo po specialistih za upravljanje z informacijami, 
podjetja kot so IBM, Oracle, HP in Dell, so že vložila več kot petnajst milijard dolarjev v 
področje upravljanja s podatki in analitikami. O širjenju področja priča tudi dejstvo, da je 
bilo leta 2010 vredno okoli sto milijard, od takrat pa se mu vsako leto vrednost dvigne za 
približno deset odstotkov, kar je dvakrat več kot celotnemu poslovnemu področju, ki se 
ukvarja s programsko opremo. Razlog za to je predvsem v tem, da se svet vse bolj 
tehnološko razvija. Leta 2012 je bilo na svetu že več kot 4,6 milijarde naročnin za mobilne 
telefone, okoli 1,5 milijarde ljudi pa je dostopalo do interneta. V letu 2014 je količina 
prometa prek interneta tako prvič presegla 667 eksabajtov (667∙1018 bajtov) letno. (Data, 
data everywhere, 2012) 

Dandanes velike podatke izkoriščajo na različnih področjih. Pri obdelavi velikih podatkov 
v vladne namene prednjačijo Združene države Amerike, Indija in Velika Britanija, pri čemer 
obdelava teh podatkov vpliva na nižanje stroškov, produktivnost in inovativnost. Veliki 
podatki se izkoriščajo na področju zdravstva, zaposlovanja, ekonomije, varstva in 
upravljanja virov. (Big Data, 2015) Lep primer prihaja iz Francije. Eno izmed največjih 
telefonskih podjetij, Orange, je v okviru svojega projekta Data for Development zajemala 
podatke o klicih in tekstovnih sporočilih med svojimi uporabniki v Slonokoščeni obali. Pri 
tem so zbrali več kot 2,5 milijard zapisov med pet milijoni uporabnikov, raziskovalci pa so 
podjetju na podlagi teh podatkov posredovali predloge podprojektov na področju 
sektorjev zdravstva in varnosti. Eden izmed predlogov je bil na primer podprojekt, s 
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katerim bi izboljšali javno varnost s sledenjem telefonskim podatkom, pri čemer bi 
ugotovili, kam ljudje odidejo po dogodkih v sili, drugi podprojekt pa je prikazoval, kako 
uporabiti mobilne podatke za omejevanje bolezni. (Big data Analytics, 2015) Druga 
področja, na katerih uporabljajo rezultate obdelave velikih podatkov, so proizvodnja, 
mediji, znanost, raziskovalne aktivnosti … 
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3 UČNE ANALITIKE 
Analitike se vedno bolj uveljavljajo kot močno orodje pri odkrivanju vzorcev za 
najrazličnejše namene, pri iskanju razlogov zanje in pri izboljševanju stanja na podlagi teh 
razlogov. Tako v zadnjih letih vse bolj narašča zanimanje za avtomatsko analizo 
izobraževalnih podatkov, s katero bi omogočili izboljšano učno izkušnjo in na splošno 
omogočili kvalitetnejše učenje in poučevanje. Raziskovalno področje, ki se ukvarja s tem, 
kako iz virtualnih učnih okolij izluščiti podatke, kako jih obdelati, kako na njihovi podlagi 
pridobiti konkretne informacije in kako te informacije kasneje tudi uporabiti, imenujemo 
področje učnih analitik. The 2011 Horizon Report je učne analitike opisalo kot področje, za 
katerega obstaja možnost, da bo nekoč imelo ključno vlogo in vodilo trende v učenju in 
poučevanju, v ediciji za leto 2014 pa gre še korak dlje. Pravi namreč, da bodo učne analitike 
zgradile boljše pedagogike, spodbudile učence, da bodo začeli aktivno sodelovati v svojem 
učenju, iskale šibkejše učence in ocenjevale faktorje, ki vplivajo na zaključek šolanja in 
uspeh učencev, pri tem pa naj bi do te točke prišli že v naslednjih nekaj letih. 

Kljub temu da gre za mlado področje računalniško podprtega učenja, obstaja zanj že veliko 
definicij. 

 Eno izmed prvih definicij je leta 2010 zapisal Siemens: »Učne analitike so uporaba 
inteligentnih podatkov, ki jih ustvarijo tisti, ki se učijo, v povezavi z analitičnimi 
modeli, na podlagi katerih lahko odkrijemo informacije in socialne povezave, 
predvidimo učni uspeh ter v zvezi z njim tudi svetujemo.« 

 EDUCAUSE je neprofitna organizacija in predvsem skupnost informacijsko 
tehnoloških (IT) voditeljev in profesionalcev, ki so zavezani k razvoju višjega 
izobraževanja. Njihova definicija učnih analitik se glasi: »Učne analitike so uporaba 
podatkov in modelov za predvidevanje učenčevega napredka in uspeha, pri čemer 
je ključnega pomena, da na podlagi tega predvidevanja lahko reagiramo.« 

 Eliasova je leta 2011 ponudila poenostavljeno definicijo učnih analitik: »Učne 
analitike so nastajajoče področje, v katerem s pomočjo prefinjenih analitičnih 
orodij izboljšujemo učenje in poučevanje.« 

 Naslednjo definicijo je istega leta, 2011, zapisal Johnson s sodelavci: »Učne 
analitike se nanašajo na interpretacijo širokega spektra podatkov, ki se generirajo 
in zbirajo v imenu učencev, z namenom, da ocenimo njihov akademski napredek, 
predvidimo njihov nadaljnji uspeh in identificiramo potencialne težave.« 

 Dandanes je najbolj sprejeta definicija Združenja za raziskave na področju učnih 
analitik (ang. Society for Learning Analytics Research), ki pravi: »Učne analitike so 
proces merjenja, zbiranja, analize in poročanja o učenčevih podatkih in njihovih 
vsebinah za namene razumevanja in optimizacije učenja in okolij, v katerih se to 
učenje pojavlja.« 

Čeprav se zgornje definicije v nekaterih podrobnostih razlikujejo, si vse delijo skupen 
namen. Vse namreč poudarjajo preoblikovanje izobraževalnih podatkov v uporabne 
informacije, ki omogočajo dejanja, s katerimi lahko uspešno spodbujamo učenje. Opaziti 
je potrebno tudi, da te definicije ne omejujejo učnih analitik le na avtomatsko analizo 
podatkov, pač pa vse poudarjajo tudi delovanje na podlagi informacij, pridobljenih iz 
podatkov. (Chatti s sod., 2012) 
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3.1 Pojmi in področja, povezana z učnimi analitikami 

Uporaba analitik je v zadnjem času zaradi povečane uporabe svetovnega spleta poskočila, 
vendar se različne analitike uporabljajo z različnim namenom. Poslovna inteligenca je že 
uveljavljen proces v poslovnem svetu, zato ne čudi dejstvo, da je bila prav ta glavna 
pobuda za začetke analitik, vendar pa je bil kmalu prepoznan potencial analitičnih orodij 
tudi na drugih področjih. Dejstvo je namreč, da se vzorci pojavljajo v vseh množicah 
podatkov, pa čeprav na prvi pogled ni videti tako. Vasant Dhar s Stern School of Business 
na Univerzi v New Yorku, strokovnjak na področju analitik, je nekoč hudomušno izjavil, da 
se vzorci vedno pojavljajo pred razlogi zanje. Očitno je, da je seveda postopek obraten, 
prav zaradi razlogov se namreč pojavijo vzorci, vendar je z vidika analitik v zgornjih 
besedah veliko resnice. Da bi odkrili razloge za vzorce, najprej potrebujemo množico 
podatkov, v kateri moramo najti omenjene vzorce, in šele na koncu lahko sklepamo o 
razlogih zanje. 

Omenili smo že, da so velike množice podatkov dandanes lažje dosegljive, saj velika večina 
ljudi na svetu uporablja svetovni splet in druge elektronske vire, s tem pa puščajo svoje 
podatkovne sledi (Glej razdelka 2.1 in 2.2.). Pri teh množicah podatkov je ključno to, da 
gre za »naravne« podatke, ki se generirajo z vsakdanjo uporabo in niso namensko 
ustvarjeni, da bi jih lahko analizirali. Prav to dejstvo močno vpliva na kompleksnost 
pridobljene množice podatkov, kar pomeni, da je iskanje vzorcev v njej izredno težko. 
Glede na to, da je tudi sklepanje o razlogih za najdene vzorce daleč od trivialnega opravila, 
je očitno, da imajo pri tem raznorazni analitični pristopi izredno velik potencial, saj lahko 
s svojim delovanjem vplivajo na izboljšano odločanje in izboljšanje področja, na katerem 
se uporabljajo. 

Tudi na področju računalniško podprtega izobraževanja in učenja je analiza podatkov, 
zbranih iz različnih interakcij uporabnikov, predvsem v virtualnih učnih okoljih, pritegnila 
veliko pozornosti. Prepoznana je bila namreč kot obetaven pristop pri človeškem 
dojemanju učnega procesa in kmalu je močno motivirala nastanek novega raziskovalnega 
področja – področja učnih analitik. Glavna naloga učnih analitik je oblikovanje uporabnih 
informacij iz podatkov, ki se ustvarijo med samim učenjem in poučevanjem, pa tudi 
odkrivanje, kako lahko »veliki podatki« in aplikacija predvsem poslovne inteligence 
izboljša izobraževanje. Pri tem koncepti in metode, ki jih lahko zasledimo v samih učnih 
analitikah, črpajo ideje z različnih področij, vključno s poslovno inteligenco, poslovnimi 
analitikami, akademskimi analitikami, izobraževalnim podatkovnim rudarjenjem in 
drugimi.  

3.1.1 Poslovna inteligenca in poslovne analitike 

Izraz »poslovne analitike« (ang. business analytics) se nanašajo na spretnosti, tehnologije 
in prakse, s katerimi podjetja raziskujejo in ocenjujejo svoje preteklo poslovanje, da bi 
pridobila vpogled v prodajo in bi lahko načrtovala nadaljnje dejavnosti. Osredotočajo se 
na razvoj novih vpogledov in razumevanj poslovnega uspeha na podlagi podatkov in 
statističnih metod. Po drugi strani se poslovna inteligenca (ang. business intelligence) bolj 
osredotoča na uporabo že uveljavljenih metrik za merjenje preteklega uspeha in tudi 
načrtovanja nadaljnjega dela, ki pa prav tako temelji na podatkih in statističnih metodah. 
Čeprav obstaja zajetno število definicij obeh področji, še dandanes meja med njima ni 
jasno začrtana in mnogo strokovnjakov ne zna natančno opisati razlike med njima. Kljub 
temu so si, z manjšimi odstopanji, enotni, da lahko razliko poenostavljeno vidimo v tem, 
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da se poslovna inteligenca osredotoča predvsem na pretekle podatke in lahko uporabniku 
pove, kaj se je dogajalo v preteklosti (na podlagi pridobivanja podatkov, poročanja, 
predvsem spletnega analitičnega procesiranja in opozoril), medtem ko poslovne analitike 
stremijo k temu, da na podlagi preteklih podatkov uporabniku napove, kaj in predvsem 
zakaj se bo nekaj zgodilo v prihodnosti (na podlagi statistične analize, napovednega 
modeliranja in upravljanja s podatki). Ključna razlika je torej, da poslovna inteligenca nikoli 
ne zna odgovoriti na vprašanje, zakaj se je nekaj zgodilo, kje je težava in kateri ukrepi so 
potrebni, medtem ko poslovne analitike poleg naštetega lahko modelirajo tudi situacije, 
ki bi nastale, če bi se trenutni trendi nadaljevali, in napovedujejo, kaj bi bilo najbolje, da 
se zgodi naslednje (optimizacija). (Business Analytics, 2015) 

Opazimo lahko, da so poslovne analitike precej bolj »v sorodu« z učnimi analitikami kot 
poslovna inteligenca, vendar pa se je v preteklih letih izkazalo, da je veliko izobraževalnih 
ustanov za svojo vstopno točko v analitike uporabilo prav poslovno inteligenco. Taka pot 
ni najboljša, saj obstajajo cenejše in lažje poti avtomatskega poročanja in bolj stopnjevani 
načini povečevanja vpogleda v podatke. Poslovna inteligenca namreč pogosto zahteva 
visoke finančne in druge vložke v ljudi in informacijsko tehnologijo, preden vrne rezultate, 
poleg tega pa so sami sistemi (programska orodja) največkrat veliki in kompleksni. 

Izraz »poslovna inteligenca« je prvi uporabil Luhn leta 1958 v IBM-ovem dnevniku Poslovni 
inteligentni sistemi (ang. Business Intelligence Systems), popularnost izraza pa je narasla z 
Gartnerjem okoli leta 1989. Od takrat se namreč razvijajo glavne tehnike za izbor in 
predstavitev podatkov, ki se jih poslovna inteligenca poslužuje. Podatki so tako pogosto 
izluščeni iz »živih« sistemov in nato organizirani v uporabniku bolj prijazne oblike in 
strukture, ki dovoljujejo različne oblike izbire in filtriranja. Orodja, ki vse to omogočajo, so 
največkrat združena v ogromne skupke (ang. suites), ki pogosto uporabljajo spletne 
nadzorne plošče, vizualizacijo ključnih metrik in manipulacijo pridobljenih podatkov. Kljub 
temu, da programska orodja za poslovno inteligenco večino delujejo na podlagi 
strukturiranih podatkov, današnji izdelovalci področje vse bolj širijo tudi na 
nestrukturirane podatke. S tem orodja postajajo vse močnejša, saj lahko izrabijo tudi 
prednosti drugih algoritmov, kot je na primer podatkovno rudarjenje. Primeri takih 
programskih orodij so na primer Microsoft Power BI, IBM Cognos BI in SAS. (Cooper, 2012) 

 

Slika 2: Microsot Power BI: primer programskega orodja za poslovno inteligenco 
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3.1.2 Priporočilni sistemi 

V splošnem priporočilni sistemi zbirajo podatke o uporabniku, njegovem obnašanju in 
izbirah zaradi ugotavljanja in kasneje priporočanja, kateri izdelki bi ga lahko zanimali.  

Priporočilni sistemi so klasificirani v tri razrede, odvisno od tega, kako oziroma na podlagi 
česa se priporočila izvedejo. 

 Priporočila, ki temeljijo na vsebini 
Uporabniku bodo priporočeni izdelki, podobni tistim, ki so mu bili všeč v 
preteklosti. 

 Kolaborativno filtriranje 
Uporabniku bodo priporočeni izdelki, ki so bili v preteklosti všeč drugim 
uporabnikom s podobnim okusom in željami. Pri kolaborativnem filtriranju je vsak 
izdelek kot črna skrinjica, priporočila drugim uporabnikom pa temeljijo na 
interakcijah uporabnikov z njim. Da bi priporočili nek izdelek uporabniku, moramo 
torej najti podobne uporabnike in priporočiti izdelke, ki bi bili všeč njim (analiza na 
podlagi uporabnikov), ali pa moramo najti izdelke, podobne izdelku, ki ga zanima 
(analiza na podlagi izdelkov). 

 Hibridni pristopi 
Te metode kombinirajo kolaborativno filtriranje in metode priporočanja, ki 
temeljijo na vsebini. 

Tehnike za priporočila, ki temeljijo na vsebini, in za kolaborativno filtriranje vključujejo 
metode pridobivanja informacij in različne metode strojnega učenja, kot so Bayesova 
klasifikacija, k-najbližjih sosedov, odločitvena drevesa, umetne nevronske mreže in 
grozdenje. Priporočitve se v zadnjih letih vedno bolj uporabljajo v tehnološko 
(računalniško) podprtem učenju kot bistvena naloga učnih analitik. Poleg tega so tehnike, 
uporabljene za priporočanje (metode pridobivanja informacij, algoritmi strojnega učenja), 
pogoste tudi v aplikacijah učnih analitik, vendar pa še vedno obstaja veliko odprtih 
raziskovalnih vprašanj, kako te algoritme in metode prilagoditi in optimizirati, da bi jih 
lahko prenesli iz domene komercialnega priporočanja. (Chatti s sod., 2012) 

 

Slika 3: Whatshouldireadnext.com: primer priporočilnega sistema 
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Slika 3 prikazuje primer priporočilnega sistema whatshouldireadnext.com, ki uporabniku 
na podlagi vpisanega knjižnega dela, ki mu je bilo všeč, predlaga podobna dela, ki bi ga 
lahko zanimala. Sistem deluje tako, da uporabniki odločajo, katere knjige bodo 
»povezane« tako, da jih vnašajo na sezname priljubljenosti. Večkrat kot se bosta dve knjigi 
znašli na istem seznamu priljubljenosti, močnejša bo vez med njima. Gre torej za 
kolaborativno filtriranje z analizo na podlagi uporabnikov. Slika prikazuje rezultate za vnos 
knjižnega dela Angeli in demoni (ang. Angels and Demons), katerega avtor je Dan Brown. 

3.1.3 Spletne analitike 

Veliko ljudi si pod izrazom »analitike« predstavlja kar »spletne analitike«, zahvaljujoč 
razširjenosti različnih orodij, kot je na primer Google Analytics, ki analizirajo in poročajo o 
obiskih spletnih strani. Spletne analitike so razdeljene v analitike »na strani« in na analitike 
»s strani«. Klasifikacija je odvisna od tega, ali so podatki o aktivnostih, ki potekajo na naši 
spletni strani, ali pa o aktivnostih, ki se pojavljajo drugje na spletu, vendar so še vedno 
povezane z našimi izdelki in storitvami. Glavna vprašanja, s katerimi se ukvarjajo analitike 
»na strani« so: Katere strani ljudje obiskujejo? Kako se obiski spreminjajo z datumom in 
dnevnim časom? Od kod prihajajo obiskovalci (geografsko)? S katere strani je naša stran 
povezana (linkana)? Pod katerimi iskalnim nizom nas je našel posamezen obiskovalec? Je 
naša spletna stran uporabniku prijazna?  

Po drugi strani se analitike »s strani« ubadajo z vprašanjema, kot sta: Kaj se govori in piše 
o nas in naših izdelkih? Kakšne vplive ima naše oglaševanje? Opazimo lahko, da se oba 
tipa spletnih analitik po večini torej ubadata s podatki, ki so vezani na preteklost (podobno 
kot poslovna inteligenca). Uporabniku torej povesta, kaj se je zgodilo v preteklosti, ne 
odgovarjata pa na vprašanji, zakaj se je to zgodilo in kaj se bo zgodilo v prihodnosti. 
Posledica tega je ena izmed omejitev spletnih analitik, saj mora programsko orodje za 
spletne analitike pravzaprav narediti predpostavko, kaj je nek obisk strani pomenil (je šlo 
za načrtovan obisk, zgrešen klik …). 

Slika 4 prikazuje nadzorno ploščo plačljivega programskega orodja za spletne analitike »na 
strani« Clicky, ki beleži obiske naše spletne strani, iskalne nize, prek katerih so uporabniki 
našli našo stran, koliko časa so na njej ostali, katere podstrani so obiskali, kakšen je njihov 
»toplotni načrt« (ang. heatmap) klikov in premikanja miškinega kazalca po strani, to je 
grafični prikaz spletne strani, kjer so najpogosteje obiskani deli prikazani z bolj »toplimi« 
barvami …  

Začetki spletnih analitik segajo v zgodnja 1990., ko so se na spletnih strežnikih začeli 
uporabljati avtomatski zapisi zahtev za strani. Takrat so se zapisi uporabljali za vsako 
obiskano stran, dandanes pa moderne e-komercialne strani pogosto uporabljajo 
prefinjene oblike podatkov, ki zabeležijo tudi aktivnost na nivoju podstrani. Tako na 
primer, kljub temu da je njihova uporaba označena za neetično, uporabljajo sledilne 
piškotke (ang. tracking cookies), ki lahko sledijo manjšim, ampak večkratnim obiskom iste 
strani, pa tudi aktivnostim, ki se raztezajo prek več spletnih strani. 

Zanimivo je, da se v zadnjem času vse bolj pogosto uporabljajo efektivne metode za 
rudarjenje mnenj (ang. opinion mining), s katerimi poskušajo podjetja identificirati 
negativne spletne ocene in s tem upravljajo s svojim slovesom. Poleg tega se v spletne 
analitike vse bolj vključuje tudi analizo socialnih omrežij in podatkovno rudarjenje za 
poslovne analitike, saj se s tem ustvari za podjetja koristna mešanica marketinške in 
poslovne inteligence in tudi uspešnega upravitelja (predvsem spletnih) kampanj. 
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Mnogo strokovnjakov s področja svetovnega spleta pravi, da bi morali vsi, ki si lastijo 
spletno stran, izrabljati priložnosti, ki jih ponujajo brezplačna programska orodja za 
spletne analitike, kot je na primer Google Analytics. Ob tem je potrebno biti pozoren na 
dejstvo, da pridobljene informacije potrebujejo izkušenega tolmača, ki bo lahko iz njih 
pridobil uporabne akcije. Spletne analitike so lahko v visokošolskem izobraževanju zelo 
koristne, še posebej analitike »s strani« in z njimi povezano rudarjenje mnenj. Z njuno 
pomočjo lahko namreč institucije bolje razumejo, kaj o njih menijo bodoči in tudi pretekli 
študenti. (Cooper, 2012) 

 

Slika 4: Clicky: primer programskega orodja za spletne analitike 

3.1.4 Akademske analitike 

Izraz »akademske analitike«, ki se je prvič uporabil v sistemu za upravljanje vsebin (ang. 
content management system oziroma krajše CMS) WebCT, sta uvedla Goldstein in Katz 
leta 2005 za opis aplikacije programskih orodij in praks poslovne inteligence v 
visokošolskem izobraževanju. V njuni študiji sta izraz uporabila za opis področja njune 
študije in za zbiranje, analizo in uporabo podatkov akademskih institucij za podporo 
odločanja. Kasneje, leta 2007, sta Campbell in Oblinger zapisala precej ožjo definicijo 
akademskih analitik, ki se osredotoča na uspeh študenta in temelji na njegovi zaključni 
oceni ter vztrajanju pri študiju. Zapisala sta: »Akademske analitike imajo potencial, da 
ustvarijo inteligenco, na podlagi katere lahko izvajamo smiselna dejanja, s katerimi bomo 
izboljšali poučevanje, učenje in učni uspeh.« in »Področje povezuje statistične tehnike in 
napovedno modeliranje, s katerimi lahko pomaga instituciji in drugim svetovalcem 
določiti, kateri učenci se bodo lahko soočili z akademskimi težavami, s tem pa omogoča 
tudi intervencije, ki bodo tem učencem pomagale.« 

Večina programskih orodij za akademske analitike, opisanih v literaturi, se ukvarja 
predvsem s problemom iskanja učencev oziroma študentov, ki so v nevarnosti, da 
predmeta ne bodo izdelali ali pa celo predčasno končali svoj študij oziroma šolanje. 
Verjetno najbolj znan primer takega orodja je Course Signals (Glej Priloga 1.). 
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V splošnem akademske analitike uporabljajo analitične metode za to, da pomagajo 
institucijam. Njihov glavni namen je upravljanje z vpisom na različne ustanove in 
spremljanje uspeha vpisanih, zato so bila programska orodja za akademske analitike 
velikokrat reducirana le na statistično programsko opremo. Razlika med akademskimi in 
učnimi analitikami je torej v tem, da so slednje veliko bolj usmerjenje v same učence 
oziroma študente. Poleg upravljanja z vpisom in napovedmi se učne analitike tako 
ukvarjajo tudi z realizacijo nalog, ki so tesneje povezane z učnim procesom, kot so na 
primer refleksija, adaptacija, personalizacija in priporočanje. Glavni namen torej ni samo 
statistične narave, pač pa uporaba še drugih analitičnih metod (na primer podatkovnega 
rudarjenja), s katerimi vodijo učni napredek in podpirajo uspešnost učencev. Lahko bi 
torej rekli, da so učne analitike bolj specifične kot akademske analitike. Tabela 1 prikazuje 
razlike med učnimi in akademskimi analitikami po Longu in Siemensu, pri čemer je 
poudarek na tem, komu posamezni nivoji analize koristijo. Opazimo lahko, da akademske 
analitike na nobenem od nivojev niso usmerjene v učence, kar pomeni, da so pravzaprav 
neodvisne od učnega procesa, zanima jih zgolj akademski uspeh učencev oziroma 
študentov. 

Kasneje, leta 2008, je Norris s sodelavci akademske analitike opisal kot »razvoj nove 
generacije orodij, rešitev in obnašanj, ki omogočajo in podpirajo močnejše in uspešnejše 
pripomočke, skozi katere visokošolske ustanove merijo uspeh in izzovejo napredne akcije, 
ki bi ta uspeh izboljšale«. V področje so avtorji torej vključili tudi akcijske analitike, s 
katerimi naj bi akademske analitike dosegle nov nivo. Ključnega pomena zanje je bilo, da 
se ustvari pretok podatkov med poročanjem, analizo in na koncu akcijo. Čeprav je opazen 
korak naprej v razvoju akademskih analitik, so še vedno definirane le na institucionalnem 
nivoju in niso usmerjene v druge, ključne deležnike, kot so učenci in učitelji. (Chatti s sod., 
2012) 

Tabela 1: Primerjava učnih in akademskih analitik po Longu in Siemensu 

Analitike Nivo ali namen analize Komu koristijo? 

Učne analitike 

Nivo predmeta: socialna 
omrežja, razvoj konceptov, 

diskurzivne analitike, 
»inteligentni kurikulum« 

Učenci, institucija 

Oddelčni nivo: napovedno 
modeliranje, vzorci 
uspeha/neuspeha 

Učenci, institucija 

Akademske analitike 

Institucionalni nivo: profili 
učencev, pretok znanja, 

akademski uspeh 

Administratorji, financerji, 
marketing 

Regionalni nivo: primerjava 
med sistemi 

Financerji, administratorji 

Državi in meddržavni nivo Vlada, izobraževalne avtoritete 
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3.1.5 Akcijske analitike in akcijsko raziskovanje 

»Akcijsko raziskovanje« predstavlja metodologijo, ki je v zadnjem času precej popularna 
in se zelo močno razvija tudi v izobraževanju, še posebej pri poučevanju na univerzah in 
drugih šolah. Učiteljem omogoča, da svoje delo raziskujejo in ga v končni fazi tudi 
evalvirajo, glavni namen izobraževalnega akcijskega raziskovanja pa je izboljšanje prakse 
poučevanja in zagotavljanje kakovosti. Učitelji, ki izvajajo izobraževalno akcijsko 
raziskovanje na podlagi neke konkretne učne situacije, sistematično preiskujejo 
nastajajoča raziskovalna vprašanja, pri katerih obstaja korelacija med akcijo in refleksijo. 
Skozi iterativne cikle akcije, percepcije in evalvacije poučevanje tako lahko prilagodijo 
potrebam vseh učencev. Tako se lahko učitelji naučijo veliko o poučevanju in na podlagi 
naučenega izboljšajo svoje lastne zmožnosti. 

Čeprav so cilji akcijskega raziskovanja in učnih analitik podobni, se vseeno lahko opazi 
razliko med njima, predvsem v začetnih fazah. Medtem ko se projekti akcijskega 
raziskovanja navadno začnejo z raziskovalnimi vprašanji, ki se pojavijo iz neke prakse 
poučevanja, se projekti učnih analitik velikokrat razvijejo na podlagi opazovanja, 
narejenega na podlagi že zbranih podatkov. Projekti akcijskega raziskovanja tako pogosto 
uporabljajo kvalitativne raziskovalne metode in pri tem ustvarijo holistično sliko učne 
situacije, medtem ko učne analitike bazirajo predvsem na kvantitativnih metodah. Zadnja, 
a nikakor ne nepomembna razlika je v tem, da so pri akcijskem raziskovanju deležniki 
predvsem učitelji in (malo manj) tudi učenci, medtem ko učne analitike vključuje še kopico 
drugih, kot na primer sistemske administratorje ter drugo institucionalno osebje. (Chatti 
s sod., 2012) 

Po drugi strani izraz »akcijske analitike« lahko srečamo nekje med akcijskim raziskovanjem 
in učnimi analitikami. Gre za pomembno uporabo izobraževalnih podatkov pri razmišljanju 
vnaprej oziroma uporabo podatkov za oblikovanje smiselne akcije (dejanja), na podlagi 
katere bomo dosegli izboljšavo stanja. V podrazdelku 3.1.4 smo omenili, da so se akcijske 
analitike začele uporabljati predvsem v povezavi z akademskimi analitikami, kar pomeni, 
da njihova uporaba koristi predvsem instituciji. Gre torej za nadgradnjo akademskih 
analitik, v čemer je tudi glavna razlika od učnih analitik, ki so najbolj usmerjene v učence 
in v sam učni proces. Glavni namen akcijskih analitik je oblikovanje akcij, s katerimi lahko 
oblikujemo arhitekture in storitve, preoblikujemo modele predmetov in učnega načrta ter 
modificiramo načrt delovanja institucije, s čimer izboljšamo uspeh in zmanjšamo stroške. 
(Elias, 2011) 

3.1.6 Podatkovno rudarjenje in izobraževalno podatkovno rudarjenje 

Ena izmed najpomembnejših tehnik, na kateri med drugim gradijo tudi učne analitike (pa 
še veliko drugih), je podatkovno rudarjenje. Drugo ime za podatkovno rudarjenje je tudi 
odkrivanje znanja v podatkovnih bazah (ang. Knowledge Discoveries in Databases, krajše 
KDD), gre pa za vejo večjega znanstvenega področja, umetne inteligence. S pomočjo te 
tehnike, v kateri prevladujejo algoritmi strojnega učenja, so računalniki sposobni odkrivati 
vzorce v množici kompleksnih in potencialno nepopolnih podatkov. Tako je primer 
vprašanja, s katerim se podatkovno rudarjenje ukvarja, »Kako s podano zgodovino 
dogodkov in končnimi rezultati lahko napovemo rezultate nepopolnih množic 
dogodkov?«. Ali pa »Ali obstajajo grozdi (ang. clusters) podobnih oziroma povezanih ljudi 
in stvari?«. Predvsem pri slednjem se lahko celo zgodi, da so rezultati, ki jih dobimo, izven 
človeške domišljije in percepcije. Prikazuje odločitveno drevo v odprtokodnem 
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programskem orodju RapidMiner, ki temelji na vizualnem grafičnem vmesniku in je zato 
preprost za uporabo, poleg tega pa poznamo tudi druga orodja, kot so R in SAS Predictive 
Analytics and Data Mining. 

Podatkovno rudarjenje so začeli uporabljati okoli leta 1990 v analizah košaric v spletnem 
nakupovanju. Od takrat je to področje odprlo skoraj neskončne možnosti v povezavi z 
velikimi podatkovnimi množicami, ki se zbirajo vsak dan in so povezane tako z aktivnostmi, 
ki se tičejo poslovanja kot tudi zasebnimi aktivnostmi. Kot sama metoda podatkovno 
rudarjenje vključuje močno računske tehnike, ki zahtevajo uporabo naprednih 
računalniških algoritmov. Čeprav le-ti slonijo na statističnih testih, je podatkovno 
rudarjenje veliko bolj računalniško področje, kot matematično in se skozi izboljševanje 
obstoječih in skozi iskanje novih, bolj optimiziranih algoritmov, stalno širi in izboljšuje. 
Poleg tega se v zadnjih letih dogaja, da obstaja vedno več standardnih metod znotraj 
podatkovnega rudarjenja, ki jih lahko z lahkoto povežemo z realnimi problemi. Tako so 
raziskovalci v zadnjem času veliko pozornosti namenili tudi možnosti uporabe 
podatkovnega rudarjenja v izobraževanju. Opazili so, da obstaja velik potencial, vendar so 
potrebne manjše spremembe. Zato je okrog leta 2007 nastala različica podatkovnega 
rudarjenja, imenovana izobraževalno podatkovno rudarjenje, področje, ki ga dandanes 
vodi Mednarodno združenje za izobraževalno podatkovno rudarjenje (ang. Educational 
Data Mining society). (Cooper, 2012) 

 

Slika 5: Rapid Miner: primer odločitvenega drevesa 

Od istega leta obstajajo letne konference o izobraževalnem podatkovnem rudarjenju, 
izhaja pa tudi Revija izobraževalnega podatkovnega rudarjenja (ang. Journal of 
Educational Data Mining, krajše JEDM). Področje izobraževalnega podatkovnega 
rudarjenja se ukvarja z razvijanjem metod, s katerimi bi lahko raziskovali unikatne tipe 
podatkov, ki izhajajo iz izobraževalnega konteksta in s pomočjo katerih bi lahko bolje 
razumeli učence in pogoje, v katerih se učijo. S strogo tehničnega vidika gre pri 
izobraževalnem podatkovnem rudarjenju pravzaprav za aplikacijo standardnih tehnik 
podatkovnega rudarjenja na izobraževalne podatke in zato je glavni namen analiza teh 
podatkov (Chatti s sod., 2012), vendar pa vseeno prihaja do nekaj ključnih razhajanj. 
Podatkovno rudarjenje in izobraževalno podatkovno rudarjenje se razlikujeta v naslednjih 
točkah: 
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 Domena 
Namen podatkovnega rudarjenja je vodenje kupcev proti nakupu, medtem ko 
izobraževalno podatkovno rudarjenje vodi učence k boljšemu učenju.  

 Podatki 
Pri podatkovnem rudarjenju so podatki navadno v zapisih dostopov na spletnih 
strežnikih, medtem ko je pri izobraževalnem podatkovnem rudarjenju veliko več 
zapisov o učenčevih interakcijah. Različen je tudi model uporabnika. 

 Namen 
Namen podatkovnega rudarjenja je povečanje dobička, ki je otipljiv in ga lahko 
merimo kot količino denarja, število kupcev in zvestobo kupcev. Pri 
izobraževalnem podatkovnem rudarjenju je namen izboljšava učenja, cilj, ki ga je 
precej težje izmeriti, saj je subjektiven in ni otipljiv. 

 Tehnike 
Izobraževalni sistemi imajo posebne karakteristike, ki zahtevajo drugačno 
obravnavo pri rudarjenju podatkov. Posledično je potrebno nekatere tehnike 
podatkovnega rudarjenja specifično prilagoditi na proces učenja. Nekatere tehnike 
je lažje prilagoditi, druge težje, tretje pa nemogoče. (Romero s sod., 2007) 

Domena, podatki in namen so precej podobni pri izobraževalnem podatkovnem 
rudarjenju in pri uporabi učnih analitik, saj se obe področji osredotočata na izobraževano 
domeno, se ukvarjata s podatki, ki izvirajo iz učnih okolij in podatke oblikujeta v koristne 
informacije, pri čemer je cilj zgolj izboljšanje učnega procesa. Do razhajanja med tema 
dvema področjema pa prihaja pri tehnikah. Kot smo že omenili, izobraževalno podatkovno 
rudarjenje uporablja tehnike podatkovnega rudarjenja (grozdenje, klasifikacija, asociacije 
…), medtem ko učne analitike poleg vsega tega vključujejo tudi druge metode, kot so 
statistična in vizualizacijska orodja ter orodja za socialno analizo omrežij. Razlika je tudi v 
tem, da pri učnih analitikah sam rezultat ni dovolj, potrebno ga je vključiti namreč tudi v 
prakso učenja oziroma poučevanja in preučiti, koliko je res učinkovit pri njunem 
izboljševanju. (Chatti s sod., 2012) 

3.1.7 Personalizirano adaptivno učenje 

V izobraževalnih sistemih obstaja mnogo definicij adaptacije. V slovenskem jeziku 
adaptacija pomeni prirejanje, vendar se moramo zavedati, da obstajata v izobraževanju 
dve vrsti prirejanja. Prva je prilagajanje (ang. adaptivity), druga pa je prilagodljivost (ang. 
adaptability). Pri prilagajanju gre za to, kako lahko material, namenjen poučevanju in 
učenju pri določenem predmetu, prilagodimo učencem, prilagodljivost pa pomeni 
zmožnost učencev, da si sami personalizirajo učne materiale. Pri tem je večina literature 
namenjena prilagodljivosti, kjer se večinoma govori o inteligentnih tutorskih sistemih 
(ang. Intelligent Tutoring Systems, krajše ITS), kar je po svoje razumljivo. Gre namreč za 
idejo, kako na podlagi informacije o učencu sproti prilagajati sistem, ki učencu podaja snov 
oziroma se učenec s pomočjo njega uči. Po drugi strani, novejša literatura kritizira sisteme 
prilagodljivosti, saj jim očita, da pozabljajo na ključno vlogo v procesu učenja – vlogo 
učenca. Prav zaradi tega se v zadnjem času pojavljajo nove oblike personaliziranega 
učenja, ki temeljijo na uporabi personaliziranih učnih okolij (ang. Personal Learning 
Environments, krajše PLE). Lastnost teh okolij je, da prilagoditev v njih sproži učenec, ne 
pa nek inteligentni sistem. To pomeni, da se ta učna okolja osredotočajo na prilagajanje, 
s tem pa krepijo učenčevo zavedanje svojega učenja, samoorganizacijo in samokontrolo. 
Posledično se učenci ne prilagajajo učitelju, razredu ali instituciji, ampak vzdržujejo svoje 
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okolje, v katerem se sami najbolje počutijo in se v njem največ naučijo. V tem primeru 
lahko torej personalizacijo opišemo kot zmožnost učenca, da se uči tako, kot se sam čuti 
sposobnega. 

Večina učnih rešitev personaliziranega adaptivnega učenja uporablja potencial analitičnih 
orodij iz dveh razlogov. Z njimi učencem napovejo, česa naj se naslednje lotijo, pri čemer 
avtomatsko povežejo učni material z individualnimi potrebami učenca (prilagajanje) ali pa 
z njim pomagajo učencem pri odločitvah, kaj narediti naslednje, s tem da jim predlagajo 
različne učne entitete, ki temeljijo na njihovih preferencah (prilagodljivost). Tako pri 
personaliziranem adaptivnem učenju kot tudi pri učnih analitikah je ustvarjanje profila 
učenca ključnega pomena. Obe področji se osredotočata na modeliranje posameznika kot 
osrednjo točko pri doseganju prilagodljivosti in personaliziranih okolij, pri tem pa bo 
končen model poskrbel, da bo zadoščeno vsem učnim karakteristikam učenca in da bo 
njegova učna izkušnja v celoti primerna njegovim učnim potrebam. (Chatti s sod., 2012) 

3.2 Zgodovina učnih analitik 

Zgodovina učnih analitik je sicer s časovnega vidika relativno kratka, vendar je zelo pisana 
in zanimiva, prepleta se z mnogimi povezanimi področji. Razdelek o zgodovini učnih 
analitik je povzet po Ferguson, 2012.  

Še preden se je pojavilo računalniško podprto učenje in »veliki podatki«, so izobraževalne 
institucije že bile vključene v institucionalne raziskave in evalvacije. Tako je leta 1979 
Survey Research Department (Open University) v Veliki Britaniji zaključil deset let trajajoče 
nadziranje napredka nekaj tisoč študentov, ki so se izobraževali na daljavo. Pri tem so 
spremljali njihov napredek pri vsakem predmetu, večkrat na leto. Čeprav je očitno, da je 
šlo za izredno težavno nalogo, so že takrat pisali o »eksploziji« podatkov, ki so bili bogati 
z informacijami. Njihova edina pomanjkljivost je bila količina, to, kar je dandanes 
pravzaprav prednost, raziskava pa ni bila omejena na posamezne institucije. Ko je namreč 
kasneje Tinto objavil svojo študijo o faktorjih, ki vplivajo na študentovo vztrajanje pri 
študiju, je lahko črpal iz različnih baz, v katerih so bili podatki zadnjih 20 let in ki so 
vključevale podatke o različnih institucijah in različnih tipih študentov (Tinto, 1993). 
Njegova sinteza in zaključki raziskave so se kasneje pokazali kot ključni pri vključevanju 
analitik v izobraževalne sisteme, predvsem v zvezi z zapuščanjem univerz študentov pred 
dokončanim študijem. 

V tem času sta bili področji računalniško podprtega učenja in spletnih interakcij še v svojih 
začetkih, saj je le peščica institucij uporabljala komunikacijske sisteme, kot je bil na primer 
FirstClass, ali prva virtualna okolja, kot sta bili na primer TopClass in WebCT. Opazili so se 
že zametki spletnih skupnosti, bilo pa je tudi jasno, da preko spleta lahko poteka 
sodelovalno učenje. Kljub temu virtualna učna okolja še niso bila dovolj razvita, da bi se 
lahko razvilo pedagoško korektne učne analitike, ki bi delovale na pridobljenih podatkih. 

V naslednjih nekaj letih se je situacija spremenila. Predvsem razvoj spleta 2.0, spleta, na 
katerem uporabnik ni več le pasivni bralec, ampak tudi soustvarjalec, je odprl nove 
možnosti za zbiranje spletnih vsebin iz različnih virov, njihovo procesiranje in izmenjavo 
rezultatov z drugimi programi. To dejstvo so zelo dobro izkoriščala predvsem podjetja, ki 
so znala na podlagi relativno lahko pridobljenih podatkov kupcem ponujati storitve in 
izdelke, ki bi jih na podlagi njihovih prejšnjih ogledov in nakupov lahko zanimali. S tem so 
si podjetja, ki so delovala preko spleta, dvignila poslovni uspeh, kar ni ostalo neopaženo 
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na drugih področjih. Ker se je približno v istem času strmo začel tudi razvoj virtualnih učnih 
okolij (po raziskavi Britain and Liber iz leta 2004, je namreč na primer leta 1994 le 7% šol 
v Veliki Britaniji uporabljalo virtualna učna okolja, leta 2001 jih je bilo že 40%, do leta 2003 
pa že 85%), je bila razsežnost potenciala analiziranja podatkov prepoznana tudi na 
področju izobraževanja. S povečanim številom podatkovnih baz, ki so postale na voljo za 
analizo, se je kmalu začel razvoj polja izobraževalnega podatkovnega rudarjenja, ki ga 
lahko imenujemo tudi »področje zelo zgodnjih učnih analitik«. Le-to se je razvilo iz 
podatkovnega rudarjenja (Glej podrazdelek 3.1.6.) oziroma bolj natančno, gre za njegovo 
podpodročje. Izobraževalno podatkovno rudarjenje se je razvilo predvsem iz analiziranja 
zapisov (ang. logs), ki so nastali na podlagi interakcije učenec - računalnik. Prav rudarjenje 
podatkov je bilo do okoli leta 2005 najbolj pomembna metoda izobraževalnega 
podatkovnega rudarjenja, sledile pa so ji napovedne metode. Kljub temu da ima 
izobraževalno podatkovno rudarjenje izrazito podatkovno osnovo, je bil vedno tudi velik 
poudarek na učenju in poučevanju. Glavni cilj tega področja je tako »preoblikovanje 
učencev v učinkovite, boljše učence«, kar je pravzaprav v kontrastu z bolj zgodnjo uporabo 
termina »učne analitike«, kjer je šlo za vključevanje poslovne inteligence v e-učenje. 

Poleg analitik, ki so delovale le na podlagi podatkov, so se od leta 2003 začeli razvijati tudi 
pristopi, ki so bolj temeljili na socialnih in pedagoških pristopih. Eden izmed najbolj 
pomembnih napredkov je bil integracija analize socialnih omrežij v orodjarno učnih 
analitik. S tem je dotedanje pojmovanje učnih analitik dobilo novo razsežnost, saj se je v 
procesu uporabila tudi konstruktivistična paradigma, ki govori o tem, da se znanje 
konstruira preko socialne interakcije. Poleg tega lahko analizo socialnih omrežij 
uporabimo tudi za spodbujanje sodelovalnih in kooperativnih povezav med učenci, učitelji 
in viri, s čimer jim pomagamo razširiti in razviti njihove sposobnosti. Čeprav ima analiza 
socialnih omrežij močne temelje v učnih znanostih, je pedagoška teorija še vedno 
potrebovala nekaj let, da je dosegla večji vpliv na področje učnih analitik. Tako so bila 
takrat analitična orodja največkrat predstavljena kot pedagoško nevtralna. GISMO, 
programsko orodje za nadzor učencev, ki se ga da še dandanes kot blok (ang. block) 
vključiti v virtualno učno okolje Moodle, tako na primer upošteva socialne, kognitivne in 
behavioristične vidike učenja. Čeprav njegova grafična reprezentacija učitelju omogoča 
raziskovanje omenjenih faktorjev, orodje vseeno ni izdelano za podporo nobenemu 
specifičnemu pristopu k učenju in poučevanju. Slika 6 prikazuje vizualizacijo dostopa 
učencev do nekega predmeta znotraj virtualnega učnega okolja Moodle. 

Podobno orodje kot GISMO je tudi CourseVis, ki prav tako deluje pedagoško nevtralno. Na 
podlagi podatkov iz virtualnega učnega okolja orodje pomaga učiteljem razumeti, kaj se 
dogaja v spletnih predmetih in pri identifikaciji individualnih učencev, ki potrebujejo 
dodatno pomoč. 

Šele okoli leta 2008 se je v literaturi začela pedagoška teorija pojavljati kot eden izmed 
bolj ključnih pristopov pri uporabi analitik, pri tem pa je bil eden izmed pionirjev Dawson. 
Njegov socialno-konstruktivistični pogled, da je proces učenja olajšan skozi sodelovanje 
posameznika v socialnih interakcijah, je baziral na delu mnogih priznanih izobraževalnih 
teoretikov, kot sta Dewey in Vygotsky. Prav delo slednjega o tem, kako se znanje premika 
med socialnimi in individualnimi realnostmi, je močno vplivalo na delo o konstrukciji 
sodelovalnega znanja skupin raziskovalcev, ki so se s tem ukvarjale in so veliko zapisale 
tudi o umeščenem učenju ter o praktičnih skupnostih, kar se močno povezuje s področjem 
učnih analitik. 
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Do leta 2007 so raziskovalci na področju učnih analitik začeli z razreševanjem tako 
izobraževalnih in tudi tehnoloških izzivov. V tistem trenutku je začel razvoj področja učnih 
analitik naraščati s pospešeno hitrostjo, saj je bil postavljen pred nove izzive in povezan z 
novimi finančnimi tokovi. Poročilo Educause Review je leta 2007 predstavilo žalostno 
podobo izobraževalnega sistema v Združenih državah Amerike v primerjavi z drugimi 
razvitimi državami. Ugotovili so, da nekateri diplomanti nimajo niti najbolj osnovnih 
kompetenc in zato predlagali razvoj novega orodja, »akademskih analitik« (Glej 
podrazdelek 3.1.4.). Predlagali so, da lahko tako orodje razreši izzive, ki so na prvi pogled 
videti nerešljivi. Še istega leta se je veliko avtorjev začelo spopadati z razvijanjem 
akademskih analitik, posebej sta izstopala Campbell in Oblinger. S svojo definicijo sta 
povezala tehnološki, izobraževalni in politični kontekst, saj sta zapisala, da bodo 
akademske analitike na podlagi zbranih podatkov izboljšale učenje, poučevanje in uspeh 
učencev, da pa bo tudi leta 2020 odstotek celotne delavske populacije v Združenih državah 
Amerike manjši, kot je bil leta 2000. 

 

Slika 6: GISMO: vizualizacija dostopa učencev do predmeta v Moodlu 

Vpliv političnih dejavnikov, skupaj z izpopolnjevanjem področja izobraževalnega 
podatkovnega rudarjenja (prva mednarodna konferenca iz izobraževalnega podatkovnega 
rudarjenja je bila leta 2008 v Montrealu, Kanada), je vodil v razdelitev med analitikami in 
izobraževalnim podatkovnim rudarjenjem. Kot rezultat so se začele ključne reference na 
področju izobraževalnega podatkovnega rudarjenja v literaturi o analitikah uporabljati le 
kot generične reference za pregled polja. Kljub temu pa vseeno izsledki na tem področju 
predstavljajo tudi uporabne smernice znotraj področja analitičnih raziskav, saj le-ti 
omogočajo lažjo uporabo orodij za podatkovno rudarjenje, standardizirajo metode in 
podatke v različnih sistemih, pomagajo pri integraciji orodij v učnih okoljih in pripomorejo 
k razvoju specifičnih tehnik za podatkovno rudarjenje znotraj izobraževanja. Tako je na 
primer programsko orodje Contextualized Attention Metadata (CAM) že relativno 
uspešno reševalo težavo zbiranja in kombiniranja podatkov iz različnih orodij, tako da je 
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uporabljalo meta podatke iz urejevalnih orodij, brskalnikov, multimedijskih predvajalnikov 
in računalniške komunikacije, jih združevalo v skladišča ter s tem gradilo bogato 
skladovnico podatkov o uporabniku. 

Po drugi strani so pospešeno gradili orodja za učne analitike, ki so podobne izzive reševala 
s pomočjo bolj pedagoškega pristopa in so bila hkrati izdelana tudi za podporo učenja in 
poučevanja. Takšni orodji sta bili na primer LOCO-Analyst (Glej Priloga 1.) in SMILI  Open 
Learner Modelling Framework. Kasneje, ko je postala analiza socialnih omrežij izredno 
pomembna, je bilo razvito še eno orodje, ki dandanes predstavlja mejnik pri uporabi učnih 
analitik, Social Networks Adapting Pedagogical Practice, krajše SNAPP. To programsko 
orodje je bilo razvito za iskanje socialnih vzorcev pri posameznih predmetih, kjer je bil 
poseben poudarek na izolaciji učencev, kreativnosti in oblikovanju skupnosti. Tudi orodja, 
ki so omogočala vizualizacijo velikih količin podatkov, so postajala vedno bolj zanimiva. 
Taka orodja so na primer Honeycomb (orodje za vizualizacijo mrež, ki so sestavljene iz več 
milijonov povezav), Gephi (orodje, ki podpira filtriranje, združevanje, navigacijo in 
manipulacijo podatkov posameznega omrežja) in sense.us (orodje, ki omogoča asinhrono 
kolaboracijo, vključno z grafičnimi opombami in deljenjem pogledov za različne vrste 
vizualizacije). 

Eno izmed najbolj poznanih programskih orodij, Course Signals (Glej Priloga 1.), je postalo 
sinonim tako za akademske kot tudi akcijske analitike (Glej podrazdelek 3.1.5.). Gre za 
orodje, ki rudari v velikih množicah podatkov v času, ko izobraževanje še poteka, in kot 
rezultat vrne predvidevanje, kateri izmed udeležencev so v nevarnosti, da predmeta ne 
bodo izdelali (označeni z rdečo lučjo). Poleg tega identificira tudi udeležence, ki jim gre pri 
predmetu dobro (zelena luč), in udeležence, ki jim gre predmet srednje dobro od rok 
(rumena luč). Orodje je bilo razvito na Univerzi Purdue in je izredno močno orodje, kar 
potrjujejo tudi raziskave, ki to programsko orodje testirajo. Arnoldova raziskava leta 2010 
je pokazala, da so učenci iz testne skupine poiskali pomoč pri določenem predmetu veliko 
pred kontrolno skupino, poleg tega pa so ti učenci v povprečju dosegli za 12% boljše ocene 
in imeli za 14% boljši odstotek pri opravljenosti predmeta. 

V tem času, ko so programska orodja postajala vse močnejša, so se začele vse bolj 
pojavljati skrbi v zvezi z etiko in zasebnostjo. Bi morali učencem povedati, da se sledi 
njihovi aktivnosti? Koliko informacij je potrebno deliti z učenci, institucijo, starši in 
drugimi? Čeprav je nekaj avtorjev že prevzelo iniciativo na tem področju (Campbell, Slade, 
Prinsloo … Glej podrazdelek 3.4.1.1.) in so nekateri okvirji, ki temeljijo na definicijah, 
principih in zvestobi ter pomagajo pri identifikaciji področij, kjer bi lahko prihajalo do 
nesporazumov, pa večina vprašanj še dandanes ostaja le delno odgovorjenih. 

 

Slika 7: Logotip Združenja za raziskave na področju učnih analitik 

Okoli leta 2010 se je področje učnih analitik začelo ponovno deliti. Učne analitike, kot jih 
poznamo v današnjem smislu, so se namreč začele počasi odcepljati od akademskih 
analitik. Prvo pravo definicijo učnih analitik je istega leta zapisal Siemens, saj je zapisal, da 
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so učne analitike uporaba inteligentnih podatkov, ki jih ustvarijo tisti, ki se učijo, v 
povezavi z analitičnimi modeli, na podlagi katerih lahko odkrijemo informacije in socialne 
povezave, predvidimo učni uspeh ter v zvezi z njim tudi svetujemo. Kmalu je bila ta 
definicija preoblikovana v številne druge, končno pa tudi v tako obliko, kot jo navadno 
zapišemo danes (Glej poglavje 3.). Še istega leta je v Banffu potekala tudi prva konferenca 
o učnih analitikah in znanju (ang. Conference on Learning Analytics and Knowledge, krajše 
LAK), oblikovalo pa se je tudi Združenje za raziskave na področju učnih analitik (ang. 
Society for Learning Analytics Research). Slika 7 prikazuje logotip združenja. To, da so se 
učne analitike odcepile kot samostojno področje, je pomenilo, da obstajajo tri področja, 
od katerih se vsako osredotoča na drugačne izzive, ki ga vodijo pri analitičnih raziskavah. 
Izobraževalno podatkovno rudarjenje daje velik pomen temu, kako izluščiti vrednost iz 
velikih množic podatkov, področje učnih analitik se osredotoča na to, kako lahko 
optimiziramo priložnosti za računalniško podprto učenje; akademske analitike pa se 
osredotočajo na bolj politične in ekonomske izzive (na primer: kako lahko izboljšamo 
izobraževalne rezultate na državnem ali pa celo meddržavnem nivoju). Seveda obstajajo 
preseki med temi tremi področji, zato so se pojavljali tudi poskusi, kako jasno začrtati mejo 
med njimi. Glede na to, da največ podobnosti ostaja med učnimi in akademskimi 
analitikami, sta na primer Long in Siemens leta 2011 področji razdelila glede na to, komu 
koristita, kar prikazuje Tabela 1 v podrazdelku 3.1.4. 

Da so učne analitike zelo perspektivno področje, se je pokazalo tudi leta 2011, ko jih je 
poročilo The 2011 NCM Horizon Report, ki se osredotoča na vzhajajoče tehnologije, ki 
lahko koristijo učenju in poučevanju, označilo za tehnologijo, na katero je potrebno biti 
pozoren. Tudi v naslednjem poročilu, The 2012 NCM Horizon Report, so bile omenjene 
učne analitike, poseben poudarek pa je bil na socialnih učnih analitikah (Glej podrazdelek 
3.3.4.5.). 

3.3 Referenčni model učnih analitik 

Področje učnih analitik gradi na zgoraj omenjenih in opisanih področjih. Gre za področja, 
ki se osredotočajo na razvoj metod za analizo in določanje vzorcev v podatkih, zbranih iz 
izobraževalnih okolij, ter za uporabo teh metod za podporo in izboljšanje učnih izkušenj. 

Iz raznih definicij dobimo lahko dokaj jasno sliko, kaj je področje učnih analitik, s čim se 
ukvarja in kaj je predmet raziskovanja, vendar se moramo pri tem zavedati, da gre za 
izredno kompleksno in večdimenzionalno področje. To področje je še vedno v nastanku in 
zato je oblikovanje ter implementacija učnih analitik v institucijah netrivialna naloga za 
vse, ki so vanje vpleteni. Pri vsem tem nam je v pomoč lahko referenčni model učnih 
analitik, ki ga v sojem delu predstavlja Chatti s sodelavci (po njihovem članku je povzet 
celoten razdelek 3.3) in ki sestoji iz štirih dimenzij: 

 Kaj? 
Katere podatke sistem zbira, z njimi upravlja in jih uporablja za analizo? 

 Kdo? 
Kdo je ciljna publika analize? 

 Zakaj? 
Zakaj sistem analizira zbrane podatke? 

 Kako? 
Kako sistem izvaja analizo zbranih podatkov? 
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Slika 8 prikazuje referenčni model učnih analitik, na katerem so označene vse štiri 
dimenzije in z njimi povezani izzivi in raziskovalne priložnosti. 

3.3.1 Podatki in okolja (Kaj?) 

Večkrat je bilo že poudarjeno, da so učne analitike pristop, ki deluje na podlagi podatkov, 
in prvo zanimivo vprašanje, ki se poraja, je, od kod pridejo ti podatki. Obstaja veliko število 
virov, vendar vsi sodijo v eno od dveh velikih kategorij, centralizirana izobraževalna okolja 
(ang. centralized educational systems) ali pa porazdeljena učna okolja (ang. distributed 
learning environments). Najbolj znana okolja, ki so centralizirana, so virtualna učna okolja, 
ki jim pravimo sistemi za upravljanje učenja (ang. learning management systems, krajše 
LMS), kot so na primer Moodle (odprtokodno okolje) ali pa Blackboard (komercialno 
okolje). Taka okolja zbirajo ogromne množice podatkov o aktivnostih učencev, podatke o 
njihovih interakcijah, kot je pisanje, branje, dostop do materialov in njihovo nalaganje, pa 
tudi podatke o ocenjevanju. Taka orodja imajo pogosto že vgrajena preprosta orodja za 
poročanje, njihova uporaba je v glavnem omejena na tradicionalna učna okolja, v katerih 
le nadgrajujejo tradicionalno, frontalno poučevanje. 

 

Slika 8: Referenčni model učnih analitik 

Glede na to, da obstaja že mnogo spletnih orodij, s katerimi uporabniki lahko generirajo 
kopico različnih vsebin, ni čudno, da so podatki raztreseni prek različnih okolij in sistemov. 
Prav zaradi tega je postalo ključnega pomena, da programska orodja za učne analitike 
znajo zajeti podatke iz različnih virov in jih združiti. Drugi razlog, zakaj je združevanje 
podatkov iz različnih virov pomembno, je dejstvo, da raste popularnost personaliziranim 
učnim okoljem. Gre za porazdeljena učna okolja, kjer se podatki zbirajo tako prek 
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formalnih kot tudi prek neformalnih kanalov, so pa zaradi tega tudi različnih formatov in 
raztreseni v prostoru in času ter prek različnih medijev. 

Največji izziv v zvezi z vprašanjem »Kaj?« je torej, kako zbrati in združiti surove podatke iz 
več različnih, heterogenih virov, ki so pogosto na voljo v različnih formatih, in iz njih 
ustvariti uporabne izobraževalne informacije, ki bodo reflektirale aktivnosti učenca in s 
tem vodile v bolj precizne rezultate. Pozabiti ne smemo niti na to, da gre pravzaprav za 
»velike podatke« (Glej razdelek 2.2.), delo z njimi pa je že samo po sebi težko in predstavlja 
velik izziv, saj morajo biti programska orodja za učne analitike implementirana tako, da 
dostavljajo rezultate brez prevelikih zamud in imajo tako deležniki priložnost, da reagirajo 
na podlagi na novo pridobljenih podatkov. 

3.3.2 Deležniki (Kdo?) 

Učne analitike so lahko usmerjene v različne deležnike, kot so na primer učitelji, učenci, 
(inteligentni) tutorji, mentorji, institucije, raziskovalci in sistemski oblikovalci, vendar ima 
vsak od njih drugačne perspektive, cilje in pričakovanja do njih. Tako učence zanima 
predvsem, kako bi lahko učne analitike izboljšale njihove ocene in kako bi z njihovo 
pomočjo lahko zgradili lastno učno okolje; učitelje zanima, kako lahko obogatijo svoje 
poučevanje, ga naredijo bolj učinkovitega in z njim zadostijo vsem potrebam svojih 
učencev; institucije pa lahko uporabljajo programska orodja za učne analitike za boljše 
podpiranje odločanja, identifikacijo »ogroženih« učencev, izboljšavo uspeha učencev, 
razvoj načinov za novačenje učencev in študentov, prilagajanje učnih načrtov in tudi za 
določanje potreb po zaposlovanju. Po drugi strani bi morali raziskovalci na področju učnih 
analitik preučevati in deliti izsledke o učinkih učnih analitik v vsakodnevnih praksah. 
Njihova naloga v prihodnje naj bi bila predvsem implementacija boljših programskih orodij 
za uporabnike, ki se prvič srečujejo z učnimi analitikami. Ta orodja morajo ponuditi dobro 
povratno informacijo, ki mora biti različna za različne deležnike in na podlagi katere 
morajo znati dobro reflektirati. Izdelava takih orodij bi v nadaljevanju lahko pomenila 
povečano uporabo učnih analitik v institucijah, kar posledično pomeni povečano uporabo 
na splošno, to pa vodi v približevanje osnovnemu cilju – splošno izboljšanje učenja in 
poučevanja. 

Pomembno je, da so v učne analitike vključeni vsi deležniki, vendar gre za kompleksno 
nalogo, ki pa mora biti opravljena. Zavedati se moramo namreč, da imajo lahko vključeni 
različne interese, ki so si včasih lahko celo nasprotujoči. Če si želi na primer 
administracijsko osebje s pomočjo učnih analitik najti najboljše primere prakse 
računalniško podprtega učenja, bi to lahko užalilo učitelje, saj bi se lahko počutili 
ocenjevane in kontrolirane. Podobno bi se lahko počutili tudi učenci, ki bi se bali, da bodo 
zajeti podatki uporabljeni za ocenjevanje in ne za formativno evalvacijo učenja in 
poučevanja. Taki konflikti lahko vodijo v to, da se učenci in učitelji počutijo nemotivirani 
za uporabo nove tehnologije, kar bi zelo otežilo implementacijo učnih analitik na neki 
instituciji. Le-to morajo namreč vedno spremljati pravilni didaktični in organizacijski 
pristopi ravno zato, da so vsi deležniki pravilno in zadostno osveščeni. 

Kot zadnje, ampak nikakor ne nepomembno, deležniki se morajo v učnih analitikah 
počutiti varne, kar pomeni, da moramo dati velik poudarek na zasebnost podatkov in 
moramo preprečiti kakršnokoli zlorabo. To najlažje storimo tako, da že pred 
implementacijo učnih analitik postavimo meje in določimo, katere informacije bodo ostale 
zasebne narave.  
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3.3.3 Cilji (Zakaj?) 

Učne analitike imajo veliko ciljev, ki so odvisni predvsem od tega, z zornega kota katerega 
deležnika pogledamo nanje. Možni cilji učnih analitik tako vključujejo nadziranje, analizo, 
napoved, intervencijo, tutorstvo/mentorstvo, ocenjevanje, prilagajanje, personalizacijo, 
priporočilo in refleksijo. 

 Nadzor in analiza 
Pri nadzoru sta glavna namena učnih analitik sledenje učenčevim aktivnostim in 
generiranje poročil z namenom podpiranja učiteljevega ali institucionalnega 
odločanja. Ta cilj se tesno povezuje z učiteljevo evalvacijo učnega procesa, katere 
namen je nenehno izboljševanje učnega okolja učencev. Preučevanje, kako učenci 
uporabljajo učna okolja, in analiziranje učnih uspehov lahko pomaga učiteljem pri 
odkrivanju vzorcev in boljšem odločanju o nadaljnjih oblikah učnih aktivnosti. 

 Napovedi in intervencije 
Pri napovedih je glavni cilj razvoj modela, ki poskuša predvideti znanje učenca in 
njegove nadaljnje uspehe, pri čemer ta temelji na njegovih trenutnih aktivnostih 
in dosežkih. Ta napovedni model učitelj lahko uporabi tudi kot intervencije pri 
učencih, ki potrebujejo pomoč, saj lahko na podlagi analize in napovedi učitelju ali 
instituciji pomaga s predlogi akcij, ki bi določenemu učencu pomagale izboljšati 
njegov uspeh. 

 Tutorstvo in mentorstvo 
Tutorstvo je navadno domensko zelo specifična in omejena aktivnost, če nanjo 
pogledamo iz širšega izobraževalnega vidika. Tutor podpira učenca pri njegovi 
orientaciji in pri uvajanju v neko določeno snov, kasneje pa tudi pri določenih 
temah. Mentorstvo je v tem pogledu nad tutorstvom, saj se osredotoča na 
podporo učencu skozi celoten učni proces, idealno pa tudi skozi celotno življenje. 
Tako tutorstvo kot tudi mentorstvo se močno osredotočata na učni proces, vendar 
je nadzor tega procesa pri tutorstvu v rokah tutorja, pri mentorstvu pa učenca. 

 Ocenjevanje in povratna informacija 
Glavni namen je podpiranje (samo)ocenjevanja napredka in uspešnosti učnega 
procesa. Poleg tega je pomembno, da tako učenec kot učitelj dobita inteligentno 
povratno informacijo, ki zagotavlja zanimivo informacijo, izpeljano iz podatkov o 
učenčevih interesih in učnega konteksta. 

 Prilagajanje 
Prilagajanje sproži učitelj ali institucija, cilj učnih analitik pa je dati povratno 
informacijo o tem, kaj morajo narediti nadalje. Pri tem se morajo, glede na potrebe 
učencev, prilagoditi tako učni viri (preorganizirati) kot tudi aktivnosti.  

 Personalizacija in priporočila 
Pri personalizaciji so učne analitike močno usmerjene v učence, saj se 
osredotočajo na to, kako učencem pomagati pri odločitvah o njihovem lastnem 
učenju, poleg tega pa stalno preoblikujejo njihova personalizirana učna okolja, da 
bi lahko dosegli učne cilje. V takih okoljih obstajata dva pristopa podajanja znanja, 
»potisk znanja« (ang. knowledge-push) in »vlečenje znanja« (ang. knowledge-pull). 
Predvsem pri prvem, potisku znanja, lahko nastane težava, saj pretok znanja 
določa učno okolje in hitro lahko pride do prevelike količine informacij za učenca. 
Zato je ključnega pomena, da v programska orodja za učne analitike vključimo tudi 
priporočilne sisteme, s katerimi se učenci odločijo, kaj bodo delali naprej oziroma 
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katere vire (ki jim jih priporoča sistem) si bodo ogledali. Ker gre za priporočilni 
sistem, bodo ti viri priporočeni ali na podlagi učenčeve prejšnje aktivnosti ali pa na 
podlagi učencev s podobnimi interesi ali željami (Glej podrazdelek 3.1.2.). 

 Refleksija 
Pravzaprav so vse vrste analitik (ne samo učne) lahko dragoceno orodje pri 
spodbujanju refleksije. Tako učencem kot tudi učiteljem lahko primerjava 
podatkov (znotraj predmeta, prek različnih predmetov …) koristi pri razvoju 
sposobnosti samorefleksije oziroma bolj specifično pri samorefleksiji lastnega 
učenja (učenci) in samorefleksiji lastnega poučevanja (učitelji). Učenje na podlagi 
refleksije je že uveljavljena praksa, kjer na podlagi evalvacije preteklih dogodkov 
in osebnih izkušenj učenec lahko izboljša svoje nadaljnje učenje, učne analitike so 
torej lahko sredstvo za izboljšanje le-tega. 

Vse zgoraj opisane cilje je v učnih analitikah včasih izredno težko izmeriti in zato bi v 
prihodnosti potrebovali že vnaprej pripravljeno množico indikatorjev in metrik, ki bi bila 
tega sposobna. Poleg tega potrebujemo nove metrike, ki bodo segale prek ocenjevanja in 
bodo podpirale in razvijale druge tipe učenja, kot so na primer samoorganizacija, mrežno 
učenje, neformalno učenje, vseživljenjsko učenje … Izziv je torej definiranje trojice »cilj, 
indikator, metrika«, preden začnemo z implementacijo učnih analitik.  

Če želimo doseči nekatere od zgornjih ciljev, ki so izrazito usmerjeni v posameznika 
(inteligentna povratna informacija, adaptacija, priporočilo …), je izredno pomembno, da 
znajo programska orodja zelo dobro ustvariti profil učenca. Ta profil mora biti  
večkontekstualen (zgraditi se mora iz mnogih lastnosti učenca), to pa je izredno zahtevna 
naloga predvsem zato, ker so aktivnosti učencev raztresene prek več kompleksnih učnih 
okolij in ker je pri tem zelo težko upoštevati vse vidike zasebnosti. Model mora zajemati 
tudi dolgoročne in kratkoročne učne cilje učencev, idealno pa tudi vse učne aktivnosti, ki 
se jih je učenec kdaj koli udeležil. Tak model učenca bi lahko prinesel veliko bolj natančne 
rezultate učnih analitik. 

3.3.4 Metode (Kako?) 

Učne analitike so same posebej izredno kompleksne in kot take uporabljajo različne 
tehnike za odkrivanje zanimivih vzorcev, ki so skriti v množicah izobraževalnih podatkov. 
Najpomembnejše metode, kot so statistika, vizualizacija informacij, analiza vsebine, 
dispozicijske analitike, analitike socialnega učenja in diskurzivne analitike, so opisane v 
nadaljevanju tega razdelka. 

Metode in tehnike se pri učnih analitikah močno povezujejo z njihovimi cilji, zato je izziv 
predvsem v tem, kako razviti uporabna statistična in vizualizacijska orodja, orodja, ki bi 
filtrirala, in orodja za podatkovno rudarjenje. Ta orodja morajo biti taka, da bodo koristna 
za vse deležnike, pri tem pa morajo biti preprosta za uporabo. Trenutno je večina sistemov 
oziroma učnih okolij bogatih s podatki, vendar zelo revnih z vidika informacij. Zato so 
analitične metode ključnega pomena, saj z njimi lahko klasificiramo te podatke v približne 
kategorije in jim s tem določimo, na kateri vidik učenja tako vplivajo. Informacije, ki bi jih 
s tem pridobili, bodo tako natančnejše, predvsem pa bo takoj jasno, kakšno znanje z njimi 
pridobimo in kako lahko na njihovi podlagi reagiramo. Drugi izziv, ki pa se prav tako 
povezuje z analitičnimi orodji in kateremu je potrebno nameniti nekaj pozornosti, je razvoj 
takih analitičnih orodij, ki bi jih lahko integrirali v učna okolja in sisteme. S tem bi krepko 
zmanjšali časovni okvir med analizo in dejanjem, ki sledi na podlagi informacije iz teh 
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podatkov. Trenutno je najbližje temu cilju vizualizacija, saj vrne rezultat v skoraj idealnem 
času, to je nekaj sekund. 

Čeprav so analitične metode same po sebi dokaj uspešne, bi si bilo potrebno v prihodnosti 
ogledati tudi pristop, ki bi omogočal »mešane metode«.  Učne analitike se namreč začnejo 
z raziskovalnim vprašanjem, na podlagi katerega se izbere ustrezna metoda, vendar to 
pomeni, da odgovor na začetno vprašanje dobimo le iz enega vidika. Današnje raziskave 
potekajo tako, da raziskovalci s pomočjo kombiniranja obstoječih metod iščejo odgovore 
na svoja raziskovalna vprašanja, pri tem pa gredo včasih celo tako daleč, da se hkrati 
poslužujejo kvalitativnih in kvantitativnih metod. Učne analitike imajo potencial, da bi tak 
pristop deloval. Namreč če uporabimo podatkovno rudarjenje, ki je klasična kvantitativna 
metoda, z njo lahko prepoznamo trende v podatkih, vendar bodo šele kvalitativne metode 
tiste, ki nam bodo kasneje znale pojasniti, zakaj do nekih trendov sploh pride. Očitno je 
torej, da v tem primeru kvalitativna in kvantitativna metoda lepo sovpadata in bi zato 
morali biti združeni. V današnjih učnih okoljih, ki postajajo vse bolj kompleksna, je tako 
potrebno vpeljevati »mešane metode«, ki bolje služijo namenom učnih analitik.  

3.3.4.1 Statistika 

Gre za področje, brez katerega praktično nobeno programsko orodje za učne analitike ne 
bi delovalo. Večina učnih okolij tako vsebuje osnovne podatke o učenčevih interakcijah, 
pa tudi orodja za poročanje o njih. Primeri takih podatkov so čas, ki ga učenec preživi na 
spletu, skupno število obiskov, obiski posamezne strani, porazdelitev obiskov prek 
določene časovne periode, frekvenca učenčevih aktivnosti na forumu, odstotek 
prebranega materiala … Statistična orodja lahko s pomočjo deskriptivnih metod tako 
generirajo preproste statistične podatke, kot so povprečje, standardni odklon, mediana … 

Primer takega statističnega orodja, ki ga je mogoče integrirati v učno okolje Moodle, je 
Moodle: Overview Statistics Report. Orodje omogoča poročanje o različnih podatkih, kot 
je število vpisov učencev po dnevih, države in jeziki udeležencev, število predmetov v 
posamezni kategoriji, število predmetov po velikosti … 

 

Slika 9: Moodle: Overview Statistics Report: statistični prikaz dnevnih prijav 

3.3.4.2 Vizualizacija informacij 

Statistika v obliki poročil in tabel podatkov je navadno izredno težko berljiva, še težje pa 
jo je pravilno interpretirati. Tukaj lahko na težave naletijo tudi strokovnjaki s področja 
statistike, zato je težava še večja pri učiteljih oziroma drugih izobraževalnih delavcih. Zato 
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je zelo pomembno, da rezultate, pridobljene z metodami učnih analitik, prikažemo v 
uporabniku prijaznem formatu, saj so ti zelo pomembni za pravilno odločanje v naslednjih 
korakih. Veliko avtorjev, med drugim tudi Mazza (2009), poudarja, da je vizualen prikaz 
največkrat najbolj primeren, saj ima človek zelo dobro vizualno percepcijo. Za tak prikaz 
lahko uporabimo široko paleto vizualizacijskih tehnik (grafikoni, grafi, 3D prikazi, 
zemljevidi …), ki so že na prvi pogled veliko bolj razumljive kot čisti znakovni podatki. 

Najtežji del pri vizualizaciji je definiranje prikaza, saj najbolj odraža cilj analitike, ki jo 
uporabljamo, vendar se vse bolj prepoznava potencial, ki ga ima vizualizacija. Prav zato se 
navadne, znakovne podatke v programskih orodjih za učne analitike vedno bolj zamenjuje 
s tako imenovanimi nadzornimi ploščami, ki prikazujejo različne indikatorje učnega 
procesa. 

Slika 9 prikazuje vizualizacijo statističnega prikaza dnevnih prijav učencev v analitičnem 
orodju Moodle: Overview Statistics Report. 

3.3.4.3 Analiza vsebine 

Izraz analiza vsebine (ang. Content Analysis) je širok pojem, ki se nanaša na zelo raznoliko 
množico raziskovalnih računalniško podprtih pristopov, tehnik in metod za preučevanje 
in/ali pridobivanje informacij iz dokumentov. Bolj specifično, gre za družino tehnik, 
usmerjenih v preučevanje »nemih dokazov« (besedila in drugi artefakti), v kontekstu 
izobraževanja pa gre za analiziranje izdelkov učencev. 

Besedila prihajajo iz ožjega razumevanja procesa komunikacije, saj gre navadno za tip 
komunikacije, ki jo pošiljatelj namensko začne, s prejemnikom pa deli le zadostno količino 
informacij. Ko govorimo o analizi vsebine, obstaja pet tipov besedil: 

1. Zapisano besedilo (knjige, članki, eseji, spisi …) 
2. Govorjeno besedilo (govor, gledališke igre, govorne vaje, diskusije …) 
3. Ikonično besedilo (slike, ilustracije, risbe, ikone …) 
4. Avdio-vizualno besedilo (televizijski programi, filmi, videoposnetki …) 
5. Hipertekst (vseh prvih pet tipov besedil, umeščenih na svetovni splet) 

Po drugi strani, analiza vsebine preučuje tudi sledi (dokumenti iz preteklosti) in artefakte 
(nejezikovne dokumente), ki prihajajo iz širšega razumevanja procesa komunikacije. Tako 
lahko v učne analitike vključimo tudi elektronske izdelke naših učencev, kot so na primer 
didaktične igre, programerski algoritmi … 

Kljub široki paleti možnosti vsaka analiza vsebine še vedno implicira vrsto 
transformacijskih procedur, opremljenih z drugačnim nivojem formalizacije, odvisnim od 
uporabljene tehnike, katerim pa je skupna ponovna elaboracija objekta. Povedano krajše, 
ne glede na izbrano metodo, mora ta biti ponovljiva. (Content analysis, 2015) 

Spletni iskalniki so navadno privzeta orodja, na katere se učenci obračajo pri iskanju 
besedil, vendar vse bolj običajno postaja tudi iskanje multimedijskih vsebin. Nekatera 
iskanja sicer izkoriščajo možnost uporabe meta podatkov na posamezni multimedijski 
vsebini (uporaba alternativnega besedila na slikah, umeščenih na splet), vendar so vse bolj 
pogosta tudi iskanja po vsebini v pravem smislu besede, ki seveda temeljijo na analizi 
vsebine. Tako na primer Google Images omogoča iskanje slik po barvi, nekatera spletna 
orodja e-trgovin omogočajo filtriranje po vizualni podobnosti, mobilne aplikacije pa za 
pridobitev meta podatkov znajo tudi že obdelovati slike (na primer naslovnice knjig). Slika 
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10 prikazuje iskanje slik s pomočjo Google Images, kjer je jasno razvidna možnost iskanja 
slik po določeni barvi. 

Če si ogledamo analizo zapisanih besedil, sta programski orodji, ki prevladujeta, NVivo in 
Atlas.ti. Obe programski orodji sta namenjeni analizi nestrukturiranih informacij in 
kvantitativnih podatkov, vendar sta ročni orodji, namenjeni »človeškim« analitikom. To 
pomeni, da sta pravzaprav le pripomoček v procesu analize vsebine, večino dela (kodiranje 
…) pa opravi človek. Obstajajo tudi popolnoma avtomatske analize, predvsem spletnih 
vsebin, vendar pa te naletijo v stroki na nenehne kritike. Izkaže se namreč, da je takim 
programskim orodjem izredno težko določati kategorije (v sklopu procesa kodiranja), 
zadovoljiva pa niso niti na področju zanesljivosti in veljavnosti. (Buckinhgam Shum, 2012)   

 

Slika 10: Google Images: iskanje slik po barvi 

3.3.4.4 Diskurzivne analitike 

Pri tej analitični metodi, ki bi jo lahko poimenovali tudi analitike razprav oziroma dialogov, 
gre za zajemanje podatkov o učenčevih interakcijah, s katerimi lahko raziščemo lastnosti 
uporabljenega jezika. Pri diskurzivnih analitikah (ang. Discourse Analytics) pride najbolj do 
izraza dejstvo, da je učenje kompleksen proces, ki zajema tako konstrukcijo znanja kot tudi 
izražanje tega znanja. Prav zato učenja ne moremo meriti neposredno, pač pa to počnemo 
prek merjenja napredka pri skupinskem delu, prek spremljanja ocen in prek motivacije, ki 
jo učenci kažejo pri učenju. Čeprav gre za dobre približke učenja, pa ne razkrivajo veliko o 
samem dinamičnem procesu učenja. Za to je veliko bolj primeren dialog učencev, saj lahko 
razkrije precej več. Jezikovne funkcije so namreč psihološka orodja, katerih delovanje je 
močno pogojeno s spoznavanjem mentalnih procesov, saj se skozi dialog, v katerem 
učenci javno prikažejo svoje znanje in je jasno razvidno razmišljanje posameznika, skozi 
pojasnjevanja in preko izražanj premikov pri razumevanju neke teme mogoče opazovati, 
kako poteka oziroma kako napreduje učenje. Poznamo tri vrste socialnega govora, ki se 
največkrat pojavljajo v razredu. To so izpodbijanje (značilno nestrinjanje in individualno 
odločanje), kumulativen govor (značilno grajenje na prejšnjih objavah drugih, brez 
kritiziranja in izpodbijanja) in raziskovalni govor (značilno deljenje znanja, preverjanje idej, 
evalvacija dokazov, tehtanje možnosti). Od teh treh je slednji najbolj značilen za 
izobraževalni dialog, učitelji pa ga največkrat uporabljajo v svojem razredu, saj svoje 
učence s tem spodbudijo k učnemu napredku. Zanj so značilni pokazatelji izziv, razširitev, 
evalvacija in obrazložitev. Čeprav so ti trije tipi govorov bolj značilni za razred, jih učenci 
uporabljajo tudi v spletnih diskusijah. Prav zato so se že pojavile raziskave, ki so s pomočjo 
identifikacije določenih besed, značilnih za vsak tip socialnega govora, merile napredek 
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učenja v spletnih konferencah. Iz tega sledi, da lahko izdelamo tudi programska orodja za 
učne analitike, ki bi s svojimi analitičnimi orodji na isti osnovi lahko ugotavljala napredek 
pri učenju posameznika. Pionir na tem področju je programsko orodje za učne analitike, 
imenovano OUC2010, ki pri svojem delovanju uporablja metode računalniške lingvistike, 
to je interdisciplinarnega področja, ki se ukvarja z modeliranjem naravnega jezika z 
računalniške perspektive, njegova glavna naloga pa je odkrivanje raziskovalnega govora v 
spletnih objavah. Modul, ki skrbi za odkrivanje takega jezika, je bil kasneje uporabljen še 
v drugih programskih orodjih, kot je na primer SocialLearn. (Ferguson s sod., 2013)  

Poleg zgornjih dveh programskih orodij jih obstaja še cela kopica, Digital Research Tools 
Wiki jih namreč našteje prek petinpetdeset. Med najbolj znanimi sta Wordle in Tag Crowd, 
primer močnega programskega orodja pa je tudi NVivo, ki ga lahko uporabimo tudi za 
podporo številnim metodam kvalitativnih raziskav. Ta orodja v večini delujejo na podlagi 
prepoznave besed, ki jih črpajo iz različnih elektronskih virov (tako na primer British 
National Corpus vsebuje prek 100 milijonov besed iz vseh večjih svetovnih jezikov). Drugi 
pristop k analizi jezika je pridobivanje jezikovnih struktur iz naravnega, vendar 
nestrukturiranega govora učencev, kar je sicer kompleksnejše, vendar so raziskave 
pokazale, da gre za uspešen pedagoški pristop, s katerim učenci precej izboljšajo rabo 
jezika. Cohere je spletno programsko orodje za učne analitike za analizo strukturiranih 
spletnih razprav. Pri tem sledi prispevkom na spletu oziroma v diskusiji in ustvarja mrežo 
retoričnih potez, kar pomeni, da povezuje objave in odgovore nanje, refleksije, 
povzemanje in druge »tipe« prispevkov. To orodje je zanimivo zato, ker so ga De Liddo in 
njena ekipa leta 2011 razširili in s tem zagotovili programsko orodje za učne analitike, ki 
uspešno identificira: 

 Pozornost učencev 
Na kaj se učenci osredotočajo, katere probleme izpostavljajo in katera vprašanja 
postavljajo, katere komentarje dajejo, katere poglede imajo. 

 Retorični odnos učencev do prispevkov v razpravi 
Področja strinjanja in nestrinjanja, ideje, ki jih podpirajo tudi drugi, ideje, ki jih 
drugi izpodbijajo. 

 Razširitev učne teme 
Učenci, ki vpeljujejo najbolj sporne teme in o njih razpravljajo. 

 Razmerja med učenci 
Gre za povezave, ki niso tipično socialne, saj se razlikujejo tudi glede na podpiranje 
ali pa izzivanje, s tem pa pokažejo, kako se učenci med seboj povezujejo in delujejo 
znotraj skupine. 

Razvoj področja učnih analitik je pristope k analizi razprav (njen izvor je bolj v socialnih 
znanosti) pripeljal bližje statističnim metodam in prikazom vsebinskih uporab jezika ter 
pomenov besed, na podlagi česar lahko učenci lažje razvijejo svoje komunikacijske 
sposobnosti ter nivo svojega pogovora popeljejo višje, na nivo razumskega 
argumentiranja in izobraževalnega dialoga. (Buckingham Shum s sod., 2012) 

3.3.4.5 Analitike socialnega učenja 

Glavni cilj analitik socialnega učenja (ang. Social Learning Analytics) je raziskovanje vloge 
socialnih interakcij v učenju, raziskovanje pomembnosti učnih mrež, raziskovanje vloge 
uporabljene razprave med učenjem ... Čeprav gre pri tem za veliko bolj kompleksen 
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pojem, pod analitike socialnega učenja največkrat razumemo kar analizo socialnih 
omrežij.  

Pri učenju so namreč izredno pomembne mreže, ki vsebujejo povezave med učencem in 
drugimi učenci, med učenci in učitelji in med skupnostmi učencev ter učnimi viri. Te mreže 
so sestavljene tako iz akterjev (učenci, učitelji, viri …) kot tudi iz povezav med njimi. Akterji 
so med seboj povezani, od povezave oziroma njene frekvence, kvalitete in pomembnosti 
pa je odvisno, ali gre za močno ali šibko povezanost. Analiza socialnih omrežij je vidik, ki 
je bil razvit, da bi dobili vpogled v procese znotraj mrež, da bi raziskovali povezave, vloge 
in formacije socialnih omrežij ter zato, da bi razumeli, kako ljudje razvijamo in vzdržujemo 
povezave v socialnih omrežjih, s katerimi podpiramo učenje. Fortunato (2010) je socialna 
omrežja opisal kot »paradigmatične primere grafov, povezanih s skupnostmi«, zato 
analiza le-teh predstavlja povezavo med matematiko (teorija grafov) in sociologijo 
(komunikacija, medosebnostne vezi). S pomočjo te analize lahko zaznavamo obstoje 
skupnosti znotraj socialnih omrežij, raziskujemo gostoto socialnih omrežij in 
posameznikovo centralnost v mreži ter identificiramo podmnožice oseb na podlagi bližine, 
frekvence interakcije ali pa drugih lastnosti. Primeri orodij za analizo socialnih omrežij so 
Mzinga (identifikacija najbolj aktivnih učencev v socialnem omrežju), SNAPP (programsko 
orodje, ki vizualizira socialna omrežja), odprtokodni Gephi (vizualizacija in raziskovanje 
vseh vrst socialnih omrežij) in druga. Slika 11 prikazuje vizualizacijo socialnega omrežja 
glavnih akterjev Hugojevega romana Nesrečniki (fra. Les Misérables), na kateri lahko 
vidimo, da programsko orodje računa tudi različne parametre grafa, kot so gostota, 
povezanost, premer … 

 

Slika 11: Gephi: socialno omrežje glavnih akterjev novele Nesrečniki 

Analiza socialnih omrežij je uporabno orodje za raziskovanje spletnega učenja, saj daje 
poudarek na razvoj medosebnih vezi, tehnologija pa je tukaj že upoštevana kot del 
procesa. Tako ima taka analiza potencial, da z njo identificiramo intervencije, s katerimi 
lahko povečamo vrednost samega socialnega omrežja pri učenju, tako da akterje (učence) 
povežemo z drugimi akterji, viri in idejami. Tako vrsto analize še vedno lahko pogledamo 
iz dveh zornih kotov. Egocentrično preučevanje omrežij le-ta opisuje z vidika posameznika, 
ki je postavljen v center formalnih in neformalnih vezi, povezanih z učenjem. Taka vrsta 
študije pomaga pri identifikaciji učencev, ki imajo posebne učne potrebe, pri identifikaciji 
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izvora nekega konflikta, ki ga ima učenec, in tudi kateri vsebinski faktorji vplivajo na 
njegovo učenje. Po drugi strani lahko omrežja preučujemo tudi celostno. Taka študija 
preučuje porazdeljevanje informacij in razvoj znanja v skupini ljudi, mrežo pa lahko 
opišemo s parametri, kot so interesi udeležencev, njihove navade in podobno. S pogledom 
na celotno omrežje tudi lažje identificiramo, kaj »drži celotno omrežje skupaj«. Zanimivo 
je, da se izkaže, da se ljudje opiramo na šibkejše povezave pri usvajanju novega znanja in 
na močnejše povezave, ko želimo že usvojeno znanje uporabiti oziroma poglobiti. 
Medtem ko se analiza socialnih omrežij razvija in izboljšuje, raste tudi potencial določanja, 
katera povezava v socialnem omrežju šteje kot izobraževalna vez in s tem, katere 
interakcije spodbujajo učenje. Poleg tega raste tudi potencial centralizacije in povezovanja 
znanja, saj nam socialna omrežja omogočajo identifikacijo ljudi, ki sicer nimajo direktne 
povezave med seboj, delijo pa si povezavo s skupnim virom. (Buckingham Shum s sod., 
2012) 

3.3.4.6 Dispozicijske analitike 

Tako za analizo vsebine kot tudi analitike socialnega učenja in diskurzivne analitike velja, 
da imajo svoj izvor na področju izven izobraževanja. Po drugi strani so bile dispozicijske 
analitike (ang. Disposition Analytics) razvite prav na področju izobraževalnega 
raziskovanja in niso bile prilagojene do te mere, da so lahko sedaj uporabljene v 
izobraževanju. Pri tem gre pravzaprav za analitike, ki zbirajo podatke v zvezi z učenčevim 
odnosom do lastnega učenja in kako so učenčeve dispozicije povezane z njihovo 
uspešnostjo pri učenju. Tako so na primer radovedni učenci bolj nagnjeni k postavljanju 
vprašanj, kreativni učenci podajajo veliko idej …  

Učne dispozicije so pojem, s katerim lahko opišemo sposobnosti posameznika, ki lahko 
prikažejo kompleksno mešanico izkušenj, motivacije in inteligence, ki sestavljajo 
posameznikovo zmožnost za vseživljenjsko učenje, poleg tega lahko pomembno vplivajo 
na to, kako posameznik izkorišča priložnosti za učenje. Z drugimi besedami, z učnimi 
dispozicijami lahko ocenimo in okarakteriziramo kompleksno mešanico izkušenj, 
motivacije in inteligence, ki jo priložnosti za učenje sprožijo pri posamezniku. Prav te 
razvijajoče se kvalitete sestavljajo tudi posameznikovo zmogljivost za vseživljenjsko 
učenje. Zavedati se je potrebno, da »učne dispozicije« niso »učni stili«, prazna fraza, ki se 
uporablja za širok spekter okvirjev pri učenju in ki je kritizirana na več področjih, vključno 
s pomanjkanjem zavedanja konteksta pri samem učenju. Pomembni lastnosti učnih 
dispozicij sta namreč, da se spreminjajo glede na kontekst in da lahko intervencije na 
pravih mestih privedejo do statistično pomembnih izboljšav v zelo raznolikih učnih 
skupinah, od osnovnošolcev do starejših učencev, od mladih prestopnikov in težavnih 
najstnikov do učencev z visokimi dosežki in profesionalcev, od pripadnikov zahodnih 
kultur do avtohtonih kultur na območju Avstralije. 

Učne dispozicije obsegajo sedem dimenzij (dispozicij) učenja: 

1. spreminjanje in učenje, 
2. kritična radovednost, 
3. oblikovanje pomena, 
4. odvisnost in ranljivost, 
5. kreativnost, 
6. razmerja in soodvisnosti in 
7. strateško zavedanje. 
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Dinamično ocenjevanje in informacije o teh sedmih dimenzijah učenci lahko uporabijo v 
samorefleksiji, saj z njimi lahko opišejo, kako sami doživljajo svoje učenje. Učiteljem lahko, 
po drugi strani, informacije predstavljajo vpoglede v posameznikovo in skupinsko učenje, 
s katerimi lahko razvijejo samozavest učencev in tudi zavedanje, da so za svoje učenje 
odgovorni sami in da si svoje znanje tudi sami lastijo. 

Učne dispozicije so osebne karakteristike, povezane z identiteto, osebnostjo in željo 
učenca po učenju. Očitno je torej, da gre pri dispozicijskih analitikah za učne analitike, ki 
poudarjajo vlogo posameznika, vendar pa jim lahko, če poudarek premaknemo na 
posameznika kot del učenja v socialnem okolju, damo pridih socialnih učnih analitik. S te 
perspektive sta pomembna dva vidika dispozicijskih analitik, učenčeva centralna vloga v 
socialnem sistemu, ki bi ga lahko opisali kot razširjen mentorski sistem (Dandanes ima 
veliko učencev svoje mentorje, vendar učenje ni strogo odvisno le od vezi mentor-
varovanec, pač pa tudi od drugih vezi, ki jih ima učenec.) in vloga soodvisnosti kot ene 
izmed sedmih ključnih učnih dispozicij.  

Mentorji imajo pri učenju, umeščenem v socialno okolje, veliko vlogo, saj skrbijo tako za 
motivacijo učencev kot priložnosti za grajenje znanja. Poleg tega lahko imajo tudi vlogo 
zgleda, s tem opogumljajo učence, jim svetujejo, ponujajo priložnosti za uporabo svojih 
argumentov in priložnosti za povečanje razumevanja na določenih področjih. Tako je torej 
mentorstvo lahko, predvsem za varovanca, izredno koristno. Nenazadnje je veliko 
uspešnih zgodovinskih osebnosti, med drugimi tudi Bill Gates (ustanovitelj podjetja 
Microsoft) in Mark Zuckerberg (ustanovitelj socialnega omrežja Facebook) imelo 
mentorje. Vendar pa se sedaj iz več različnih razlogov mentorstvo vse bolj seli na splet. 
Tako premagovanje razdalj kot tudi časovno usklajevanje in zmanjševanje stroškov so 
pomembno vplivali na razvoj tako imenovanega e-mentorstva, pri čemer mentor in njegov 
varovanec primarno sodelujeta preko spleta. Ker eden izmed vidikov uspešnosti 
»klasičnega« mentorstva leži tudi v tem, da mentor izjemno dobro pozna svojega 
varovanca, je potrebno pri e-mentorstvu to luknjo zapolniti. Očitno je namreč, da lahko e-
mentor svojemu varovancu ponudi veliko boljšo podporo, če pozna njegovo predznanje, 
napredek in cilje. Prav zato lahko dispozicijske analitike poskrbijo za dodatno uspešnost e-
mentorstva, saj lahko s prepoznavanjem in evalvacijo zgornjih sedmih dispozicij mentor 
svojega varovanca spozna predvsem z vidika njegovega odnosa do učenja in mu tako 
omogoči kvalitetnejši nadaljnji razvoj. 

Z drugega socialnega vidika lahko dispozicijske analitike omogočijo različne načine 
stimulacije konceptualnih sprememb pri učencih, porazdeljevanja znanja med vrstnike, 
kolaboracijo in inovacijo. Analitike take vrste spodbujajo učence tudi k refleksiji njihovih 
načinov dojemanja, procesiranja in reagiranja na učne interakcije. Prav tako lahko z vidika 
učiteljev in mentorjev zavedanje učencev o teh elementih učnega procesa pomembno 
vpliva na razvoj smiselnega in aktivnega učenja znotraj skupin učencev. 

Najbolj znano programsko orodje za dispozicijske analitike je ELLI (Effective Lifelog 
Learning Inventory), ki je bilo razvito leta 2000 (dostopno na spletni strani 
http://www.cispdp.com/elli/ELLIDesigner.html). Od takrat je bilo izpopolnjeno v 
instrument za pomoč ocenjevanja kapacitet posameznika za vseživljenjsko učenje. Gre za 
samoocenjevalni vprašalnik, na katerega morajo vprašani odgovarjati v povezavi s 
primerom nedavnega učenja. Pri tem za vsako od sedmih dispozicijskih postavk 
odgovarjajo v razponu treh možnosti (»zelo podobno meni«, »precej podobno meni«, 
»malce podobno meni«), rezultati pa tvorijo učni profil, to je grafični prikaz, kako se 
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posameznik vidi z vidika učnih dispozicij. Ta profil ni opis fiksnih atributov, ampak le temelj 
za vodeno diskusijo, v kateri je skrit potencial, ki bi lahko sprožil in opogumil spremembe 
v posameznikovem učenju, odnosu in pristopu k učenju. (Buckingham Shum s sod., 2012) 
Slika 12 prikazuje primer grafičnega prikaza, interpretacije le-tega in opis ene izmed učnih 
dispozicij v programskem orodju ELLI. 

 

Slika 12: ELLI: primer grafičnega prikaza in interpretacije 

3.4 Faze učnih analitik 

Glede na to, da je področje učnih analitik mlado področje znotraj računalniško podprtega 
učenja, obstaja zaenkrat veliko različnih upodobitev faz učnih analitik. Kljub temu ima 
večina teh upodobitev veliko skupnega in pripomore k identifikaciji ključnih faz pri 
implementaciji učnih analitik, zasnovane pa so na zelo podobnih osnovah. (Elias, 2011) 

Že okoli leta 1800 so znanstveniki poznali tako imenovani »kontinuum znanja«, ki je 
sestavljen iz štirih plasti. Ta model je kot svojo začetno točko pri razvoju svojega 
konceptualnega okvirja znanja uporabil Baker (2007). Na dnu modela so surovi podatki, ki 
so sestavljeni iz simbolov in drugih vnosov, sami posebej pa nimajo nobenega pomena. Ko 
s temi podatki povežemo pomen, postanejo informacije. Le-te so sposobne odgovarjanja 
na vprašanja, kot so »kdo?«, »kaj?«, »kdaj?« in »kje?«, s čimer pridobimo znanje. Na vrhu 
modela se znanje skozi uporabo transformira v modrost. Baker (2007) predlaga, da 
napovedne analitike in razvoj akcijskega znanja ustrezajo transformaciji znanja v modrost. 
Skupna točka analitik in kontinuuma znanja je tudi poudarek, da se podatki spremenijo v 
uporabno informacijo skozi procesiranje in uporabo teh podatkov. (Baker, 2007) Slika 13 
prikazuje Bakerjevo upodobitev kontinuuma znanja, na podlagi katere je gradil svoj 
konceptualni okvir znanja, o katerem si lahko zainteresiran bralec več lahko prebere v 
literaturi. 

Na večini šol, ki že uporabljajo računalniško podprto učenje, že obstaja velika količina 
podatkov, ki se zbirajo v njihovih digitalnih sledeh, vendar se pojavlja težava. Kljub 
natančnosti in količini teh podatkov ter njihovemu potencialu dandanes obstaja omejena 
uporaba teh podatkov znotraj izobraževanja. (Dawson, 2010) Tako imajo učitelji in drugi 
izobraževalni delavci velikokrat težave pri pripisovanju pomena tem podatkom in 
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pridobivanju informacij iz njih. Druga težava, ki se pojavi, je v tem, da imajo akademski 
krogi veliko raje analizo kot akcijo. Inštitucije namreč pripisujejo visoko stopnjo 
pomembnosti svojemu ugledu, namesto da bi jo pripisovale izboljševanju uspeha svojih 
učencev oziroma študentov. Tako v večini takih inštitucij razvoj znanja o učnih ukrepih na 
podlagi učnih analitik stoji na podatkovnem nivoju, pri čemer se zbira velika količina 
podatkov, ki nimajo prave vrednosti. 

Kot odgovor na kritike kontinuuma znanja Rogers, McEwen in Pond (2008) pojasnjujejo, 
da obstaja veliko preveč tipov podatkov, ki jih lahko zbiramo, zato je pomembno, da 
identificiramo, kaj sploh pričakujemo od učencev. Prav zato so Hendricks, Plantz in 
Pritchard (2008) oblikovali štiri aktivnosti, s katerimi naj bi izboljšali uporabnost učnih 
analitik, in so ključne za pridobivanje koristnih informacij v izobraževanju: 

1. Definiranje ciljev učnih analitik. 
2. Meritve izhodnih vrednosti. 
3. Uporaba pridobljenih informacij za napredek. 
4. Skupna uporaba informacij za obče dobro. 

 

Slika 13: Bakerjeva upodobitev kontinuuma znanja 

S temi aktivnostmi in izbiro, katere podatke zajeti, obstaja precej manj tveganja, da se 
bodo izobraževalni delavci »utopili« v nepomembnih podatkih. Avtorji poudarjajo, da ne 
gre za korake v učnih analitikah, ampak predvsem za priložnost postaviti si vprašanja, ki 
bodo omogočila uspeh, kot na primer: 

 Kaj želimo doseči z učnimi analitikami? 

 Ali merimo, kar bi morali meriti? 

 Kako bo pridobljena informacija uporabljena? 

 Kako lahko izdelamo inovativne metrike in orodja za osvetlitev globljih rezultatov? 
(Rogers s sod., 2010) 
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S svojim delom Rogers, McEwen in Pond torej poudarjajo, da je ključnega pomena, da 
pred implementacijo učnih analitik identificiramo cilje in pazljivo izberemo podatke, ki jih 
moramo nato pravilno obdelati. Na isti podlagi sta že pred tem Campbell in Oblinger 
(2007) predstavila izboljšavo kontinuuma znanja in učne analitike opišeta kot »stroj za 
odločanje ali vodenje akcij«, ki je sestavljen iz petih korakov: zajem podatkov, poročanje, 
napoved, dejanje (akcija) in izboljšava. Prav tako kot v kontinuumu znanja se koraki 
začnejo z zajemom surovih podatkov, ki nimajo pomena, in se nato preoblikujejo v 
informacije. Na podlagi informacij se nato naredi napoved (znanje v kontinuumu znanja) 
in predlaga »pametna« oziroma »modra« akcija (modrost v kontinuumu znanja). Zadnji 
korak, izboljšava, pomeni, da gre pri analitiki za samo-izboljševalni projekt, v katerem 
moramo imeti stalen nadzor, statistični modeli pa morajo biti redno posodobljeni. 
(Oblinger s sod., 2007) 

Leta 2009 sta Dron in Anderson predstavila model, ki je prav tako zelo uporaben pri 
definiranju faz učnih analitik. Model je sestavljen iz petih slojev, ki so razdeljeni v tri 
ciklične faze, zgradila pa sta ga predvsem na predpostavki, da učnih analitik ne moremo 
uporabiti v izobraževalni namen, če dejanj (akcij) uporabniku ne predstavimo skozi 
vmesnik. V tem primeru bi šlo za podatkovno rudarjenje za nek drug namen. Njun model 
poleg tega poudarja tudi ciklično naravo analitičnih faz in izpostavlja tudi potrebo po 
izboljšavi in napredku sistema skozi zaporedne faze zbiranja, procesiranja in predstavitve 
informacij. Zbiranje podatkov v modelu vključuje izbor in zajem podatkov, procesiranje 
vključuje združevanje in obdelavo podatkov, predstavitev pa temelji na prikazu podatkov 
in priporočenih akcij. (Dron s sod., 2009) Slika 14 prikazuje Dron in Andersonov zbirno-
aplikativni model. 

 

Slika 14: Zbirno-aplikativni model Drona in Andersona 

S pomočjo kombiniranja in prekrivanja vseh zgoraj opisanih modelov in okvirjev, lahko 
dobimo bolj celovito sliko o fazah učnih analitik. Nastane naslednjih sedem faz: 
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1. izbor podatkov, 
2. zajem podatkov, 
3. združevanje podatkov, 
4. rezultat, 
5. uporaba pridobljenih informacij, 
6. izboljšanje stanja, 
7. skupna raba informacij (ang. sharing). 

Tabela 2: Primerjava faz modelov/okvirjev (učnih) analitik 

Kontinuum 
znanja (Baker) 

Pet korakov 
analitik (Campbell 

in Oblinger) 

Cilji učnih analitik 
(Rogers, McEwen, 

Pond) 

Zbirno-aplikativni 
model (Dron in 

Anderson) 
Učne analitike 

Podatki Zajem podatkov 
Definicija ciljev Izbor podatkov Izbor podatkov 

Merjenje 

Zajem podatkov Zajem podatkov 

Informacije Poročanje 
Združevanje 

podatkov 
Združevanje 

podatkov 

Znanje Napoved Obdelava podatkov Rezultat 

Modrost 
Dejanje Uporaba Prikaz 

Uporaba 
pridobljenih 
informacij 

Izboljšava   Izboljšanje stanja 

  Deljenje  
Skupna raba 

informacij 

 

3.4.1 Izbor podatkov 

Prva faza učnih analitik je izbor podatkov. V razdelku 2.2 smo obravnavali velike podatke 
in našteli vse lastnosti, po katerih jih prepoznamo. Nekatere od teh lastnosti, kjer 
prednjačita spremenljivost in raznolikost, lahko pri implementaciji učnih analitik na 
uspešnost vplivajo negativno že v zgodnjih fazah. Če tisti, ki vodijo implementacijo učnih 
analitik, podatkov ne izberejo pravilno, se namreč lahko znajdejo v težavah. Tako lahko 
pride do zajetja premajhne ali prevelike množice podatkov, lahko pa za namen, ki si ga 
zada vodja implementacije učnih analitik, zbirajo povsem neprave podatke. V primerih, ko 
bodo analitična orodja zbrala in obdelala premajhno količino podatkov, programsko 
orodje za učne analitike zagotovo ne bo vrnilo »pravega« rezultata. Hitro se namreč lahko 
zgodi, da ob nezadostni količini podatkov, ne bomo uspeli pridobiti dobrega vpogleda v 
trenutno situacijo, ki bi zajemal vse njene vidike. Podobno se lahko zgodi, če bodo 
analitična orodja zajemala preveliko število podatkov. V takem primeru lahko pride do 
»preliva« informacij, kar se hitro pozna pri interpretaciji in uporabi informacij. Veliki 
podatki so že sami po sebi dovolj kompleksni, da iz njih ni preprosto »izluščiti« informacij, 
če pa jih je še preveč, se lahko zgodi, da postane interpretacija prezahtevna. 

Rezultati, ki jih vrnejo programska orodja za učne analitike, prav tako ne bodo točni, če 
bomo izbirali napačne podatke za naš namen. Izbor podatkov namreč pomeni izbor 
spremenljivk, ki jih bodo analitična orodja zajemala v naslednji fazi učnega procesa in na 
podlagi katerih bo programsko orodje vrnilo nek rezultat. V glavnem je izbor teh 
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spremenljivk odvisen predvsem od analitične metode, na podlagi katere želimo pridobiti 
informacije. Poznamo štiri analitične metode, ki se uporabljajo na področju učnih analitik: 
analiza vsebine, diskurzivna analiza, analiza socialnega učenja in dispozicijska analiza. Če 
torej za zajem izberemo podatke, ki za naš namen niso primerni, lahko o kakovosti učenja 
in poučevanja sklepamo na podlagi povsem napačnih podatkov oziroma spremenljivk, pri 
tem pa lahko nevede prestopimo meje analitičnih metod in s tem popolnoma zgrešimo 
prvotni namen implementacije učnih analitik. 

Analitične metode (Glej podrazdelek 3.3.4.) bi lahko poimenovali tudi približni okvirji za 
določitev podatkov (spremenljivk) za zbiranje v naslednji fazi učnih analitik. Glede nanje 
lahko namreč lažje identificiramo, kateri podatek je za naš namen bolj pomemben in na 
podlagi katerih bo programska oprema za učne analitike težje vrnila želen rezultat. 
Poznamo več analitičnih metod, ki se velikokrat pojavljajo v učnih analitikah, od katerih 
pa najbolj specifične podatke potrebujejo analiza vsebine, diskurzivne analitike, analitike 
socialnega učenja in dispozicijske analitike. 

3.4.1.1 Etika zbiranja podatkov 

Dejstvo je, da kakršnakoli praksa, ki vključuje izbiranje in zbiranje podatkov ter njihovo 
uporabo, s seboj potegne pravne in etične posledice. Večina institucij, podjetij in 
organizacij ima začrtane jasne smernice in predpisane jasne politike, ki upravljajo 
izbiranje, zbiranje in uporabo podatkov v raziskovalne namene. Na splošno lahko vidike 
etičnega zbiranja podatkov združimo v naslednjih nekaj točk: 

1. Posameznik v raziskavi sodeluje prostovoljno in lahko iz nje izstopi, kadarkoli želi, 
brez kakršnihkoli posledic. 

2. Pred vključitvijo posameznika v raziskavo ga je potrebno seznaniti z vsebino 
raziskave ter njegovo vlogo v raziskavi. Če ta seznanitev ni možna pred začetkom 
raziskave, je to obvezno potrebno storiti po koncu raziskave, pri tem pa navesti 
tudi razloge, zakaj tega ni bilo mogoče storiti prej. 

3. Pred pričetkom raziskave je potrebno jasno oblikovati dogovore ter se le-teh 
strogo držati (na primer časovna omejenost …). 

4. Skozi celotno raziskavo je potrebno zaščititi identiteto posameznika. 
5. Vedno pridobivamo soglasja in dovoljenja psodelujočih oseb, če pa v raziskavi 

sodelujejo mladoletne osebe, je ključno, da pridobimo dovoljenje staršev. 
6. V raziskovalnem procesu ne sme nikoli biti nikomur storjena nobena fizična ali 

psihična škoda. 
7. Nastalo fizično škodo ali stroške je posamezniku vedno potrebno poravnati z 

denarnim nadomestilom (na primer potni stroški …). 
8. Od raziskave ne sme nihče imeti nobene druge koristi, razen znanja, ki ga 

pridobimo v samem raziskovalnem procesu. 
9. Posameznike vedno sprašujemo o stvareh, za katere predvidevamo, da jih 

poznajo. 
10. Ustrezno metodološko znanje in usposobljenost sta predpogoj za ustrezno 

etičnost raziskovanja, kar pomeni, da nikoli ne smemo raziskovati na način, s 
katerim nismo do potankosti seznanjeni. 

11. Poskrbeti je potrebno za ustrezno uničenje podatkov (na primer vprašalnikov …). 
(Vogrinec, 2015) 
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Zgornje točke se predvsem nanašajo na zbiranje podatkov v raziskovalne namene, kjer 
vzorec izbiramo iz osnovne množice anketirancev, ki ni del naše organizacije. Predvsem 
zaradi tega, ker razvoj pravnih okvirjev ne drži tempa z digitalnim razvojem, pa je manj 
pogosto, da take smernice in politike obstajajo znotraj ustanov za podatke, pridobljene z 
notranjimi sistemi, pod katere zagotovo spadajo tudi programska orodja za učne analitike. 
Jasno je tudi, da je način zbiranja podatkov v digitalnih učnih okoljih malce drugačen od 
»klasičnega« zbiranja podatkov v raziskavah, etične težave, ki se lahko pojavijo ob tem, 
lahko strnemo v tri področja: lokacija in interpretacija podatkov; soglasje, zasebnost in de-
identifikacija podatkov; upravljanje, klasifikacija in shranjevanje podatkov. Centre for 
Educational Technology, Interoperability and Standards ali krajše CETIS, neprofitna 
organizacija, ki se ukvarja z inovacijami na področju izobraževalne tehnologije, je zato 
oblikovala in začrtala množico skupnih načel, ki naj bi sicer imela splošno uporabo, zaradi 
široke postavitve pa jih je mogoče aplicirati tudi na postopek zbiranja podatkov znotraj 
učnih analitik: 

 Jasnost  
Definirati moramo namen, obseg in omejitve, četudi se lahko zgodi, da so le-te 
široke in v kakem od pogledov celo presegajo končnost. 

 Udobje 
Premisliti moramo o obojestranskih interesih in občutkih, ki se nanašajo na 
osebne podatke, ter biti ob tem izredno pazljivi v izjemnih (ekstremnih) primerih. 

 Izbira in strinjanje 
Posameznik mora imeti individualno možnost sodelovanja in tudi možnost umika. 

 Posledice in pritožbe 
Zavedati se je potrebno, da lahko pride do nepredvidenih posledic in s tem do 
potrebe po odškodninah. 

Povedano krajše, temeljnega pomena je, da se institucije zavedajo tako pravnih kot tudi 
etičnih posledic kakršnekoli aktivnosti, ki zahteva zbiranje podatkov (s tem tudi 
implementacije učnih analitik) že v fazi izbora podatkov. (Campbell s sod., 2014) Zanimivih 
je tudi šest principov Sladove in Prinslooja (2013), ki jih predlagata kot rešitev etičnih težav 
v povezavi z učnimi analitikami: 

1. Učne analitike kot moralna praksa 
Učne analitike se ne smejo osredotočati samo na to, kar je učinkovito za samo 
učenje, ampak morajo vsebovati tudi smernice za odločanje, kaj je primerno in kaj 
je etično. Ker je izobraževanje primarno moralna praksa, ne pa kavzalna, morajo 
tudi učne analitike delovati na tak princip, kar se mora pokazati v razumevanju in 
ne v merjenju. 

2. Učenci kot agenti 
Učne analitike morajo učence zaznavati kot sodelavce in ne zgolj kot 
»proizvajalce« oziroma vire podatkov. Ne samo da morajo učenci zagotoviti 
soglasje pri zbiranju, uporabi in shranjevanju podatkov, prostovoljno morajo 
sodelovati tudi pri ustvarjanju podatkov in imeti tudi sami dostop do podatkov. 
Učne analitike namreč služijo učencem in ne obratno. Pri tem je pomembno, da 
učenci delujejo kot agenti izobraževanja in da institucije ne zbirajo podatkov izven 
svojih virtualnih okolij (Facebook, Twitter …), če pa se to že dogaja, mora biti z 
eksplicitnim dovoljenjem učencev. 
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3. Identiteta učencev in njihov uspeh je začasen dinamičen konstrukt 
V učnih analitikah je ključnega pomena učenčeva identiteta, ki jo je nujno 
potrebno obravnavati kot skupek statičnih in dinamičnih atributov. Prav zato 
programska orodja za učne analitike ne smejo podatkov o učencih zajemati le 
enkratno, v določenem času in kontekstu, pač pa morajo zajeti podatki imeti 
vnaprej predvideno življenjsko dobo. Ko se le-ta izteče, moramo podatke nujno 
zajeti ponovno, ponoven zajem pa lahko zahtevajo tudi učenci, če dosegajo 
vnaprej dogovorjene kriterije za to.  

4. Uspeh učencev je kompleksen in večdimenzionalen pojem 
Ena največjih prednosti učnih analitik je, da pripomorejo k boljšemu razumevanju 
učenčevega obnašanja in njegovih interakcij, vendar moramo njegov rezultat še 
vedno videti kot kompleksnejšo celoto. Čeprav učne analitike omogočajo vpogled 
v učenčevo učenje, so naši podatki, pridobljeni v učnih analitikah, glede na celoten 
proces učenja nepopolni in »umazani«, naša analiza pa je ranljiva zaradi možnosti 
napačne interpretacije in pristranskosti. Pomembno je tudi, da učencem kljub 
rezultatom učnih analitik dovolimo akcije izven okvirov napovednih modelov in 
priporočilnih sistemov. 

5. Transparentnost 
Če želimo učne analitike opazovati z moralnega zornega kota, je pomembno, da so 
institucije transparentne glede tega, kako in pod katerimi pogoji bodo podatki 
uporabljeni, kdo bo imel dostop do njih (vedno samo pooblaščene osebe) in kako 
bodo zavarovani, vendar se je potrebno zavedati, da sodelovanje v spletnih 
diskusijah nikakor še ne pomeni dovoljenja za uporabo podatkov. Institucije imajo 
dolžnost zaščititi podatke, pridobljene iz njihovih virtualnih okolij, pa tudi dolžnost 
informirati učence o morebitnih tveganjih računalniško podprtega učenja. 

6. Visokošolsko izobraževanje si ne sme privoščiti, da ne bi uporabilo podatkov 
Zadnji princip govori o tem, da bi vse višje izobraževalne institucije morale 
uporabljati učne analitike. Ne glede na glavni namen uporabe, profit ali pa 
izboljšanje učnega uspeha, morajo institucije zbrane podatke uporabiti za boljše 
razumevanje in uporabo pridobljenih rezultatov, saj bodo tako predrle »meglo, ki 
se nabira okoli višjega izobraževanja«. (Slade s sod., 2013) 

3.4.2 Zajem podatkov 

Podatki, ki se generirajo v učnih okoljih in se nato uporabljajo v učnih analitikah, spadajo 
pod »velike podatke« (Glej razdelek 2.2.). To pomeni, da je delo z njimi oteženo že samo 
zaradi njihove količine in kompleksnosti. Čeprav je to najbolj očitno pri obdelavi teh 
podatkov, se prve težave pojavijo že pri zajemu podatkov. Izbrane podatke bi namreč 
učitelji oziroma drugi izobraževalni delavci, ki bi bili zadolženi za implementacijo učnih 
analitik, zelo težko »zajemali na roke«. Ideja, da bi nekdo periodično prepisoval statistične 
podatke o učencih iz učnega okolja, je precej absurdna iz očitnih razlogov. 

Čeprav se učne analitike bistveno ločijo od drugih tipov analitik, v fazi zajema podatkov 
vseeno uporabljamo podoben pristop kot drugje. Uporabljajo se namreč orodja za 
podatkovno rudarjenje (ang. data mining tools) oziroma orodja za izobraževalno 
podatkovno rudarjenje (ang. educational data mining tools), s katerimi lahko zajem 
podatkov opravimo v nekaj sekundah. Ker torej taka orodja uporabljamo tudi v učnih 
analitikah, jih v tem kontekstu lahko poimenujemo tudi analitična orodja za podatkovno 
rudarjenje. Korenine orodij za podatkovno rudarjenje segajo v leta okoli 1950, ko so se 
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pojavila orodja za statistično analizo podatkov, njihov razvoj pa je vodil v pojavitev 
napredne spletne programske opreme in tudi programske opreme, ki temelji na principu 
delovanja strežnik - stranka. Proces podatkovnega rudarjenja sestavljajo trije podprocesi: 
priprava podatkov, zajem podatkov in uporaba teh podatkov. Čeprav se pri sami uporabi 
podatkov podatkovno rudarjenje in učne analitike precej razlikujejo, lahko pri prvih dveh 
podprocesih govorimo o precejšnjih podobnostih. Zato lahko rečemo, da fazo zajema 
podatkov v učnih analitikah sestavljata podfazi priprave podatkov in zajema podatkov. 

Namen priprave podatkov je preoblikovanje originalnih, surovih podatkov v obliko, ki jo 
lahko zajame ustrezen algoritem podatkovnega rudarjenja  in je pravzaprav bolj 
pomembna kot sam zajem podatkov. Pri zajemu podatkov namreč lahko govorimo le o 
prepisu podatkov iz okolja v neko združeno obliko, ki se bo kasneje uporabila v 
nadaljevanju učnih analitik, medtem ko pri pripravi podatkov govorimo o osmih nalogah 
oziroma podprocesih, ki jih mora analitično orodje za podatkovno rudarjenje opraviti, 
preden zajame same podatke: 

1. Čiščenje podatkov 
Gre za eno izmed glavnih nalog znotraj priprave podatkov, saj se odstranijo 
nepomembni in irelevantni podatki. Glavni cilj je tako kvaliteta podatkov in zato se 
največkrat odstranijo grafike, skripte … 

2. Identifikacija uporabnika 
Proces povezovanja referenc strani (ang. page references), na kateri orodje 
trenutno deluje, s povezanim uporabnikom. 

3. Identifikacija seje 
V tem podprocesu analitično orodje za podatkovno rudarjenje pregleda vse 
reference strani za povezanega uporabnika in predmet v določenem zapisu (ang. 
log) in jih »razbije« v uporabnikove seje (ang. session). Pojmovanje seje je odvisno 
od orodja do orodja in je zelo različno. Nekatera orodja seje ločijo po časovnih 
intervalih, spet druga pa novo sejo odprejo, ko pride do sprememb v predmetu 
(npr. učitelj doda nov vir). Prav to lahko nekaterim orodjem predstavlja težave, saj 
se mora uporabnik v veliko večino okolij, v katerih se bodo zajemali podatki, 
prijaviti z uporabniškim imenom in geslom. To pomeni, da so seje pravzaprav že 
določene s tem, ko je uporabnik vpisan v okolje.  

4. Dopolnitev poti 
Orodje dopolni reference strani z manjkajočimi podatki. Do tega lahko pride zaradi 
predpomnjenja brskalnika in proxy strežnika. 

5. Identifikacija transakcij 
Seje se nadalje »razbijejo« v manjše enote, imenovane transakcije ali tudi epizode. 

6. Preoblikovanje podatkov in njihova obogatitev 
V tem procesu se izračunajo novi atributi iz že obstoječih, nekateri atributi se 
preoblikujejo v drugačno obliko (iz zvezne v diskretno), nekaterim referencam v 
zapisu sej se pripišejo dodatni pomeni … 

7. Integracija podatkov 
Podatki iz različnih virov (forumi, ogledi virov …) se med seboj združijo in 
sinhronizirajo. 

8. Redčenje podatkov 
V tem procesu se zmanjša velikost pripravljenih podatkov, s tem pa se omogoči 
kasnejše lažje zajetje. 
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Ni težko opaziti, da priprava podatkov vsebuje nekaj izredno pomembnih nalog, ki znatno 
olajšajo zajem podatkov. Pripravo potrebujemo predvsem zato, ker so podatki velikokrat 
nepopolni (ne vsebujejo imen atributov ali pa teh atributov sploh ne vsebujejo), polni 
šumov (vsebujejo napake) in nekonsistentni (odstopanja predvsem pri kodiranju in 
poimenovanju atributov). (Romero s sod., 2007) 

Večina orodij za splošno podatkovno rudarjenje, od komercialnih, kot so na primer 
DBMiner, SPSS Clementine in IBM Intelligent Miner, pa do odprtokodnih, kot so Weka, R 
in RapidMiner, ni specifično izdelanih za potrebe izobraževanja. Njihovi glavni odliki sta 
moč in fleksibilnost, nikakor pa niso primerna za uporabo v šolah, saj so preveč 
komplicirana. Primer analitičnega orodja za izobraževalno podatkovno rudarjenje je 
preprosto poimenovano Orodje za izobraževalno podatkovno rudarjenje (ang. 
Educational Data Mining Tool), ki ga razvijajo na Univerzi v Cordobi v Španiji. Orodje je 
napisano v programskem jeziku Java (implementacija poteka s pomočjo ogrodja KEEL, ki 
je odprtokodno ogrodje, narejeno za izdelovanje modelov za podatkovno rudarjenje) in 
bo izdelano specifično za rudarjenje podatkov v virtualnem učnem okolju Moodle. Orodje 
sicer še ni dokončano, po besedah Romera, ki je vodja razvojne ekipe, pa bo kmalu nared 
za uporabo, pri čemer bodo izdali tudi nekaj člankov, v katerih bodo opisane osnovne 
lastnosti orodja in kako z njim rokovati. Odlika orodja je uporabniku prijazen vmesnik, kot 
prikazuje spodnja slika. S te slike lahko razberemo tudi, kaj vse orodje omogoča: 

 Izdelava podatkovnih datotek (ang. To create data files) 
Uporabniki morajo najprej izdelati datoteke iz Moodlovih podatkovnih baz ali pa iz 
zapisov (ang. log), ki jih Moodle hrani. Ob kliku na ta gumb orodje ponudi izbiro 
med različnimi možnostmi. Tako lahko izdelamo datoteko iz točno določene 
Moodle tabele, datoteko s povzetkom iz različnih Moodle tabel ali pa datoteko iz 
enega Moodle zapisa. Možnost, kjer izdelamo povzetek, ustvari datoteko iz vseh 
najpomembnejših podatkov o učencih ter jo tudi izvozi v tekstovni obliki. 

 Predprocesiranje podatkovnih datotek (ang. To pre-process data files) 
Ta modul omogoča uporabniku, da modificira pridobljene podatke. Tako orodje 
omogoča diskretizacijo podatkov (pretvorba podatkov iz zvezne oblike v 
diskretno), urejanje podatkov (odvzemanje ali dodajanje vrstic, na primer 
učenčeva končna ocena) in razcep (delitev podatkovne datoteke v učni in testni 
del). 

 Vizualizacija podatkovnih datotek (ang. To visualize data files) 
Ta modul omogoča različne tipe grafičnih prikazov. 

 Podatkovno rudarjenje podatkovnih datotek 
S pomočjo tega modula lahko uporabnik na podatkovno datoteko aplicira tehnike 
podatkovnega rudarjenja. Pri tem ima na voljo veliko število algoritmov, ki pa se 
lahko razvrstijo v tri skupine: klasifikacija, regresija in povezovanje. Čarovnik 
uporabnika vodi skozi izbiro metode podatkovnega rudarjenja, ustreznega 
algoritma in podatkov. 
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Slika 15: Orodje za izobraževalno podatkovno rudarjenje: glavno okno 

Orodje za izobraževalno podatkovno rudarjenje je pravzaprav dober prikaz samega 
postopka zajema podatkov. Podatki se najprej zberejo (izdelava podatkovnih datotek), 
nato se pripravijo (predprocesiranje), nato pa zajamejo oziroma pripravijo za nadaljnjo 
uporabo. (Ventura, 2011) 

3.4.3 Združevanje podatkov 

Faza združevanja podatkov se zdi na prvi pogled precej preprosta, vendar temu še zdaleč 
ni tako. Gre namreč za fazo, kjer se deli pridobljenih podatkov začnejo združevati v celoto 
in že oblikovati zametke informacij. Da bi bil ta proces uspešen, potrebujemo vnaprej 
pripravljeno ogrodje, v katerega se zbrani podatki samodejno umestijo. Tako imajo izbrani 
podatki točno določeno vrednost in vlogo pri oblikovanju končnega rezultata oziroma pri 
pridobivanju informacij. Takemu okvirju pravimo podatkovni model (ang. data model), gre 
pa pravzaprav za strukturo, ki organizira podatkovne elemente in standardizira, kako se ti 
podatkovni elementi med seboj povezujejo. Zavedati se moramo, da ti podatkovni 
elementi predstavljajo resnične življenjske situacije, stvari, lokacije in ljudi ter povezave 
med njimi (ne gre torej za simulacijo), zato mora podatkovni model upoštevati realnost in 
ne sme prestopiti meja le-te (npr., človek ima dve očesi, nikakor jih ne more imeti pet). 
Podatkovni modeli se velikokrat uporabljajo za določanje zahtev programski opremi, na 
podlagi katere potem ta vrne želen rezultat. (Data model, 2015) 

Podatkovni model v izobraževanju mora biti dober prikaz domene, iz katere črpamo 
podatke, osredotočati pa se mora na učenca, učitelja, predmet in institucijo, kar pomeni, 
da mora vsebovati zanje relevantne podatke. Z njim se v učnih analitikah določajo 
povezave in odvisnosti med podatkovnimi elementi, na podlagi katerih lahko sledimo, 
evalviramo in izboljšamo vidike procesa učenja in poučevanja. V splošnem je podatkovni 
model zmožen odgovarjanja tudi na nekatera vprašanja v zvezi z zbiranjem podatkov, pri 
čemer pa je potrebno vedeti, da je to mogoče le ob redni, večkratni uporabi. Ta vprašanja 
med seboj povežejo prve tri faze učnih analitik, hkrati pa poudarijo pomen prve faze, v 
kateri izbiramo podatke, ustrezne našim potrebam. Vprašanja, na katera lahko podatkovni 
model odgovori, so: 
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 Katere podatke morajo šole, izobraževalne agencije in državne institucije zbirati 
in z njimi upravljati, da bodo z njimi zadovoljile informacijske potrebe učencev, 
osebja in drugih deležnikov? 

 Kateri podatki so potrebni za uspešno izboljšanje učnega uspeha, poučevanja in 
vodenja institucije? 

 Kateri podatki so potrebni za uspešno delovanje organizacije z vidika 
administracije? 

Podatkovni model je predpogoj za postavitev avtomatskega sistema (programsko orodje 
za učne analitike) za prave podatke, ki so uporabni ob različnih časih in na različnih 
lokacijah, pri tem pa dovolj natančni, da odgovorijo na naša vprašanja. 

Pomembnost podatkovnega modela je velika. Naravno se torej takoj postavi vprašanje, 
kako tak model razviti, da bo uporaben. Pri samem razvoju podatkovnega modela je prvo 
vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, katera so tista izobraževalna vprašanja, težave in 
proces, ki jim moramo slediti, da bomo lahko odgovorili na začetna raziskovalna vprašanja 
in nasploh izboljšali učni uspeh. Pri tem moramo najti spremenljivke, ki ta vprašanja 
najbolje opišejo oziroma identificirajo. Tem spremenljivkam v kontekstu podatkovnega 
modela pravimo entitete (ang. entities). Nato moramo za vsako identificirano entiteto 
najti primerna merila oziroma opise, ki jim pravimo atributi (ang. attributes) in jih najlažje 
povežemo z našimi vprašanji, težavami ali procesi. Kot zadnje moramo identificirati 
pomembne logične relacije (ang. relations) med entitetami, ki opisujejo zastavljena 
izobraževalna vprašanja, težave ali procese. Te relacije reflektirajo vsakdanjo situacijo 
vsake entitete (podatkov v zvezi z učenci) in podatkovnemu modelu dodajo smisel. 
(National Education Data Model, 2015) 

 

Slika 16: Grafični prikaz razvoja podatkovnega modela 
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Na podlagi podatkovnega modela se torej podatki združijo oziroma kot je iz zgoraj 
opisanega modela razvidno, povežejo v neko celoto, ki počasi dobiva smisel. Pomembno 
je torej, da pri oblikovanju podatkovnega modela izberemo prave podatke, ki služijo 
našemu namenu, lahko pa jih kasneje tudi zamenjamo oziroma uporabimo druge. Da bi 
imeli to možnost, moramo dobro razumeti namene učnih analitik, ki smo jih izbrali, 
predvsem pa, kateri podatki (spremenljivke, entitete) in njihovi atributi bodo imeli največji 
vpliv in kako se med seboj povezujejo oziroma vplivajo drug na drugega. 

3.4.4 Rezultat, uporaba pridobljenih informacij in izboljšanje stanja 

Naslednje tri faze (torej četrto, peto in predzadnjo, šesto) bomo v magistrskem delu 
opisali  v istem podrazdelku, saj so med seboj močno povezane. 

Faza, ki sledi združevanju podatkov, je pridobivanje rezultata učnih analitik. Gre za fazo, 
ki je tesno povezana z analitičnimi metodami (Glej podrazdelek 3.3.4.). Programska orodja 
za učne analitike so namreč po večini realizirana tako, da je končni rezultat neposredna 
posledica analitične metode. Tako bo na primer, če govorimo o analitikah socialnega 
učenja, rezultat najverjetneje v obliki vizualizacije učenčevega socialnega omrežja ali pa v 
obliki predlogov za intervencijo, če se v procesu ugotovi, da gre za socialno ogroženega 
učenca. Ker ljudje lažje procesiramo pridobljene informacije skozi vizualni kanal, je 
vizualizacija (Glej podrazdelek 3.3.4.2.) izredno močna tehnika, ki je navadno vedno 
implementirana kot del rezultata učnih analitik. Ne glede na to, ali je glavni namen 
intervencija, personalizacija, evalvacija ali pa identifikacija šibkejših učencev, bi ga vedno 
morala spremljati vsaj vizualizacija podatkov, na podlagi katerih je bil rezultat oblikovan. 

Naslednja faza učnih analitik je uporaba pridobljenih informacij. Izpostaviti velja, da gre 
verjetno za eno najbolj ključnih faz, saj je prva, ki je v celoti odvisna le od človeške 
komponente. Učitelj lahko ima na razpolago najboljše programsko orodje za učne 
analitike, vendar le-to ne more koristiti nobenemu od deležnikov, če se informacije, ki jih 
orodje zagotovi, napačno interpretirajo. Res je, da zato raziskovalci dajejo velik poudarek 
na čim boljšo predstavitev rezultatov in tudi na vizualizacijo, vendar morajo učitelji vseeno 
posedovati dovolj predznanja z različnih področij, če želijo rezultat pravilno interpretirati. 
Tako je na primer poleg tega, da je učitelj sposoben pedagog, ki tehnološko podprtega 
učenja ne zavrača, ključno, da je ob tem sposoben tudi dobre samorefleksije in 
samoevalvacije, saj rezultat učnih analitik dobro odraža tudi njegovo delo v razredu. 
Rezultate mora biti pripravljen sprejeti, ne glede na to, kakšni so, vendar mora pri tem še 
vedno ohraniti razumski pogled in razumeti, v kakšni meri so na primer predlogi za 
intervencijo, ki jih poda programsko orodje za učne analitike, sploh izvedljivi. 

Pozabiti ne smemo niti na to, da mora učitelj svoje učence izredno dobro poznati, saj se 
vendarle lahko kdaj zgodi, da bi bili rezultati učnih analitik neustrezni in torej neuporabni. 
Tako se lahko na primer zgodi, da rezultati za nekega učenca med drugim predlagajo tudi 
predložitev več avdio-vizualnih virov, učitelj pa ga dobro pozna in ve, da ima izrazito razvit 
bralno-pisalni učni stil. Tako bo lahko dal večji poudarek na katerega izmed drugih vidikov 
pridobljenih rezultatov in poskusil s kako drugo prilagoditvijo oziroma ukrepom. Seveda 
pa niso samo učitelji tisti, ki morajo biti sposobni pravilne interpretacije rezultatov. Učne 
analitike so lahko namenjene tudi učencem in prav je, da imajo tudi sami dostop do vsaj 
dela rezultatov učnih analitik. Govorili smo že o prilagodljivosti (Glej podrazdelek 3.1.7.), 
vendar je to sposobnost, ki je (vsaj sprva) ne posedujejo vsi učenci. Prilagodljivost temelji 
na sposobnostih, kot so metaučenje, samorefleksija in kritično mišljenje, to pa so 
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sposobnosti, ki se jih učenci lahko, s pomočjo učitelja, priučijo. Ključnega pomena je torej, 
da se učitelji zavedajo, da je potrebno pri učencih spodbujati razvoj vseh zgoraj naštetih 
sposobnosti, pa ne samo z vidika učnih analitik. Te sposobnosti presegajo tako učne 
analitike kot tudi računalniško podprto učenje, so namreč sposobnosti, s katerimi učenci 
resnično pridobijo svojo identiteto in si z njimi olajšajo vseživljenjsko učenje. 

Predzadnja, šesta, faza učnih analitik je izboljšanje stanja. Le-ta se tesno povezuje s 
pravilno interpretacijo informacij in njihovo uporabo. Očitno je namreč, da se ob napačni 
interpretaciji in kasneje uporabi informacij stanje ne bo izboljšalo, kvečjemu nasprotno. 
Prav zato tudi tukaj v ospredje stopijo evalvacijske sposobnosti predvsem učitelja, pa tudi 
drugih deležnikov učnih analitik, ki morajo biti pozorni na to, ali se stanje izboljšuje, 
stagnira ali pa se celo poslabšuje. 

Izobraževanje je kompleksen proces, ki ne poteka vedno po načrtih in včasih se zgodi, da 
ideja, ki je v teoriji videti obetajoča, ne deluje. Tako učitelji kot tudi učenci, institucije in 
drugo izobraževalno osebje se takrat ne smejo bati stopiti korak nazaj in novost zavreči 
oziroma se na napaki nekaj naučiti in poskusiti z drugačno rešitvijo. Lahko bi rekli, da gre 
za nekakšno metaučenje (učenje o učenju oziroma učenje o procesu učenja) in pri učnih 
analitikah ni nič drugače. Rezultati lahko nakazujejo, da bi lahko uvedba neke izboljšave 
prinesla pozitivne posledice, vendar se izkaže povsem obratno. V tem primeru je potrebno 
stopiti korak nazaj in ponovno interpretirati pridobljene informacije, in če se izkaže, da pri 
tem ni bilo storjenih napak, je potrebno novost zavreči. Ne pozabimo, da je glavni cilj učnih 
analitik izboljšanje procesa učenja in poučevanja v praksi in ne v teoriji. 

3.4.5 Skupna uporaba rezultatov 

Deljenje oziroma skupna raba znanja (ang. knowledge sharing) je dobro poznan pojem v 
znanstvenem svetu. Gre za aktivnost, skozi katero se znanje (v obliki informacij, spretnosti 
ali strokovnega znanja) prenaša med ljudmi, prijatelji, družinami, skupnostmi ali 
organizacijami. Skozi celotno zgodovino človeštva je bilo deljenje znanja ena izmed najbolj 
efektivnih oblik učenja, pri čemer lahko izpostavimo predvsem vajeništvo, pa tudi bolj 
sodobne oblike učenja, kot je na primer mentorstvo ali tutorstvo. Pri takih oblikah deljenja 
znanja gre predvsem za prenos znanja mentorja na svojega vajenca. V podobno kategorijo 
štejemo tudi rezultate raziskav, ki jih znanstveniki objavijo v svojih člankih in drugih 
prispevkih. Iz njih se lahko bralec veliko nauči in pridobi vpogled v dotlej neznane stvari in 
pojme ter tako širi svoja obzorja in sprejema znanje, ki mu ga ponudijo raziskovalci.  

Področje učnih analitik v tem primeru ni izjema. Predvsem zato, ker gre za mlado področje 
računalniško podprtega učenja, v katerem obstaja še veliko prostora za raziskave, je 
potrebno vse rezultate, pa naj gre za pozitivne ali negativne, deliti z drugimi. Deljenje je 
priporočljivo na več nivojih, od raziskovalnega nivoja do oblikovanja programskih orodij 
za učne analitike in uporabe dobrih praks učenja z uporabo rezultatov učnih analitik. 
Predvsem z deljenjem le-teh lahko marsikateri instituciji ali pa tudi posameznim učiteljem 
prihranimo veliko časa in drugih virov, ki jih lahko porabijo na drugačen način. Nesmiselno 
je namreč, da več institucij implementira popolnoma enake učne analitike, s popolnoma 
enakimi cilji in metodami, saj bodo rezultati podobni. Res je, da je vsak učenec drugačen, 
vendar moramo gledati na povprečje in novosti, ki jih učne analitike lahko prinesejo, bodo 
imele na večini učencev podobne učinke. Veliko bolje je torej, da deležniki učnih analitik 
o svojih rezultatih redno obveščajo svoje kolege, ti pa svojo moč, voljo in znanje usmerijo 
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v drugačne probleme na področju učnih analitik in nato tudi svoje rezultate delijo z 
javnostjo.  

3.5 Komponente učnih analitik 

Učne in tudi druge analitike so skoraj vedno povezane z močnimi računalniki,  prefinjenim 
programiranjem in obdelavo velike količine podatkov v kratkem času, kar področje učnih 
analitik uvršča na področje računalništva in računalniško podprtega učenja. Čeprav je res, 
da računalniki in njihove zmožnosti predstavljajo srce učnih analitik, ne smemo pozabiti, 
da obstajajo tudi druge komponente, brez katerih bi bilo delovanje učnih analitik 
brezpredmetno. Veliko avtorjev in raziskovalcev, ki se ukvarjajo z učnimi analitikami, 
poudarja, da gre pravzaprav za mešanico strojne obdelave in človeških posegov, ki se 
ustvari skozi skupni vmesnik in tvori izredno močan sistem. (Elias, 2011) Tudi v splošnem 
prevladuje ideja, da nobene tehnologije ne sestavlja samo tehnična komponenta, ampak 
le-ta potrebuje za svoje optimalno delovanje tudi mešanico znanja in drugih zmožnosti ter 
sposobnosti. Bolj natančno, tehnologijo sestavljajo naslednje komponente: 

 Tehnična oprema (ang. technoware) 
Komponenta, v katero so všteti vsi elementi tehnologije, na katere lahko 
pogledamo s povsem tehničnega vidika. 

 Človeška oprema (ang. humanware) 
Komponenta, ki poudarja zmožnosti uporabnika in velik pomen pripisuje 
oblikovanju uporabniškega vmesnika. 

 Informacijska oprema (ang. infoware) 
Komponenta, ki je sestavljena iz vseh informacij v elektronski ali pa katerikoli 
drugi obliki. 

 Organizacijska oprema (ang. orgaware) 
Komponenta, ki nadzira in kontrolira tehnične komponente z uporabo človeških 
virov in organizacijskih sposobnosti. (Sharif, 1993) 

 

Slika 17: Modificirana upodobitev Bakerjevih štirih tehnoloških komponent 
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Na osnovi te ideje, skupaj z dejstvom, da je tehnična oprema glavni vir delovanja, lahko 
bolj preprosto rečemo, da učne analitike sestavljajo računalniška komponenta, človeška 
komponenta, organizacije in teoretična komponenta. Slika 17 prikazuje upodobitev 
Bakerjevih (2007) štirih komponent tehnologij, prilagojeno za učne analitike. 

3.5.1 Računalniška komponenta 

Vedno, ko se pogovarjamo o tehnični opremi, nam najprej na pamet padejo računalniki in 
z njimi povezana programska oprema, vendar se pri tem velikokrat omejimo le na del, ki 
nekaj preračunava oziroma obdeluje. Računalniška komponenta je veliko bolj širok pojem 
in vključuje tudi druga orodja, kot na primer orodja za zajemanje podatkov, orodja za 
filtriranje podatkov in orodja za vizualizacijo, pa tudi druga področja znotraj računalništva. 
Pri tem imamo v mislih strojno učenje, umetno inteligenco in programiranje (Glej 
podrazdelek 3.4.4.). 

Dejstvo je, da veliko izobraževalnih inštitucij, še posebej tistih, ki se ukvarjajo z 
izobraževanjem na daljavo in računalniško podprtim učenjem, že zbira podatke o 
udeležencih svojih programov. Ti podatki, ki jih LMS-ji avtomatsko zajamejo, so bili do 
sedaj v večini slabo ali pa sploh ne izkoriščeni, vendar pa prav na njihovi osnovi dobimo 
priložnost integracije avtomatske učne podpore učencem. Jasno je torej, da je večina 
analitičnih orodij za zbiranje podatkov že nameščenih, torej je izziv v zvezi s tehnično 
opremo drugje. Pojavi se namreč težava integracije podatkov iz različnih virov, saj bi nam 
kombinacija podatkov iz različnih sistemov dala veliko bolj jasne informacije in bolj 
celostno sliko o učenju posameznika. Tako bi potrebovali odprtokodne rešitve, ki bi bile 
sposobne izbiranja oziroma zbiranja določenih podatkov iz različnih informacijskih, 
administrativnih, učnih in ocenjevalnih virov. (Dawson, 2010) 

Ko so podatki enkrat zbrani, so za njihovo obdelavo uporabljena najrazličnejša analitična 
orodja, ki lahko podatke vizualizirajo, naredijo iz njih odločitveno drevo ali pa živčno mrežo 
oziroma ustvarijo napoved. Predvsem vizualizacija je zelo pomembna za kasnejše pravilno 
odločanje, saj je dokazano, da ljudje lažje obdelujemo večje količine informacij, če so le-
te prikazane pravilno. Pri vizualizaciji podatkov znotraj programskih orodij za učne 
analitike so ključnega pomena tako imenovane digitalne nadzorne plošče, ki vključujejo 
tabele, grafe, merilce, kazalce in zemljevide, lahko pa tudi »surove« podatke. Z njihovo 
pomočjo učitelji lažje sproti interpretirajo in evalvirajo svoje delo. (Elias, 2011) V zadnjem 
času je zelo popularna tudi vizualizacija socialnih omrežij s pomočjo učnih analitik. Ta gradi 
na različnih konceptih iz teorije grafov in strukturne teorije omrežij, kot so gostota 
omrežja, centralizacija, povezanost in stopnja vozlišč. Na njihovi podlagi lahko 
interpretiramo in kasneje razumemo vzorce in izmenjave, ki se pojavijo med udeleženci 
socialnih interakcij na spletu. Pri tem programska orodja pregledujejo zasebne klepete, 
objave na diskusijskih forumih, bloge in komentarje objav in zato lahko učitelj hitro, na 
podlagi vizualizacije, pridobi učenčevo socialno omrežje v obliki, ki je zanj res uporabna. 
Na njeni podlagi lahko namreč hitro odkrije, kateri od učencev bi lahko bil socialno 
izključen, kateri učenci so potencialni vodje … (Dawson, 2010) Poleg vizualizacije podatkov 
so pomembni elementi nadzornih plošč tudi vmesniki, ki vključujejo napovedne modele. 
Veliko nadzornih plošč ima namreč to težavo, da podatke sicer lepo vizualizirajo, vendar s 
tem ne poskrbijo za pravo uporabno vrednost teh podatkov. Ker je ena izmed glavnih 
lastnosti učnih analitik sprotnost, je zagotavljanje pravočasnosti, natančnosti in 
uporabnosti podatkov na nadzornih ploščah ključnega pomena za učinkovito odločanje. 
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(Baker, 2007) Slika 18 prikazuje nadzorno ploščo programskega orodja za učne analitike, 
imenovanega Course Signals, ki so ga razvili na Univerzi Purdue v Združenih državah 
Amerike. Prikazana nadzorna plošča vsebuje podatke o študentu, ki obiskuje nekaj 
predmetov. Za vsakega od teh predmetov je prikazana barvna signalna luč (semafor), ki je 
pravzaprav napoved, ali je študent na pravi poti pri usvajanju učne snovi (Glej Priloga 1.). 

 

Slika 18: Course Signals: nadzorna plošča 

Poleg zbiranja in obdelave podatkov lahko nekatera programska orodja za učne analitike 
uporabnikom vnaprej zagotovijo povratno oziroma bolje rečeno preventivno informacijo. 
Tak primer je programsko orodje za učne analitike Moodog, ki učencem, pod določenimi 
pogoji, avtomatsko pošlje elektronsko pošto in jih s tem spomni, naj si prenesejo ali pa 
ogledajo določen vir. (Zhang, 2007) Primer torej nakazuje, da se bo nivo odvisnosti od 
računalniške komponente pri implementaciji intervencij znotraj učnih analitik 
najverjetneje še povečal. 

3.5.2 Človeška komponenta 

Ko govorimo o uporabi tehnologije na raznih področjih, večinoma govorimo o 
nadomeščanju človeškega truda z delovanjem stroja in izvajanjem programske opreme. 
Kljub temu še vedno obstaja veliko število posameznih delov sistema, ki zahtevajo 
človeško znanje, spretnosti in sposobnosti, če želimo, da sistem deluje brezhibno. (Elias, 
2011) Učne analitike niso izjema, saj potrebujejo človeške posege v vsaki fazi in nam le 
tako lahko vrnejo učinkovite in uporabne informacije. Čeprav je vloga človeka še posebej 
izrazita v zadnjih treh fazah učnih analitik (interpretacija in uporaba pridobljenih 
informacij, izboljšanje stanja in skupna uporaba informacij), se je potrebno zavedati, da 
kljub temu, da osrčje prvih štirih faz predstavlja računalniška komponenta, tudi te faze ne 
bi bile smiselne brez človeških posegov. Slika 19 prikazuje vprašanja, ki si jih moramo kot 
uporabniki (ali pa razvijalci) programskih orodij za učne analitike zastaviti, preden orodje 
uporabimo. (Buckingham Shum, 2013) Očitno je torej, da tudi na prve štiri faze učnih 
analitik ne smemo gledati s strogo tehničnega vidika, ampak so odvisne tudi od človeške 
komponente.  
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Slika 19: Osnovni cikel učnih analitik s primeri človeških odločitev 

Človeška komponenta še vseeno pride bolj do izraza v zadnjih treh fazah učnih analitik. 
Čeprav lahko učitelji in drugi izobraževalni delavci uporabijo programska orodja za učne 
analitike, da z njimi vizualizirajo podatke (ustvarijo mreže, grafikone, merilce …), pa sta 
ključnega pomena njihova lastna refleksija oblikovanja pouka oziroma učnega uspeha 
njihovih učencev in njihova lastna evalvacija uporabljenih učnih aktivnosti, ki so jih 
oblikovali in uporabili za doseganje vnaprej zastavljenih učnih ciljev. (Dawson, 2008) 
Računalnik namreč še ni zmožen kognitivnega preskoka med zbiranjem in obdelavo 
podatkov ter smiselno uporabo informacij, ki jih s tem pridela, zato ostaja razvoj 
učinkovitih interakcij zelo močno odvisen od človekovih kognitivnih sposobnosti reševanja 
problemov in odločanja. 

3.5.3 Organizacija 

Največkrat spregledana komponenta učnih in tudi drugih analitik je gotovo organizacija. 
Ta komponenta je povezana z nekaj ključnimi vprašanji, ki se nam, kot uporabnikom, zdijo 
včasih samo po sebi umevna, vendar jih moramo kot razvijalci upoštevati: 

 Kdo bo vključen v učne analitike? 

 Kako dobri sta komunikacija in interakcija med vsemi, ki bodo vključeni v učne 
analitike?  

 Kako dobro podporo bo imel tisti, ki bo izvajal zadnje tri faze učnih analitik? 

Tako lahko identificiramo obstoj tako imenovane kolektivne inteligence, ki sicer ni močno 
povezana niti s povprečno niti z maksimalno individualno inteligenco članov skupine, 
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ampak s socialno občutljivostjo članov skupine, enakostjo pri izmenjevanju informacij, pa 
tudi z deležem žensk v skupini. Ta kolektivna inteligenca je ključnega pomena pri 
implementaciji učnih analitik, saj z njo podpiramo razvoj socialnih veščin udeleženih 
članov kolektiva in izboljševanje njihovih komunikacijskih sposobnosti, kar posledično 
vpliva tudi na uspešnost samih učnih analitik. 

Ne glede na to, kako dobro dela ekipa, ki se ukvarja z analitičnim procesom, organizacije 
še vedno potrebujejo predane vodje, ki zavestno gradijo organizacijsko strukturo, s katero 
hkrati, ne samo organizirajo delo, pač pa tudi merijo in hkrati izboljšujejo uspešnost ekipe 
ter njihove organizacijske sposobnosti. (Elias, 2011) Peter Graham (2007) predlaga 
uvedbo novega položaja  v podjetja, imenovanega glavni analitični direktor (ang. Chief 
Analytics Officer, krajše CAO), ki bi imel sposobnosti in znanje, potrebno za uspešno 
izvajanje analitičnega procesa. Razlog za uvedbo vidi v tem, da osebe, ki so dandanes v 
podjetjih zadolžene za izvajanje analitik, nimajo pravega znanja za preoblikovanje 
podatkov v informacije, pač pa po večini posedujejo le znanje, potrebno za upravljanje 
velike količine informacij. Naloga analitičnega direktorja bi tako bila integracija podatkov 
iz različnih sistemskih virov v podjetju, s tem pa bi poskrbel za uporabne informacije, na 
podlagi katerih lahko podjetje ukrepa. Čeprav so se podjetja v zadnjih letih res odločala za 
uvedbo te vloge v podjetju, jo Knowledge Advisors (2012) spodbijajo. Pravijo namreč, da 
mora biti nad analitikami najbolj navdušen glavni direktor podjetja in jih mora stoodstotno 
podpirati. Težava namreč ni v manjkajočem členu v »verigi« analitik (CAO), pač pa v 
pomanjkanju akcij, ki obdelavi podatkov in pridobivanju informacij sledijo. (Knowledge 
Advisors, 2012) In prav slednje dejstvo daje organizaciji kot celoti toliko večjo 
pomembnost v samih učnih analitikah, pa naj si bo to v podjetjih ali pa v izobraževalnih 
inštitucijah. Izboljšave, ki sledijo interpretaciji in uporabi informacij, so namreč velikokrat 
uporabne na širšem, institucionalnem nivoju in zato jih mora podpirati celotna 
organizacija. V nasprotnem primeru ne gre za izboljšave, pač pa zaviranje delovanja 
celote. Oglejmo si konkreten primer iz šolstva. Glavni uporabniki programske opreme za 
učne analitike v šolstvu so učitelji. Ti navadno ne učijo samo enega razreda, ampak več in 
zato tudi programska orodja uporabljajo v več razredih. Če v vseh (ali pa veliki večini) 
razredih učitelj pride do izboljšanja stanja s pomočjo neke novosti, katere uvedba temelji 
na uporabi programskih orodij za učne analitike, potem jo mora pri tem podpreti celotna 
izobraževalna inštitucija, na čelu z ravnateljem. Novost je nato potrebno uvesti na nivoju 
organizacije in tako se bo najverjetneje dvignil tudi nivo poučevanja ter učenja v tej 
inštituciji. 

3.5.4 Teoretična podlaga 

Delovanje človeške komponente znotraj učnih analitik je precej odvisno od dobrega 
poznavanja strokovnega izobraževalnega področja oziroma dobre teoretične podlage. 
Ključnega pomena so teorije učenja, dobre pedagoške prakse, motivacija učencev, 
pomnjenje učencev, vztrajnost učencev in še druga področja, kar lahko s skupnim imenom 
poimenujemo kar izobraževalna teorija. Kljub temu da se strokovnjaki zavedajo 
pomembnosti vseh teorij, povezanih z učnimi analitikami, pa obstaja zelo malo raziskav in 
skoraj nič smernic, ki bi nakazovale, katere (če sploh katere) od zajetih spremenljivk bi 
lahko bile pedagoško pomembne. Kljub zavedanju pomembnosti vseh teorij, ki služijo kot 
podlaga učnim analitikam, je izredno težko izdelati podatkovni model za zbrane podatke, 
ki bi zagotovo služil kot podlaga izboljšanju učnega uspeha učencev. (MacFayden s sod., 
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2010) Podatkovni model še zdaleč ni edini vidik znotraj učnih analitik, ki potrebuje dobro 
teoretično podlago.  

Simon Buckingham Shum trdi, da katerikoli podatki potrebujejo človeka, tako za 
oblikovanje kot tudi za uspešno interpretacijo, pri tem pa se je potrebno opreti na šest 
»provokacij« o »velikih podatkih«: 

1. Avtomatizirane raziskave spreminjajo definicijo znanja. 
2. Trditve o objektivnosti in natančnosti raziskav so vedno zavajajoče. 
3. Večja množica podatkov ne pomeni vedno boljših podatkov. 
4. Niso vsi podatki enaki. 
5. Samo zato, ker je dosegljivo, ne pomeni, da je tudi etično. 
6. Omejen dostop do »velikih podatkov« prinaša nove digitalne razdvojitve. (Boyd s 

sod., 2011) 

Ko se torej pogovarjamo o učnih analitikah, se moramo zavedati, da znani rek, ki pravi, da 
podatki govorijo sami zase, ne drži in tako moramo tudi pri obravnavi samih učnih analitik 
upoštevati vseh šest zgornjih točk. Da so človeške odločitve pomembne v vsaki fazi učnih 
analitik, je namreč lepo vidno že iz osnovnega diagrama kroga učnih analitik, kot prikazuje 
Slika 19, seveda pa so le-te nemogoče, če niso osnovane na dobri izobraževalni teoriji. 
(Buckingham Shum, 2013) 

Očitno je, da je računalniška komponenta uporabna le takrat, ko je izdelana na podlagi 
dobrega in uporabnega znanja. V primeru učnih analitik to znanje vključuje znanje, 
povezano z analitikami, pa tudi uspešno prakso, povezano z drugimi področji. Tako je na 
primer ponujanje točnih in časovno občutljivih predlogov v e-trgovinah ključnega pomena 
za dobro poslovanje, temelji pa na kompleksnih algoritmih kolaborativnega filtriranja, 
Bayesovih mrežah, grozdenju (ang. clustering) in drugih. (Cho, 2009) To pomeni, da je 
celoten model priporočitev osnovan na teoriji iz računalniškega področja. Pojavljajo se že 
namigovanja, da je izobraževalna teorija znotraj napovednih modelov, modelov 
priporočitev in tudi analize socialnih omrežij že redundantnega značaja. Tako na primer 
John Campbell v svojem doktorskem delu prikazuje, da je mogoče s programskim orodjem 
Course Signals narediti napoved o študentu, ne da bi vključili kakršnokoli teorijo učenja. 
Izbrati moramo le prave spremenljivke s področja študentove demografije, študentovega 
učnega uspeha in študentove uporabe spletnega okolja. Prav tako lahko algoritmi 
strojnega učenja sledijo študentovemu uspehu pri opravljanju MOOC-ov in napovejo 
njegov nadaljnji uspeh, vendar bodo te napovedi narejene izključno na podlagi statistike 
in študentovega odzivanja, ne pa na osnovi teorij o učenju. Lep primer analize socialnih 
omrežij je na primer vizualizacija mreže LinkedIn povezav. Na njeni podlagi lahko 
uporabnik hitro dobi idejo o tem, kako izboljšati svoje poslovne povezave, ki so oblika 
socialnega omrežja. Ker ta analiza ni neposredno povezana z izobraževanjem, ni osnovna 
na nobeni izobraževalni teoriji oziroma teoriji o učenju, hitro pa lahko vidimo, da bi bilo 
mogoče, z ustreznimi programskimi orodji, podobno storiti tudi pri vizualizaciji učenčevih 
socialnih omrežij. (Buckingham Shum, 2013) 

Čeprav zgornji primeri kažejo na manjšo uporabo izobraževalne teorije, so vendarle bolj 
poudarjanje zmožnosti algoritmičnih tehnik pri iskanju vzorcev znotraj podatkov v veliki 
množici podatkov. Prav to dejstvo odpira veliko možnosti za potencialne izboljšave znotraj 
učnih analitik, saj se je, ob predpostavki, da programska orodja, kot je na primer Course 
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Signals, vračajo dobre in natančne rezultate, smiselno vprašati, kako kakovostne rezultate 
bi šele dobili, če bi v obstoječe algoritme in modele vložili tudi izobraževalno teorijo.  

 

Slika 20: Primer vizualizacije LinkedIn socialnega omrežja 

3.6 Prednosti in slabosti učnih analitik 

Tako kot velika večina stvari, s katerimi se vsakodnevno srečujemo, imajo tudi učne 
analitike svoje prednosti in slabosti. Izobraževanje je izredno občutljivo področje, na 
katerem se je že velikokrat izkazalo, da ni poti nazaj. Če se namreč izkaže, da uvedena 
novost ne prinaša želenega napredka, je napako izredno težko popraviti. Prav zato je 
potrebno, da so institucije, pa tudi višje avtoritete, pri novitetah izredno preudarne, 
previdne in premišljene, saj lahko napake izobraževalni sistem precej oslabijo. Ena izmed 
točk, ki jo moramo pri uvajanju novih stvari upoštevati, je tudi tehtanje prednosti in 
slabosti. Zato je ključno, da si na tem mestu ogledamo prednosti in slabosti, ki jih 
učencem, učiteljem, institucijam in drugim deležnikom prinaša implementacija učnih 
analitik. 

3.6.1 Prednosti 

Če se najprej osredotočimo na prednosti učnih analitik, se nam očitna prednost ponuja 
kar sama od sebe. Glavni namen implementacije učnih analitik je hkrati tudi največja 
prednost. Tukaj je seveda govora o izboljševanju procesa učenja in poučevanja skozi 
ponujanje bolj celovite in edinstvene učne izkušnje. Čeprav se zdi to ena sama prednost, 
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ni težko ugotoviti, da jo lahko »razbijemo« na več manjših, ampak nikakor ne 
nepomembnih prednosti: 

 Pomoč pri napovedovanju učnega uspeha 
Gre za enega najpomembnejših vidikov učnih analitik, saj le-ta ne omogoča le 
vpogleda v trenutni uspeh učenca, pač pa na podlagi njegove aktivnosti lahko 
predvidi tudi njegov nadaljnji uspeh. Analitična orodja lahko na primer s pomočjo 
zbranih podatkov predvidijo, da nek učenec ne bo izdelal predmeta ali pa, da ga 
bo izdelal le, če mu bomo ponudili dodatno pomoč. Pri tem lahko predvidijo tudi, 
ali bo učencu koristil dodaten material in/ali vrstniška pomoč, vse skupaj pa vodi v 
višje ocene ter boljšo in celovitejšo učno izkušnjo za vse učence. 

 Personalizacija učnih izkušenj za učence 
Skozi učne analitike učitelji in drugi izobraževalni delavci lahko pridobijo možnost, 
da vsakemu od učencev prilagodijo učno okolje posebej zanj. Če podatki kažejo, 
da nek učenec potrebuje veliko časa, da izdela določen modul, potem mu lahko 
učitelj na podlagi rezultatov, za katere poskrbijo analitična orodja, ponudi 
primerno prikrojena orodja in prilagojene vire. Učencem tako lahko podamo 
povezave na spletne strani, kjer se bodo lažje poglobili v izbrano snov ali pa 
videoposnetke, prek katerih se bodo lažje učili preko avdio/vizualnega kanala. 
Zavedati se je potrebno, da niti dva učenca nista enaka, učne analitike pa nam 
ponujajo moč, s katero lahko zagotovimo, da niti dve učni izkušnji ne bosta enaki. 

 Zmanjšanje osipa učencev oziroma študentov 
Ta prednost se bolj nanaša na višje izobraževanje, vendar jo lahko dandanes vse 
bolj povezujemo tudi z osnovnimi šolami. Očitno je, da bo osip učencev oziroma 
študentov pri posameznem predmetu manjši, saj imajo priložnost izboljšati svoj 
učni uspeh na podlagi učnih analitik. Če študentu pri določenem predmetu (ali pa 
celo pri več predmetih) ne gre dobro, je velika verjetnost, da ne bo imel motivacije 
ostati pri svojem študiju. Posledično lahko to vpliva tudi na institucijo, saj se ji 
poveča odstotek osipa in zato ta prednost lahko motivira implementacijo učnih 
analitik ne le na nivoju učencev, pač pa tudi na institucionalnem nivoju. 

 Pomoč pri izboljševanju oblikovanja računalniško podprtega učenja 
Učne analitike ne koristijo samo učencem, ki so vanj vključeni v tem trenutku, pač 
pa tudi prihodnjim učencem. Če podatki kažejo, da je za večino udeležencev nek 
specifičen del snovi pretežek, lahko učitelj prilagodi ta del modula. To vodi v 
močnejša in izrazitejša učna okolja v prihodnosti, zahvalimo pa se lahko podatkom, 
ki jih zbiramo danes. 

 Znižanje stroškov 
V tem primeru govorimo o prednosti, ki se bolj pozna na institucionalnem nivoju, 
vendar gotovo vpliva na sam učni proces. Če nam uspe v podrobnosti razumeti, 
kako delujejo posamezni vidiki računalniško podprtega učenja, kako so spletni viri 
uporabljeni, kako učenci dejansko pridobivajo informacije, kateri pristopi so 
uspešni in kateri ne, potem imamo moč, da dosežemo višji nivo učenja in 
poučevanja za manjšo ceno. Če na primer s pomočjo učnih analitik ugotovimo, da 
del predmeta učencem nikakor ni v pomoč pri doseganju njihovih učnih ciljev, 
potem lahko naše vire usmerimo na drugo področje, ki je tega bolj vredno. 
(Pappas, 2014) 
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Učne analitike imajo v izobraževanju ogromen potencial, da spremenijo svet učenja, pa 
naj si bo to na nivoju visokošolskega ali pa osnovnega izobraževanja. Skozi zbrane podatke 
lahko učencem in drugim deležnikom ponudimo bolj zanimivo in predvsem boljšo učno 
izkušnjo računalniško podprtega učenja, vendar to niso edine prednosti, ki nam jih 
uporaba analitik v šolah prinaša. Če se vrnemo korak nazaj, lahko opazimo, da lahko 
rezultate učnih analitik uporabimo tudi za druge namene. 

 Ugotavljanje, kateri učenci niso povezani z družbo 
Tukaj so nam v pomoč predvsem analitike socialnega učenja, ki pa se dandanes vse 
bolj implementirajo tudi v učne analitike. Socialno učenje predstavlja pomemben 
del človekovega vseživljenjskega učenja in zato moramo kot pedagogi poskrbeti, 
da so ga deležni vsi, da učenci niso izolirani iz družbe in da pravilno privzamejo vse 
pozitivne socialne vrednote današnje družbe. Če učitelj tako prek vizualizacije 
socialnega omrežja opazi, da je nek učenec izoliran, lahko ukrepa s tem, da ga 
vključi v družbo podobno mislečih (identificira jo lahko ponovno s pomočjo 
uporabe učnih analitik) ali pa se z njim enostavno pogovori in poskuša težavo 
raziskati. 

 Pomoč učencem in študentom pri izbiri izbirnih predmetov in nadaljevanju 
študija 
Dandanes so učenci že zelo zgodaj postavljeni pred odločitev, kako bodo 
nadaljevali svojo akademsko pot, in veliko je takih, ki se ob koncu osnovne šole 
napačno odločijo, saj kasneje ugotovijo, da izbira ni bila prava. Učne analitike so 
lahko takim učencem v veliko pomoč, saj prepoznajo njihov potencial in njihove 
sposobnosti. Na podlagi teh rezultatov lahko svetovalni delavci učencu bolje 
svetujejo pri njegovi nadaljnji akademski poti. Podobno velja za študente in 
učence, ki so postavljeni pred vprašanje o izbirnih predmetih. Večina jih izbere 
predmete, za katere se jim zdi, da jih bodo najlažje izdelali, ne izbirajo pa 
predmetov, ki bi jim v nadaljevanju študija res koristili. S pomočjo  učnih analitik bi 
torej lahko tako učenci kot študenti povezali izbirne predmete s svojimi 
sposobnostmi, željami in interesi ter se na podlagi pridobljenega rezultata lažje 
odločili. 

Poleg vseh opisanih prednosti obstaja tudi nekaj takih, ki se nanašajo zgolj na institucije, 
kar pa nikakor ni zanemarljiv vidik. Velikokrat pozabljamo, da imajo institucije oziroma 
organizacije eno izmed ključnih vlog v celotnem procesu izobraževanja in zato so 
prednosti, ki se tičejo njih, pravzaprav prednosti tudi za druge deležnike, ki delujejo ali pa 
se izobražujejo v okviru institucije. Spodaj je naštetih in opisanih nekaj prednosti, vendar 
pa se je potrebno zavedati, da pri nekaterih od njih prestopimo meje učnih analitik in 
vstopimo tudi v področja drugih analitik (Glej razdelek 3.1.): 

 Izboljšanje administrativnega odločanja in organiziranja izobraževalnih virov 
S pomočjo raznoraznih analitik lahko institucije pridobijo vpogled v svoje delovanje 
in lažje identificirajo področja, na katerih je potrebno boljše odločanje. Taki 
vpogledi navadno oddaljijo administracijo od impulzivnih odločitev in jo 
preusmerijo v bolj informirane odločitve, ki jih institucije lahko izvedejo na podlagi 
pridobljenih podatkov. Z analizo delovanja lahko institucije ugotovijo tudi, ali je 
njihovo razporejanje izobraževalnih virov dobro ali bi potrebovalo izboljšave. 
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 Razumevanje (ne)uspeha izobraževalne institucije 
Dandanes velika večina (še posebej visokošolskih izobraževalnih) institucij da 
veliko na svoj ugled in ugled svojih študentov oziroma učencev in zaposlenih. 
Včasih je tako težko razumeti, zakaj nek pristop pri novačenju novih deležnikov ni 
uspešen, pa tudi, zakaj je. Analitike lahko ponudijo vpogled v sam postopek dejanj 
in odločitev ter s tem instituciji omogočijo podlago za nadaljnje dobro delovanje. 

 Preoblikovanje slabih izobraževalnih sistemov in pristopov 
Če gremo še korak višje, uporaba analitik v izobraževalnih institucijah lahko poskrbi 
tudi za preoblikovanje izobraževalnih sistemov, ki ne prinašajo želenega uspeha 
oziroma močno zaostajajo za ekonomsko in drugače primerljivimi sistemi. Čeprav 
dandanes obstaja veliko podatkovnih baz, v katerih so rezultati s posameznih 
področji prosto dostopni (na primer uspešnost učencev pri matematiki) in je s tem 
pravzaprav lažje identificirati šibka področja, pa se moramo zavedati, da neuspeh 
izobraževalnega sistema največkrat izhaja iz administracije. Analitike lahko 
ponudijo vpogled s povezavami med administracijo in samim učnim procesom ter 
pomagajo pri identifikaciji šibkih točk, s tem pa na nek način preoblikujejo 
(izboljšujejo) izobraževalni sistem. (Siemens, 2011) 

3.6.2 Slabosti 

Če smo pristaši računalniško podprtega učenja, bi lahko rekli, da učne analitike sploh 
nimajo slabosti. Poskrbi za kopico prednosti v zvezi s samim učnim procesom, institucijam 
ponudi boljšo podlago za administrativne odločitve, učencem in študentom pa pomaga 
pri nadaljnjem odločanju. To je vsekakor res, vendar se moramo zavedati, da to drži le pod 
nekaterimi pogoji. Zato v tem podrazdelku predstavljamo potencialne slabosti učnih 
analitik, na katere lahko naletimo predvsem ob nepravi uporabi oziroma kakih drugih 
nepravih odločitvah v zvezi z njimi: 

 Ob nepremišljeni uporabi in slabi implementaciji imajo učne analitike lahko 
negativne posledice na učenje 
Trditev se sliši precej generično, vendar se je potrebno zavedati, da se učne 
analitike ne izvajajo same. To najbolje ilustrirajo komponente učnih analitik (Glej 
razdelek 3.5.), težave pa nastanejo lahko na več področjih. Napačna interpretacija 
pridobljenih informacij in zajem napačnih podatkov za izbran namen sta napaki, ki 
kasneje lahko katastrofalno vplivata na rezultate. Prav ta potencialna slabost 
poudarja, da morajo biti uporabniki programskih orodij za učne analitike in tisti, ki 
skrbijo za implementacijo učnih analitik v institucijah, zelo dobro podučeni o samih 
fazah, pa tudi o pravilnih postopkih znotraj teh faz. Pomembno je tudi, da vsak 
skrbi za del, na katerega se dobro spozna, saj lahko ob tem, če na primer 
sistemskega administratorja zadolžimo za vodenje podatkovnih nadzornih plošč, 
na katerih je kopica izobraževalnih podatkov, hitro naletimo na težave. Za take 
stvari morajo seveda skrbeti učitelji, mentorji ali tutorji, ki so bili pred tem o 
njihovem delovanju dobro podučeni. 

 Vprašanja o zasebnosti in varstvu podatkov 
Pri implementaciji učnih analitik obstaja tudi nekaj takih ljudi, ki ji nasprotujejo. 
Njihovi glavni argumenti se vrtijo prav okoli vprašanj v zvezi z zasebnostjo in 
varstvom podatkov, vendar pa so vsi ti argumenti temelječi na predpostavki, da 
imajo institucije zle namene. Etičnim težavam pri zbiranju podatkov in vprašanjem 
o zasebnosti ter varstvu podatkov se z lahkoto izognemo, če pred implementacijo 



Tajda Štrukelj UČNE ANALITIKE: Nadaljnji razvoj področja učnih analitik 

56 

učnih analitik postavimo jasne meje in se držimo načel etičnega raziskovanja. 
Seveda ni dovolj, da imamo stvari zapisane na papirju, vsega se moramo zares 
dosledno držati. Zgodi se, da institucije včasih res zlorabljajo pridobljene podatke, 
vendar pa se v tem primeru oškodovani ne smejo bati poslužiti pravnih postopkov, 
če so bili ob tem kršeni dogovori. 

 Učnim analitikam lahko začnemo pripisovati prevelik pomen 
Uporaba nove in napredne tehnologije je lahko v tradicionalnih okoljih, kot je šola, 
včasih obremenjujoča. Predvsem učitelji iz starejših generacij se sprva tehnologije 
bojijo in jo včasih lahko celo zavračajo, vendar pa ji kasneje, ko tehnologijo 
sprejmejo, navadno začnejo pripisovati prevelik pomen. Učne analitike se, skozi 
programska orodja za učne analitike, kažejo kot tehnično izjemno napredne. Prav 
zaradi tega se lahko zgodi, da kak učitelj začne učni uspeh svojih učencev 
interpretirati zgolj in samo na podlagi učnih analitik. Nikoli ne smemo pozabiti, da 
je učni uspeh odvisen še od drugih, notranjih in zunanjih dejavnikov, katerih učne 
analitike ne bodo mogle zajeti oziroma jih bodo skozi rezultate težje prikazale. Tu 
govorimo o notranji motivaciji učencev, socialno-ekonomskih razmerah, v katerih 
učenci živijo … Nikar torej ne pozabimo, da tehnologija ne bo rešila vseh naših 
težav v razredu, lahko nam le pomaga pri razreševanju nekaterih izmed njih. 
(Gašević s sod., 2015) 

Obstaja tudi nekaj slabosti, ki se navezujejo na prednosti oziroma nastanejo na podlagi že 
opisanih prednosti. Tudi te slabosti nastanejo izključno na podlagi površne uporabe učnih 
analitik ali pa pripisovanju njihovega prevelikega pomena: 

 Učence oziroma študente lahko učne analitike usmerijo v manj zahtevne izbirne 
predmete in udeležence »prisilijo«, da svoj sanjski študij zamenjajo s študijem, 
ki »jim je bolj pisan na kožo« 
V zgornjem podrazdelku smo zapisali, da učne analitike lahko učence oziroma 
študente usmerjajo pri izbiranju predmetov in tudi pri izbirah nadaljevanja študija 
(akademske poti). Zavedati se je potrebno, da je ta postopek uspešen le takrat, ko 
udeleženec ne ve točno, kako bi se odločil. Rezultati nikakor ne smejo stati na poti 
interesom in sanjam učenca oziroma študenta in ga odvračati od tega, kar si sam 
želi. V resnici moramo spodbujati ravno nasprotno. Čeprav učne analitike nakažejo 
neko akademsko pot, ki bi bila udeležencu pisana na kožo glede na njegove 
sposobnosti in preteklo aktivnost, sam pa ima zase drugačno vizijo, ki si jo močno 
želi doseči, ga moramo pri tem podpreti in mu s pomočjo učnih analitik pomagati 
pri izpopolnjevanju sposobnosti in zmožnosti, za katere menimo, da jih bo pri 
doseganju svojih ciljev potreboval. 

Opazimo lahko, da je že po samem številu prednosti precej več kot slabosti, vendar je tukaj 
vseeno bolj pomembno dejstvo, da so slabosti pravzaprav potencialne slabosti. Večini se 
da, ob premišljeni implementaciji in izvajanju učnih analitik, izogniti in tako poskrbeti, da 
so vsi deležniki pri uvajanju te novosti deležni samo prednosti in da imajo od nje vsi samo 
koristi.  

3.7 Nadaljnji razvoj področja učnih analitik 

Kot smo že večkrat omenili, so učne analitike mlado področje računalniško podprtega 
učenja, s katerim se intenzivno ukvarjajo strokovnjaki iz peščice svetovnih univerz. Čeprav 
se javnost vse bolj zaveda pomembnosti učnih analitik (v poročilu The 2014 Horizon Report 
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so celo zapisali, da imajo institucije le še leto časa, da jih implementirajo), pa strokovnjaki 
še vedno identificirajo izzive, kjer bi bilo potrebno nadaljevati razvoj tega področja. Kot 
vsako tehnološko področje, tudi to doživlja nenehen razvoj v smislu zmogljivosti 
programskih orodij in implementacije novih, močnejših algoritmov. Tak razvoj lahko 
označimo za »naraven«, vendar moramo v tem primeru pod izrazom »razvoj področja« 
pravzaprav razumeti naslavljanje in razreševanje izzivov, ki se, ob vse pogostejši 
implementaciji učnih analitik, pojavljajo. Tako kot pri razvijanju programske opreme, ko 
najbolj zahtevne napake odkrivamo šele pri alfa in beta testiranju, je očitno, da izzivi v 
zvezi s programskimi orodji in samimi učnimi analitikami privrejo na plano šele takrat, ko 
so že implementirane v neki instituciji in tako lahko opazujemo njihove pomanjkljivosti. 

Čeprav je kar nekaj znanih izzivov, pa Fergusonova v svojem delu navaja štiri glavne, s 
katerimi se mora področje učnih analitik spopasti, da bo doseglo višji nivo in še močneje 
pripomoglo k izboljševanju učnega uspeha in poučevanja.  

 Izziv 1: Grajenje močnih povezav z učnimi znanostmi 
Čeprav učnim analitikam ne moremo očitati vpliva na učenje in poučevanje, je vseeno 
dejstvo, da so v dosedanjih implementacijah pojmi, kot so kognicija, metakognicija in 
pedagogika, precej potisnjeni na stran. Da bi lahko bolje razumeli in optimizirali proces 
učenja, moramo namreč zelo dobro razumeti, kako ga podpreti in pri tem upoštevati 
tudi pomembne faktorje, kot so identiteta, sloves in vplivi. Zdi se, da se področje učnih 
analitik vse bolj dviga nad druga področja analitik in se pri tem vedno bolj oddaljuje 
od področja akademskih analitik in izobraževalnega podatkovnega rudarjenja. Želja in 
cilj je, da bi bilo področje učnih analitik veliko bolj povezano s pedagoško znanostjo. 
Zato imajo raziskovalci že sedaj idealno priložnost, da zgradijo močne vezi z njimi. To 
s seboj prinese tudi možnost, da grajenje teh vezi postane dvosmeren proces, saj lahko 
rezultati učnih analitik močno pripomorejo k oblikovanju temeljev za dobre pedagoške 
prakse, učinkoviti pedagogiki in k oblikovanju lastnih učnih identitet učencev. 

 Izziv 2: Razvoj metod za delo z velikimi množicami podatkov z namenom optimizacije 
učnih okolij 
Razumevanje in optimizacija učnih okolij, v katerih poteka računalniško podprto 
učenje, predstavlja naslednji izziv. Obstaja namreč velika možnost, da bodo učenci v 
procesu vseživljenjskega učenja v odprtem in neformalnem ali pa mešanem okolju 
iskali pomoč učnih analitik izven virtualnih učnih okolij in sistemov za upravljanje z 
učenjem, saj bodo tega preprosto navajeni. To pomeni, da je potreben premik proti 
obdelavi večjih, bolj kompleksnih podatkovnih množic in tudi kombinaciji le-teh. Pri 
tem govorimo o mobilni podatkovni množici, biometričnih podatkih in celo podatkih 
o počutju učenca. Če želijo rešiti težave, s katerimi se bodo učenci srečevali v različnih 
okoljih, morajo raziskovalci najprej ugotoviti, katere te težave sploh so in kaj za učence 
v teh primerih predstavlja uspešno odpravljeno težavo. 

 Izziv 3: Poudarek na perspektivah učencev 
Poudarek na učenčevem vidiku bo ključnega pomena pri razvoju učnih analitik, ki bo 
povezan z njihovimi lastnimi potrebami, ne pa toliko s potrebami institucije. Taka 
perspektiva ima potencial, da razširi kriterije učnega uspeha prek navadnega 
ocenjevanja in napredovanja po razredih oziroma letnikih, pri čemer lahko vključimo 
tudi motivacijo, prepričljivost, uživanje, zadovoljstvo in doseganje kariernih ciljev. 
Perspektiva lahko tudi popolnoma preoblikuje načine že obstoječega ocenjevanja, pri 
čemer se bo poudarek premaknil s sumativnega (ocenjevanje preteklih dosežkov) na 
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formativno ocenjevanje (ocenjevanje trenutnega znanja, ki učencem pomaga pri 
razvoju). Da bi to lahko dosegli, potrebujemo metode vizualiziranja in poročanja o 
personaliziranih analitikah, ki jih bodo z lahkoto razumeli tudi učenci in ki so jasno 
povezane z načini njihovega napredovanja in optimiziranja njihovega učenja. Take 
analitike morajo biti transparentne, s čimer bodo učencem omogočile podajanje 
povratne informacije, ki bo lahko pripomogla k izboljšanju samih analitik, omogočile 
pa jim bodo tudi, da bodo videli, kako so njihovi podatki uporabljeni.  

 Izziv 4: Razvoj in uporaba množice jasno začrtanih etičnih smernic 
Ko govorimo o učnih analitikah je velikokrat tema pogovora tudi etika. Spopadanje s 
temi izzivi bo zahtevalo odločitve v zvezi z lastništvom podatkov in skrbništvom nad 
njimi. V trenutno zapisanih ključnih točkah o etičnih problemih ni popolnoma jasno, 
katere pravice imajo učenci v povezavi s svojimi podatki in katere dolžnosti imajo pri 
delovanju na podlagi priporočil, ki se oblikujejo v učnih analitikah. Zaenkrat še ni 
sprejete metode, ki bi raziskovalcem omogočila zajemanje podatkov tako, da bi bilo to 
sprejemljivo za vse deležnike. Nimamo pa tudi še standardnih postopkov, ki bi 
učencem omogočili, da se iz procesa uporabe učnih analitik umaknejo, pri tem pa se 
njihovi podatki izbrišejo. Do sedaj so bila ta vprašanja identificirana in označena za 
težave, vendar še ni bil razvit noben etičen okvir, ki bi bil specifično uporaben za učne 
analitike. (Ferguson, 2012) 
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4 Programsko Orodje za Učne analitiKe - POUK 

4.1 Opis programskega orodja POUK 

POUK oziroma Programsko Orodje za Učne analitiKe je, tako kot je razvidno že iz imena, 
programsko orodje za učne analitike. Zasnovano in izdelano je bilo v okvirju te magistrske 
naloge, njen glavni namen pa je prikazati, kako lahko učitelji z nekaj osnovnega 
programerskega znanja in poznavanja nekaterih komercialnih programskih orodij 
ustvarijo svoje programsko orodje, ki jim bo pomagalo bolje razumeti kakovost svojega 
poučevanja in učenja njihovih učencev. Kljub temu je kot samostojno programsko orodje 
za učne analitike namenjeno tudi učiteljem za uporabo v razredu. 

POUK temelji na uporabi Microsoftovega programskega orodja Excel, v katerem lahko za 
potrebe dopolnjevanja funkcionalnosti orodja uporabimo zelo priročen dogodkovni 
programski jezik Visual Basic for Applications. Pri učnih analitikah je pomembno, da 
obstaja povezava z računalniško podprtim učenjem, kjer uporabljamo virtualna učna 
okolja, s katerimi učitelji dopolnjujejo svoje poučevanje v razredu. Zato pri implementaciji 
POUK-a uporabljamo podatke, pridobljene iz virtualnega učnega okolja Moodle, 
platforme, ki je v slovenskem učnem prostoru najbolj razširjena. 

V nadaljevanju poglavja bomo opisali izdelavo programskega učnega orodja za učne 
analitike, predstavili delovanje POUK-a in ga ponazorili na konkretnem primeru raziskave, 
podali priporočila v zvezi z vključevanjem orodja v pouk, predstavili možne izboljšave in 
prednosti, ki jih uporaba POUK-a prinese, ter dali tudi nekaj priporočil za učitelje, ki bi si 
želeli podobno programsko orodje za učne analitike izdelati tudi sami. 

4.2 Izdelava orodja POUK 

Programska orodja za učne analitike so velikokrat kompleksna orodja, ki zajemajo 
ogromno modulov, pa tudi prvine umetne inteligence. Zato so izredno zahtevna za 
uporabo, bralcu pa ne bo težko ugotoviti, da je njihova izdelava in zasnova zelo zahtevna. 
Programska orodja za učne analitike bi morala biti usmerjena v učitelje in učence, trenutna 
situacija pa je povsem drugačna. Večina teh orodij je zaradi svoje kompleksnosti precej 
dragih, kar pomeni, da bi bila učiteljem v šolah težko dosegljiva.  

Zgornja dejstva so botrovala odločitvi, da bomo za izdelavo POUK-a uporabili programska 
orodja, ki so sicer še vedno komercialna, a jih dandanes najdemo na skoraj vsakem 
osebnem računalniku. Dejstvo je, da ljudje s programom najlažje upravljajo prek 
grafičnega vmesnika, na katerem so jasno vidne vse možnosti, ki jih program ponuja. Prav 
zato bomo kot glavno platformo POUK-a uporabili program za izdelovanje preglednic 
Microsoft Excel, s katerim bomo dosegli tudi eleganten zapis pridobljenih podatkov in 
informacij. Programirali bomo s pomočjo »dialekta« programskega jezika Visual Basic, 
Visual Basic for Applications, ki je že sestavni del Microsoft Excela in izredno dobro deluje 
v povezavi z Excelovimi preglednicami. Njegova največja odlika je, da je izredno močan, ko 
govorimo o programiranju za aplikacije, ki uporabljajo grafični uporabniški vmesnik. Izbira 
Excela in Visual basica for applications sovpada tudi z dejstvom, da izbrano virtualno učno 
okolje, iz katerega bomo črpali podatke o učencih, Moodle, omogoča neposreden izvoz 
podatkov v Excelove razpredelnice. Tako ne bomo potrebovali pretvorb dokumentov, 
ampak jih bomo v POUK le uvozili, le-ta pa jih bo lahko obdelal. 
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4.2.1 Microsoft Excel 

Kot že omenjeno, je Excel orodje za izdelovanje in obdelovanje preglednic. Razvilo ga je 
podjetje Microsoft, prva različica, poimenovana Excel 2.0, sega v leto 1987. Zadnja 
delujoča različica je Excel 2013, zanimivo pa je, da Excel 1.0 nikoli ni obstajal. Programsko 
orodje je bilo razvito za Microsoftovo lastno platformo Windows, pa tudi Mac OS in iOS. 

Excel vsebuje računska in grafična orodja ter tudi vrtilne tabele in programski jezik, 
imenovan Visual Basic for applications (VBA). Posamezni dokumenti, ustvarjeni s tem 
programskim orodjem, se imenujejo preglednice oziroma zvezki, shranimo pa jih lahko v 
različne formate. Format .xls je standarden format, ki je bil za zvezke privzet do verzije 
Excel 2007, kasneje pa ga je nadomesti format .xlsx (čeprav je še vedno možno 
shranjevanje tudi v .xls). Pomemben je tudi format .xlsm, ki predstavlja Excelov zvezek, v 
katerem so omogočeni makroji (Glej podrazdelek 4.2.2.). (Excel, 2015) 

Zvezki so znotraj dokumenta razdeljeni na posamezne liste, do katerih dostopamo prek 
zavihkov na dnu dokumenta. Vsak list je sestavljen iz celic, ki so razporejene v vrstice 
(označene s številkami) in stolpce (označeni z velikimi tiskanimi črkami), zadnje verzije 
Excela pa v posamezni preglednici dovoljujejo do 220 vrstic in 214 stolpcev. Posamezna 
celica lahko zadržuje en podatek, ki je lahko različnih tipov (številka, datum, valuta, 
besedilo …), pridobimo pa ga lahko tudi prek formule, ki jo vnesemo v vnosno vrstico ali 
pa prek povezave z zunanjimi podatkovnimi bazami. Na podlagi teh podatkov Excel lahko 
izdela grafične prikaze, kot so histogrami, tortni diagrami in črtni grafi, omogoča pa tudi 
analizo podatkov in računanje raznih statističnih lastnosti, kot so na primer korelacije. 
Uporabniški vmesnik Excela je v skladu z drugimi Microsoftovimi izdelki iz istega 
programskega paketa Office. Možnosti so umeščene na tako imenovan trak (ang. ribbon), 
ki je razdeljen na več zavihkov (ang. tabs). Vsak od njih je nadalje razdeljen na manjše 
sklope, ti pa vsebujejo tipične funkcije, ki spadajo v logično celoto. Slika 21 prikazuje 
delovno površino Excela 2013 s prikazanimi posameznimi deli. 

 

Slika 21: Microsoft Excel 2013: označena delovna površina orodja 

Odločitev, da za POUK uporabimo Microsoft Excel, temelji predvsem na tem, da ima že 
vgrajen dogodkovni programski jezik, Visual Basic for Applications, in na dejstvu, da po 
raziskavi spletnega analitičnega podjetja Net Applications več kot 90% uporabnikov 
uporablja Microsoftovo platformo Windows. Čeprav je Excel kot del programskega paketa 
Microsoft Office sicer plačljiva programska oprema, vseeno najbolje deluje v povezavi z 
operacijskim sistemom Windows in ga zato najdemo na veliki večini računalnikov, ki 
delujejo na tej platformi, nekatere verzije operacijskega sistema pa celo že vsebujejo 
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prednaložen programski paket Microsoft Office. Poleg tega je Excel s svojimi 
preglednicami idealna možnost za zapis posameznih podatkov v celice in s tem njihovo 
individualno obravnavo. 

4.2.2 Visual Basic for Applications 

Visual Basic for Applications (krajše VBA) je implementacija Microsoftovega 
dogodkovnega programskega jezika Visual Basic 6, gre pa za integrirano razvojno okolje, 
med drugim tudi v Microsoftove programe Excel, Visio in MapPoint, pa tudi ArcGIS, 
AutoCAD in Corel Draw. Uporabniku VBA omogoča izdelavo funkcij ter uporabo raznih 
namenskih knjižnic in je precej močnejše orodje za izdelovanje makrojev, kot je na primer 
WordBasic, ki ga najdemo v programskem orodju Microsoft Word. Čeprav je programski 
jezik tesno povezan z Visual Basicom, vseeno obstaja ključna razlika. VBA namreč ne more 
delovati kot samostojen program, ampak le kot koda znotraj gostiteljske aplikacije. 

VBA je dogodkovni programski jezik. To pomeni, da je izvajanje programa, napisanega v 
takem jeziku, določeno z dogodki uporabnika, kot so kliki na gumbe, premik miškinega 
kazalca, pritisk na določeno tipko … Ti programi imajo največkrat zelo podobno strukturo, 
saj glavna zanka (ang. main loop) ob izvajanju zaznava uporabnikove dogodke in ob tem 
proži ustrezne dele programske kode, ki dogodkom ustrezajo. Pri programiranju VBA 
znotraj Microsoft Excela glavna zanka predstavlja izvajanje same Excel aplikacije oziroma 
se le-ta zažene ob odprtju zvezka, vendar je razdeljena na manjše podzanke oziroma niti, 
ki se izvajajo istočasno. Te niti so lahko omejene na posamezne liste v dokumentu, 
uporabnik pa ima tudi možnost programiranja niti, ki se navezuje na celoten zvezek, in 
implementacije modulov, ki so prav tako skupni celotnemu zvezku. Dogodkovno 
programiranje se največkrat uporablja pri izdelavi programov, ki temeljijo na uporabi 
grafičnih uporabniških vmesnikov (ang. graphical user interface oziroma krajše GUI).  

Uporaba VBA v ciljni aplikaciji ni omejena na aritmetične operacije, pač pa ima precej širok 
spekter uporabnih vrednosti. Z njim lahko na primer uporabnik kontrolira uporabniški 
vmesnik (menuji, orodne vrstice …), dela z uporabniškimi obrazci (ang. user forms), odpira 
in modificira datoteke in upravlja s pogovornimi okni (ang. dialog boxes). Tako kot pri 
veliko drugih programskih jezikih tudi pri VBA obstajajo določeni varnostni izzivi. Vsak 
makro je namreč lahko ustvarjen zlonamerno in prav zato so varnostni ukrepi vedno v 
rokah uporabnika, ne pa avtorja makrojev. Tako lahko na precej preprost način izključimo 
možnost izvajanja makrojev znotraj aplikacije, VBA kodo pa naj bi vedno izvajali samo, če 
zaupamo viru. (Visual Basic for Applications, 2015) 

Prav zaradi varnosti moramo znotraj Microsoft Excela, če želimo uporabljati VBA, najprej 
omogočiti makroje. Če prejmemo zvezek, ki tako kodo že vsebuje, nas program sam 
povpraša, ali želimo omogočiti izvajanje VBA kode, vendar nas pri tem opozori, da gre 
lahko za zlonamerne makroje. V nasprotnem primeru, torej če želimo sami ustvariti kodo, 
moramo znotraj Excela najprej omogočiti zavihek, imenovan »Razvijalec« (ang. 
Developer). V tem zavihku lahko urejamo vse nastavitve v zvezi z makroji, nenazadnje pa 
dostopamo tudi do urejevalnika kode.  

Vmesnik urejevalnika VBA kode je preprost za uporabo in izkorišča prednosti dogodkovne 
usmerjenosti programskega jezika. V splošnem je urejevalnik razdeljen na tri glavna okna. 
Zgornje levo okno prikazuje vse elemente, v katere lahko pišemo kodo (tam so torej 
zapisani vsi listi zvezka in možnost ThisWorkbook, ki predstavlja nit, skupno celotnemu 
zvezku). Okno pod tem prikazuje lastnosti trenutno izbranega objekta (lista, celotnega 
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zvezka, posameznega gradnika …), desno in hkrati največje okno pa je namenjeno pisanju 
kode. V zgornjem delu tega okna se nahajata dva spustna seznama. V levem najdemo 
seznam objektov (celoten list, gumbi …), v desnem spustnem meniju pa so za vsak 
posamezen objekt našteti dogodki, ki jim lahko določimo kodo. Če želimo torej za nek 
gumb, imenovan CommandButton1, določiti kodo, ki naj se izvede ob kliku nanj, v levem 
meniju izberemo možnost z imenom gumba, v desnem pa »Klik« (ang. Click). Urejevalnik 
kode nam bo v tem primeru samodejno ustvaril proceduro (v VBA je procedura označena 
z rezervirano besedo Sub, zaključi pa se z End Sub), ki jo bo poimenoval 
CommandButton1_Click. Med začetno in končno oznako uporabnik vnaša kodo, ki se 
izvede ob pritisku na gumb. Drugi dogodki, ki jih lahko za gumb izberemo, so »Dvojni klik« 
(ang. DblClick), »Prekritje z miškinim kazalcem« (ang. MouseUp), »Pritisk na tipko« (ang. 
KeyPress) …, pomembno pa je, da čeprav so nekateri dogodki skupni več objektom, se 
dogodki od objekta do objekta razlikujejo (tako ima na primer uporabniški obrazec 
določene drugačne dogodke kot na primer gumb). Slika 22 prikazuje urejevalnik VBA kode 
znotraj programskega orodja Microsoft Excel 2013. 

Izbira programskega jezika Visual Basic for Applications je v primeru POUK-a tesno 
povezana z izbiro Microsoft Excela. Možnost dopolnjevanja funkcionalnosti aplikacije s 
pomočjo dogodkovnega programiranja namreč lepo sovpada z možnostjo zapisovanja 
podatkov v celice Excelovega zvezka. VBA namreč omogoča dostop do podatkov v celicah 
s pomočjo prilagojenih funkcij, ob določenih dogodkih (na primer pritisk na gumb) pa 
izvede tudi njihovo obdelavo oziroma kako drugo zahtevo. 

 

Slika 22: Microsoft Excel 2013: urejevalnik VBA kode 

4.2.2.1 Aktivacija zavihka »Razvijalec« znotraj Excela 

V zavihku »Raziskovalec« (ang. Developer), ki znotraj Microsoftovih produktov ni prikazan 
po privzeti možnosti, vsebuje možnosti, s pomočjo katerih lahko pišemo, zaganjamo in 
snemamo makroje, ustvarjamo določene oblike in v dokument dodajamo gradnike, 
uporabljamo XML ukaze in podobno. Ker je bila za izdelavo POUK-a izbrana Excelova 
verzija 2013, bomo postopek aktivacije zavihka »Razvijalec« (ang. Developer) opisali na 
tem primeru, vendar je postopek tudi v drugih verzijah precej podoben. 
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V zgornjem levem kotu kliknemo »Datoteka« (ang. File) in v prikazanem meniju izberemo 
»Možnosti« (ang. Options). Nato izberemo »Prilagodi trak« (ang. Customize ribbon) in na 
desni strani ob imenu »Razvijalec« (ang. Developer) dodamo kljukico. 

Omeniti velja še, da bo zavihek, ko ga enkrat prikažemo, ostal viden, dokler ne izbrišemo 
(ali ponovno namestimo) Excela, ali pa ga skrijemo (po obratnem postopku, kot smo ga 
prikazali). 

4.2.3 Moodle 

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment oziroma krajše Moodle je 
odprtokodno virtualno učno okolje, natančneje Sistem za upravljanje učenja (ang. 
Learning Management System krajše  LMS). Napisan je v programskem jeziku PHP in 
zaščiten z licenco GNU General Public Licence (GPL), kar uporabniku omogoča svobodo 
zaganjanja, preučevanja, razširjanja, kopiranja in modificiranja orodja. Pri razvoju Moodla 
so avtorji upoštevali pedagoške principe, saj gre za eno izmed najbolj uporabljenih okolij 
v računalniško podprtem učenju. Gre za konstruktivistični in socialno konstrukcijski 
pristop, ki v središče učenja postavlja učence, vendar pa programska oprema ni omejena 
le na učenje, ampak je uporabna tudi v različnih razvojnih in poslovnih okoljih. V Sloveniji 
se Moodle največkrat uporablja pri postavljanju t. i. spletnih učilnic, v katere učitelji in 
drugi izobraževalni delavci umeščajo vire, oddaje nalog in druge aktivnosti, povezave, 
naloge za ocenjevanje in vnose v koledar, veliko svetovnih šol in univerz pa ga uporablja 
tudi za izvedbo spletnih predavanj, kar pomeni, da programsko orodje pridobiva vse večji 
pomen tudi pri učenju na daljavo. 

Moodle je ustvaril Martin Dougimas leta 2002 z željo po povečanju kolaborativnega 
oblikovanja vsebine in kontinuiranem napredku, dandanes pa projekt upravlja Moodle HQ 
v Avstraliji. Le-ta združuje trideset razvijalcev, ki jih finančno podpira šestdeset partnerjev 
iz celega sveta. Poleg njih Moodle vzdržujejo tudi drugi odprtokodni programerji, ki v veliki 
meri skrbijo za izdelovanje vtičnikov (ang. plugins). Gre za prilagodljiv nabor orodij, ki 
uporabnikom Moodla omogočajo, da razširijo njegovo funkcionalnost. Zbrani so v 
glavnem direktoriju, aprila 2015 pa jih je bilo že čez 1000, s skupnim številom prenosov 
preko sedmih milijonov. Do danes je bil Moodle preveden v že več kot 100 jezikov, obstaja 
pa tudi že ogromno tem, s katerimi lahko uporabniki še bolj prilagodijo svojo izkušnjo pri 
delu z orodjem. 

V večini virtualnih učnih okolij se za definicijo komunikacije med vsebino na klientovi strani 
in vsebino na strežnikovi strani in določanje, kako naj bo zunanja vsebina prikazana znotraj 
LMS-ja, uporablja SCORM (Sharable Content Object Reference Model). Glavni namen 
SCORM-a je transparentna integracija in povečanje efektivnosti LMS-ja, obstajata pa dve 
verziji, SCORM 1.2 in SCORM 2004. Medtem kot Moodle izpolnjuje vse zahteve SCROM-a 
1.2, pa ne podpira SCORM-a 2004. Uporabniki lahko Moodle prenesejo in namestijo na 
svoj spletni strežnik (na primer Apache), vendar potrebujejo še povezavo s sistemi za 
uporabljanje podatkovnih baz. Že zgrajene kombinacije Moodla (spletni strežnik in 
podatkovne baze) so na voljo le za Microsoft Windows in Macintosh. Poleg na teh dveh 
sistemih Moodle deluje tudi na vseh različicah Unixa, Linuxa in drugih operacijskih 
sistemih. 

V skoraj petnajstih letih od prve različice Moodla poznamo že dvajset različic tega 
priljubljenega LMS-ja. Zadnja verzija je 2.9 (le-ta datira v maj 2015, kar je za začetkom 
izdelave POUK-a), za november leta 2015 pa je pripravljena povsem nova verzija, 3.0. 
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Omeniti velja, da skupnost vedno podpira in vzdržuje le zadnje tri do štiri verzije Moodla, 
kar pomeni, da morajo uporabniki obstoječe LMS-je nadgrajevati z novejšimi verzijami. 
(Moodle, 2015) Slika 23 prikazuje primer spletne učilnice, postavljene na osnovi Moodla 
2.5.2+, ki je tudi verzija, s pomočjo katere je bil POUK izdelan in testiran. 

 

Slika 23: Moodle 2.5.2+: primer spletne učilnice 

Spletno učilnico, izdelano s pomočjo Moodla, si lahko predstavljamo tudi kot nekakšen 
skupek predmetov, v katerih lahko posamezniki sodelujejo kot udeleženci (učenci) ali 
administratorji (učitelji). Pri tem je lahko določen posameznik pri enem predmetu 
administrator, pri drugem pa udeleženec, pomembno je tudi, da si administrator vedno 
lahko ogleda svoj predmet z zornega kota udeleženca, dokler ne vključi urejanja 
predmeta. Tako dobi vpogled v to, ali so vsi viri dovolj jasno izpostavljeni, ali je nemara 
pozabil katero izmed nalog prikazati (Moodle omogoča nalaganje stvari, še preden jih 
administrator naredi vidne za udeležence), ali so vidne ocene oddaj tistim, ki jim morajo 
biti vidne itd.  Urejanje predmeta je precej preprosto. Obstaja več različnih aktivnosti, ki 
jih administrator umešča v predmet, vsak od njih pa, glede na tip, omogoča drugačna 
dejanja. Viri tako omogočajo oglede in prenose, forum si lahko ogledujemo in dodajamo 
diskusije, znotraj diskusij lahko dodajamo prispevke, le-te lahko brišemo in urejamo, wiki 
omogoča urejanje in branje, oddaje nalog pa omogočajo učencem, da svoj izdelek predajo 
v ocenjevanje, in učitelju, da ga oceni. 

Izbira Moodla v sklopu izdelave POUK-a je pravzaprav očitna. Gre za virtualno učno okolje, 
ki je v slovenskem izobraževalnem okolju med najbolj uporabljenimi, poleg tega pa 
omogoča izvoz podatkov o učencih v Excelove preglednice. V nekem pogledu je POUK 
dobra razširitev uporabe Moodla v razredu. Le-ta je namreč zelo dobra rešitev za iskanje 
ter oblikovanje rešitev s področja učenja, vendar je, če ga pogledamo s področja učnih 
analitik, izredno omejen. Ponuja sicer statistične zametke (na primer število prijav v 
posameznem dnevu …), vendar taki podatki sami zase učiteljem seveda ne morejo 
koristiti. POUK po drugi strani izkorišča te podatke, ki se nabirajo v virtualnem učnem 
okolju, jih obdela in učiteljem ponudi dodatne informacije, ki pravzaprav še poglobijo 
funkcionalnost samega Moodla in jim s tem ponudijo dodaten vpogled v računalniško 
podprto učenje, ki ga izvajajo. Dobra stran Moodla je tudi ta, da ga podpira izjemno 
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organizirana in zavzeta skupnost. Kot smo že omenili, v direktoriju lahko najdemo veliko 
vtičnikov, ki funkcionalnost spletnih učilnic še razširijo, poleg tega pa obstaja ogromno 
forumov, na katerih bomo hitro našli odgovor na svoje vprašanje v zvezi z Moodlom, pa 
tudi vodičev, ki nam bodo hitro predstavili delovanje in možnosti opisovanega virtualnega 
učnega okolja. 

4.3 Opis delovanja orodja POUK 

POUK sicer za svoje delovanje potrebuje nameščen Microsoft Excel, vendar je v splošnem 
samostojna aplikacija formata .xlsm (Excelov zvezek, ki vsebuje makroje). To pomeni, da 
mora ciljni uporabnik ob prvem zagonu omogočiti makroje (če jih še nima) in že je nared, 
da POUK lahko uporabi za pridobivanje vpogledov v svoje poučevanje in učenje učencev. 

Ob zagonu se POUK najprej inicializira. To pomeni, da se iz zvezka izbrišejo vsi podatki, ki 
so v njem ostali od prejšnje uporabe. Po inicializaciji je sicer programsko orodje nared za 
uporabo, vendar pa nobena izmed njenih funkcij še ni delujoča, saj dobijo vrednost šele 
po uvozu datoteke Dnevniški zapis in datoteke Poročilo ocenjevalca (Glej podrazdelek 
4.3.1.), ki ju pridobimo iz virtualnega učnega okolja Moodle. Uvoz je dokaj enostaven, saj 
moramo shraniti omenjeni datoteki in ju potem odpreti s pomočjo samega orodja. Ker je 
to ključni korak v uporabi POUK-a, so na Nadzorni plošči, to je prvem listu v Excelovem 
zvezku, na katerem je umeščen glavni meni za POUK, vsi gumbi, razen tistega, ki skrbi za 
uvoz podatkov, in tistega, ki nam nudi pomoč pri izvozu potrebnih datotek iz Moodla, 
zatemnjeni oziroma nimajo možnosti klika. Po uvozu podatkov pridobijo možnost klika 
tudi ostali gumbi in POUK nudi vse svoje funkcionalnosti. 

 

Slika 24: POUK: nadzorna plošča pred uvozom podatkov iz Moodla 

Pri uporabi POUK-a je pomembno, da se zavedamo, da gre za klasično programsko orodje 
za učne analitike, ki je le del uporabe učnih analitik. To pomeni, da obsega le določene 
faze, to je izbor podatkov (ki je pravzaprav že določen in ni odvisen od uporabnika 
programskega orodja), zajem podatkov in združevanje podatkov. POUK nas v resnici 
»pospremi« še v četrto fazo učnih analitik (rezultat, uporaba pridobljenih informacij in 
izboljšanje stanja), saj na primer v sklopu vizualizacije posameznega učenca (Glej 
podrazdelek 4.3.3.) ponudi tudi komentar vseh učenčevih podatkov in grafičnih prikazov 
podatkov. Vendar pa je potrebno poudariti, da gre le za predlog interpretacije in možnih 
ukrepov, konkretna dejanja pa mora na podlagi lastnega videnja učitelj izvesti sam. Druga 
stvar, na katero moramo biti pozorni, je, da bo POUK najbolj učinkovit, če ga bomo 
uporabljali v razredu, ki spletno učilnico uporablja ne kot razširitev ali dodatek h 
klasičnemu pouku, pač pa kot osnovno sredstvo učenja. To ne pomeni, da POUK 
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zanemarja potrebo po učitelju in da bi se morali učenci učiti sami z ekrana, pač pa, da 
učitelj vse svoje pripomočke nalaga na spletno učilnico, jo uporablja tudi med samim 
poukom, prek nje daje domače naloge, poskrbi tudi za video predavanje, itd. 

4.3.1 Pridobivanje podatkov o učencih 

POUK se z vidika povezovanja s podatki bistveno razlikuje od standardnih programskih 
orodij za učne analitike. Podatke vanj namreč uvozimo, medtem ko je pri drugih 
programskih orodjih navadno tako, da uporabimo obstoječe podatke (programsko orodje 
na primer povežemo z obstoječo spletno učilnico). Ker torej podatke uvažamo, s tem 
ustvarimo nekaj dodatnega dela za uporabnike, vendar nam na pomoč priskoči Moodle, 
ki ima možnost izvoza podatkov direktno v Excelovo preglednico. 

Za delovanje POUK-a potrebujemo dve datoteki, to je Dnevniški zapis in Poročilo 
ocenjevalca. Kot smo že omenili, je bil POUK zgrajen s pomočjo Moodle verzije 2.5.2+, zato 
bomo postopek pridobivanja obeh datotek prikazali na tem specifičnem okolju. Poudariti 
je potrebno, da je lahko postopek pridobivanja teh dveh datotek v drugih verzijah 
drugačen in, kot že omenjeno, bodo uporabniki morali zato prilagoditi določene dele 
programske kode. 

 Dnevniški zapis 
S svojim uporabniškim imenom in geslom, ki nam omogočata administratorske 
pravice, se prijavimo v spletno učilnico in izberemo predmet, za katerega želimo 
pridobiti podatke. V spodnjem desnem delu osnovne strani predmeta poiščemo 
okvir »Nastavitve«, znotraj njega pa kliknemo na »Dnevniški zapisi«. Odpre se nam 
stran, na kateri nas Moodle povpraša po tem, kaj vse želimo vključiti v dnevnik, ki 
si ga bomo ogledali. Seveda je to različno od učitelja do učitelja, vendar je močno 
priporočljivo, da za določen predmet izberemo vse sodelujoče za vse dneve, vse 
dejavnosti in vsa dejanja uporabnikov. Poleg tega izberemo še možnost izvoza v 
Excel formatu in pritisnemo gumb za izvoz (»Pridobi te dnevniške zapise«). 
Opozoriti je potrebno, da izvoz v Excelovo preglednico za velike dnevniške zapise 
žal ne deluje (ker se ustvari prevelika datoteka). Če uporabnik naleti na tak primer, 
mora namesto prenosa v Excel formatu izbrati prenos v tekstovnem formatu. Ko 
se podatki prenesejo, mora uporabnik odpreti pridobljeni .txt datoteko, izbrati v 
njej vse podatke (bližnjica Ctrl + A), jih kopirati (bližnjica Ctrl + C), odpreti novo 
Excelovo preglednico, označiti celico A1 in podatke kopirati vanjo (bližnjica Ctrl + 
V). Podatki se bodo samodejno razporedili po vrsticah in stolpcih na isti način, kot 
če bi jih že prenesli v Excel formatu. Če se poslužimo tega postopka, moramo nujno 
spremeniti tudi ime lista, na katerega smo zapisali podatke, v Dnevniki 1-1, nato 
pa zvezek shraniti v format .xls ali .xlsx. 

 Poročilo ocenjevalca 
Če še nismo vpisani v Moodle, to storimo tako kot v zgornjem primeru za Dnevniški 
zapis in vstopimo v predmet, za katerega želimo pridobiti datoteko z ocenami. 
Ponovno poiščemo okvirček »Nastavitve« in v njem kliknemo »Ocene«. Ko se 
odpre okno z ocenami, v zgornjem spustnem meniju pod rubriko »Izvozi« 
izberemo »Preglednica Excel«. Odpre se novo okno, v katerem nastavimo lastnosti 
prenosa. Paziti moramo, da pod »Predogled vrstic« nujno izberemo večje število, 
kot je število naših učencev (zadostovalo naj bi 100), obkljukane pa naj bodo vse 
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naloge in kvizi, za katere želimo pridobiti ocene. Nato kliknemo na »Pošlji« in v 
zadnjem koraku »Izvozi«. 

 

Slika 25: Del datoteke z dnevniškim zapisom, izvožene iz Moodla 

Zgornja slika prikazuje del datoteke Dnevniški zapis, ki jo po zgornjem postopku izvozimo 
iz Moodla. Vsaka vrstica predstavlja eno dejanje nekega udeleženca, pri tem pa v prvem 
stolpcu najdemo ime predmeta, za katerega smo datoteko izvozili, v drugem datum in uro 
dejanja, v tretjem IP, s katerega je udeleženec dejanje opravil, v četrtem ime udeleženca, 
v petem, katero dejanje je opravil in v zadnjem dodatne informacije o dejanju (na primer 
ime vira, ki si ga je ogledal).  

 

Slika 26: Del datoteke s poročilom ocenjevalca, izvožene iz Moodla 

Struktura datoteke je v določeni meri podobna tudi za datoteko Poročilo ocenjevalca, kot 
prikazuje zgornja slika. V prvih dveh stolpcih lahko najdemo ime in priimek udeleženca, 
sledijo pa jim identifikacijska (vpisna) številka, ustanova in oddelek. V naslednjem stolpcu 
je naslov e-pošte. Zadnji štirje stolpci so v primeru POUK-a irelevantni in jih v samem 
programskem orodju nikjer ne uporabimo, za njimi pa sledijo ocene posameznih nalog. Če 
udeleženec za določeno nalogo oziroma kviz ni dobil ocene, je v ustrezni celici namesto 
številčne ocene zapisan znak minus (-). V zadnjem stolpcu je zapisan seštevek predmeta, 
to je odstotek, ki ga je učenec dosegel od najvišje možne ocene. Če je torej učenec za tri 
naloge prejel ocene 3, 4 in 5, najvišja možna ocena pa je povsod ista, to je 5, je njegov 

seštevek predmeta enak 
3+4+5

5+5+5
∙ 100 = 80. 

Zgoraj opisani datoteki predstavljata dobro osnovo za pridobivanje različnih podatkov o 
učencih, vendar pa, kot je razvidno iz slik, sami posebej ne ponudita nobenega 
konkretnega podatka o učencu (z izjemo seštevka predmeta). POUK zato iz teh dveh 
datotek za posameznega učenca pravzaprav izračuna različne podatke (imenovane tudi 
spremenljivke): 

 število ogledov predmeta (oziroma število vpisov v predmet), 

 število različnih IP-jev, s katerih se je učenec vpisal v predmet, 

 število ogledov predmeta (vpisov) v šolskem času, 

 skupno število ogledanih virov, 

 število različnih ogledanih virov, 

 povprečno število dni, potrebnih za prvi ogled vira, 

 število prenosov virov, 

 število ogledov foruma, 
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 število ogledov posameznih diskusij znotraj foruma, 

 število dodanih diskusij, 

 število dodanih prispevkov znotraj diskusij, 

 število izbrisanih prispevkov, 

 število urejenih prispevkov, 

 seštevek predmeta, 

 najvišjo oceno, 

 najnižjo oceno, 

 povprečno oceno, 

 število ogledov wikija, 

 število urejanj wikija. 

Vsi ti podatki so zaradi lažje preglednosti v programskem orodju za učne analitike 
razdeljeni v pet sklopov: 

 podatki o ogledih, 

 podatki o virih, 

 podatki o aktivnostih na forumu, 

 podatki o ocenah, 

 podatki o wikiju. 

Podatki se iz dnevniškega zapisa računajo predvsem s primerjanji nizov in shranjevanjem 
delnih rezultatov v tabele in druge spremenljivke. Tako na primer se vrednost števca, ki 
šteje, kolikokrat si je učenec ogledal predmet, poveča vsakič, ko v trenutno obravnavani 
vrstici, v petem stolpcu naletimo na izraz course view (slo. »Ogled predmeta«). Podobno 
velja tudi za datoteko z ocenami udeležencev, le da moramo tam najprej primerjati imena 
udeležencev, ki so že zapisani v POUK-u (obdelava Dnevniškega zapisa se namreč izvede 
pred obdelavo Poročila ocenjevalca) in v trenutno obdelovani datoteki. Pri računanju 
podatkov iz sklopa Podatki o virih ima pomembno vlogo tudi drugi list v orodju POUK, to 
je list Podatki o virih. Pred samim računanjem podatkov se namreč nanj zapišejo vsi 
podatki o virih (ime, datum dodajanja in avtor), s pomočjo katerih se določeni podatki, kot 
je na primer povprečno število dni za prvi ogled vira, sploh lahko izračunajo.  

Pomembno je tudi, da ima uporabnik POUK-a na tem mestu veliko potrpljenja. Zgodi se 
namreč, da so dnevniški zapisi zelo dolgi, programska koda znotraj POUK-a pa mora tako 
izvesti veliko primerjanj, računanj in drugih operacij. Zaradi tega lahko postopek samega 
pridobivanja podatkov, predvsem iz Dnevniškega zapisa, traja sorazmerno dolgo, tudi 
nekaj minut. Pridobivanje podatkov iz Poročila ocenjevalca poteka načeloma dovolj hitro. 

Ko se podatki iz opisanih datotek izračunajo in zapišejo v POUK, se obe datoteki zapreta 
brez shranjevanja, podatki pa se zapišejo na list Podatki o učencih znotraj POUK-a. Slika 
27 prikazuje del lista s podatki o učencih po uspešnem vnosu podatkov. 

4.3.2 Opis delovne površine POUK-a 

Ob zagonu POUK-a v aplikaciji privzeto obstaja pet listov, imenovanih Nadzorna plošča, 
Podatki o učencih, Podatki o virih, Vizualizacija in Povezanost spremenljivk. Na prvem 
najdemo glavni meni POUK-a, na drugem so po vnosu datoteke prikazani vsi podatki 
učencev (Glej zgornji podrazdelek.), na tretjem so po vnosu prikazani podatki o vseh 
dodanih virih, na četrtem na podlagi podatkov programsko orodje za učne analitike ustvari 
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grafično vizualizacijo (Glej podrazdelek 4.3.3.), na zadnjem pa se izračunajo in vizualizirajo 
povezanosti med spremenljivkami. Teh pet listov je v programu stalnih, z orodjem pa 
lahko tudi dodajamo liste, saj se vizualizacija posameznega učenca izvede na novem listu, 
ki ga po uporabi lahko ročno izbrišemo ali pa se izbrišejo ob naslednjem zagonu POUK-a. 

Nadzorna plošča 

Nadzorna plošča je glavni meni POUK-a. Na njej najdemo šest gumbov, od katerih so štirje 
(Vizualizacija podatkov za vse učence, Ponastavi POUK (izbriši podatke), Vizualizacija 
podatkov posameznega učenca in Izračun povezanosti med spremenljivkami) pred 
uvozom podatkov iz Moodla neuporabni. Slika 24 prikazuje nadzorno ploščo POUK-a pred 
vnosom podatkov iz Moodla. 

Opis gumbov in njihovih dejanj: 

1. Uvoz potrebnih datotek in izračun podatkov 
S klikom na ta gumb POUK uporabnika prek pojavnega okna najprej opozori, 
kakšen je vrstni red nalaganja datotek v programsko orodje, nato pa ga povpraša 
po prvi datoteki, to je Dnevniškem zapisu. Vnos je uporabniku omogočen tako, da 
prek izbirnega okna izbere datoteko s svojega računalnika. Ko se postopek 
prenosa iz te datoteke zaključi, POUK uporabnika povpraša po drugi datoteki, 
Poročilu ocenjevalca, in podatke dopolni s sklopom ocen. Po vnosu podatkov 
pridobijo možnost klika tudi prej nedosegljivi gumbi, napolnita pa se tudi lista s 
podatki o učencih in podatki o virih. 

2. Vizualizacija podatkov za vse učence 
Ko postane ta gumb po vnosu podatkov dosegljiv oziroma dobi možnost klika, na 
podlagi vnesenih podatkov poskrbi za vizualizacijo podatkov za vse učence.  

3. Ponastavi POUK (izbriši podatke) 
Ta gumb je ekvivalent ponovnemu zagonu programskega orodja. Iz POUK-a izbriše 
vse podatke, grafe in odvečne liste (tiste, ki po privzetem niso del POUK-a) ter 
ponovno onemogoči klike na gumbe Vizualizacija podatkov za vse učence, 
Vizualizacija podatkov posameznega učenca, Izračun povezanosti spremenljivk in 
Ponastavi POUK (torej samega sebe). 

4. Vizualizacija podatkov posameznega učenca 
Klik na ta gumb po tem, ko je omogočen, ustvari nov list v zvezku in nanj razporedi 
grafe, ki predstavljajo primerjave učenčevih vrednosti posameznih spremenljivk 
in vrednosti povprečja za spremenljivke. Tako lahko učitelj s pomočjo POUK-a dobi 
celostno sliko o učenčevih vrednostih spremenljivk, brez da bi ga iskal v vsakem 
grafu posebej na listu Vizualizacija. 

5. Pomoč pri izvozu datotek iz Moodla 
Ta gumb prek uporabniških obrazcev, ki vsebujejo slike in besedila, uporabniku 
obrazloži postopek pridobivanja datotek Dnevniški zapis in Poročilo ocenjevalca. 

6. Izračun povezanosti med spremenljivkami 
Ta gumb na zadnjem listu zvezka ustvari tabelo korelacij med spremenljivkami in 
za vsako od spremenljivk izriše tudi graf, s katerega učitelj hitreje razbere, s 
katerimi drugimi spremenljivkami je povezana. 

Omeniti velja, da lahko do vizualizacije podatkov o vseh učencih in do vizualizacije 
posameznega učenca dostopamo tudi s klikoma na ustrezne gumbe na listu Podatki o 
učencih. 
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Podatki o učencih 

List Podatki o učencih je ob začetku izvajanja POUK-a prazen in uporabnika obvešča o tem, 
da še ni vnesel datotek, potrebnih za pridobitev podatkov. Po vnosu podatkov se na tem 
listu ustvarijo vrstice, v katerih so zapisani učenci, in stolpci, v katerih so zapisani 
posamezni podatki. Nad ustreznimi stolpci je tudi vodilna celica, v kateri je zapisano, kateri 
podatek se hrani v spodnjem stolpcu, nad njo pa je ime sklopa, ki mu spremenljivka 
pripada. Sklopi se med seboj ločijo z različnimi barvami ozadja celic. Slika 27 prikazuje del 
lista, ko so podatki že vnešeni. Več o pridobivanju podatkov o učencih glej v podrazdeleku 
4.3.1. 

 

Slika 27: POUK: del lista s podatki o učencih 

Kot smo že omenili, lahko podatke o vseh učencih vizualiziramo neposredno s tega lista, 
tako da v levem delu kliknemo na gumb Vizualizacija podatkov za vse učence. Poleg tega 
lahko ustvarimo vizualizacijo za enega učenca, ki se bo odprla na novem listu znotraj 
POUK-a (s pritiskom na Vizualizacija podatkov posameznega učenca), ali pa za vse učence, 
za vsakega posebej. Vizualizacijo izvozimo neposredno v datoteke formata .pdf. Zadnji 
gumb na levi nam omogoča izvoz podatkov, ki so na tem listu, v datoteko formata .pdf. 

Pod gumbi je zapisano tudi ime vodje razreda (učitelja). POUK ta podatek pridobi na 
predpostavki, da je učitelj edini, ki v spletno učilnico dodaja vire, ker pa gre za podatek, ki 
za delovanje programske opreme ni nujno potreben, lahko uporabnik iz kode mirno 
odstrani pridobivanje le-tega. 

Podatki o virih 

Na listu Podatki o virih najdemo vse podatke o virih, ki jih hrani tudi Moodle. Po vnosu 
podatkov tako v POUK-u najdemo zapis o imenu vira, kdaj je bil dodan in kdo ga je dodal. 
List se ustvari med samim nalaganjem podatkov, pomemben pa je zato, ker z njegovo 
pomočjo lahko izračunamo veliko podatkov iz sklopa Podatki o virih (Glej podrazdelek 
4.3.1.). S pomočjo gumba za izvoz je uporabniku omogočen tudi izvoz teh podatkov v 
datoteko formata .pdf. 

Vizualizacija 

Na tem listu so prikazani grafi, na katerih so zajeti podatki o vseh učencih. Gre za stolpične 
prikaze numeričnih podatkov, kjer vsak stolpec predstavlja vrednost posameznega učenca 
pri določeni spremenljivki. Več o vizualizaciji POUK-a si lahko zainteresiran bralec prebere 
v podrazdelku 4.3.3. 
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Povezanost spremenljivk 

Na zadnjem listu se po izbiri gumba Izračun povezanosti med spremenljivkami ustvari 
tabela korelacij med spremenljivkami ter izrišejo grafi povezanosti. Ker so vse 
spremenljivke številskega tipa, paroma pa so med seboj linearno odvisne, za izračun 
korelacije uporabimo Pearsonov korelacijski koeficient. 

4.3.3 Vizualizacija 

V sklopu tega magistrskega dela smo že velikokrat omenili, da je vizualizacija eden izmed 
ključnih vidikov pri zasnovi programskih orodij za učne analitike in tega smo se držali tudi 
pri izdelavi orodja POUK-a. Čeprav nam že sami podatki v tem primeru lahko razkrijejo del 
informacij, ki jih nosijo, pa pravi pomen dobijo šele, ko iz njih narišemo grafe, ki so 
učiteljem lažje berljivi in z njimi lažje postavljajo podatke v perspektivo. 

V POUK-u ločimo dva tipa vizualizacije. Prvi tip je vizualizacija podatkov vseh učencev, ki 
se ustvari na listu Vizualizacija, drugi tip pa je vizualizacija podatkov posameznega učenca, 
ki se ustvari na novem listu (poimenovanem po učencu). 

Vizualizacija podatkov vseh učencev 

Vizualizacija podatkov vseh učencev je skupek stolpčnih grafov za vse spremenljivke iz 
podrazdelka 4.3.1, umeščenih na list Vizualizacija. Tak skupek lahko ustvarimo s klikom na 
ustrezen gumb na strani Podatki o učencih ali pa na Nadzorni plošči, vendar le, če so bili 
pred tem že vnešeni podatki o učencih in če vizualizacija podatkov vseh učencev še ni bila 
ustvarjena. Vsak od grafov je sestavljen iz toliko stolpcev, kolikor je učencev, tako da vsak 
stolpec predstavlja učenca oziroma njegovo vrednost za določeno spremenljivko. Tako 
učitelj hitro dobi vpogled v celostno sliko o določeni spremenljivki in oceni, kateri učenci 
izstopajo. Vsak graf ima včrtano tudi povprečje, kar posameznemu dosežku učenca da še 
večji pomen, saj lahko učitelj tako primerja vrednosti s povprečjem in določi, ali gre za 
relativno dober ali slab rezultat. Slika 28 prikazuje primer grafa vizualizacije podatkov vseh 
učencev za spremenljivko Število prijav v šolskem času. Iz nje so razvidne vrednosti 
posameznega učenca, vendar na oko ne poznamo točnih vrednosti, pač pa jih lahko, brez 
premika na drug list, pridobimo tako, da miškin kazalec premaknemo na določen stolpec. 
Pojavil se bo okvirček, ki nam pove, za katerega učenca gre in katero vrednost 
spremenljivke ima. S slike je lepo razvidno tudi povprečje  vrednosti in tako hitro lahko 
vidimo, kateri učenci padejo pod povprečje in kateri so nad njim. Pomembno je vedeti, da 
dejstvo, da je učenec nad povprečjem, ni nujno vedno dobro (najbolj izrazito je to pri 
spremenljivki Povprečno število dni, potrebnih za prvi ogled vira).  

 

Slika 28: POUK: primer grafa vizualizacije podatkov vseh učencev 
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Barva stolpcev v grafih je določena z barvo sklopa, ki mu pripada, na levi strani lista pa 
najdemo tudi gumb, ki omogoči  izvoz celotnega lista v dokument formata .pdf. Če bi rad 
učitelj grafe izvozil v poročilo, ki ga sam oblikuje, lahko označi celotno površino grafa, ga 
kopira (bližnjica Ctrl + C) in v orodje za urejanje besedila (na primer Microsoft Word) prilepi 
kot sliko.  

Vizualizacija podatkov posameznega učenca 

Vizualizacija podatkov vseh učencev je namenjena predvsem vizualni primerjavi 
rezultatov učencev med seboj, vizualizacija podatkov posameznega učenca pa je bolj 
osredotočena na to, kakšne rezultate je dosegel posamezen učenec. Tako vizualizacijo 
lahko v POUK-u ustvarimo po tem, ko so bili vneseni podatki iz potrebnih datotek, gumb 
pa najdemo tako na Nadzorni plošči kot tudi na listu Podatki o učencih.  

Ob kliku na ustrezen gumb za vizualizacijo podatkov posameznega učenca nas POUK 
povpraša, za katerega od učencev želimo ustvariti vizualizacijo in nam ponudi spustni 
seznam učencev z lista Podatki o učencih. Ko učenca izberemo, se ustvari nov list v POUK-
u, na katerem se prikaže vizualizacija podatkov za izbranega učenca. Skupno ta list vsebuje 
enaindvajset do dvaindvajset različnih grafov, pri katerih gre v večini za primerjavo 
rezultata učenca s povprečjem za določeno spremenljivko. Taki grafi so torej dvostolpični, 
razen pri primerjavi ocen, kjer je dodan še tretji stolpec, najvišji možen dosežek. Poleg teh 
grafov je na novo ustvarjenem listu tudi en tortni diagram. Nanaša se na oglede 
predmetov in ponazarja delež prijav učenca v šolskem času proti deležu drugih prijav. Proti 
koncu postopka ustvarjanja vizualizacije podatkov posameznega učenca POUK povpraša 
uporabnika, če želi ustvariti tudi graf trenda ocen. Če uporabnik želi trend ocen, mora 
ponovno izbrati datoteko Poročilo ocenjavalca, za trenutnega učenca pa se ustvari 
stolpični graf ocen (vsak stolpec predstavlja eno oceno), ki ima dodano polinomsko 
trendno črto stopnje 2. Tik pred koncem izdelave lista z vizualizacijo izbranega učenca 
uporabnik dobi tudi možnost izvoza vizualizacije v datoteko formata .pdf. Če je ne izkoristi, 
kasneje pa vendarle ugotovi, da bi jo rad imel za izbranega učenca, mora zapreti list z 
njegovo vizualizacijo (POUK namreč ne dovoljuje dvojne vizualizacije za istega učenca, 
prav tako pa Excel ne dovoljuje podvojenih imen listov) in le-to ustvariti na novo, nato pa 
v zadnjem koraku izbrati izvoz lista tudi v datoteko formata .pdf. Vsak sklop grafov je na 
listu za izbranega učenca pobarvan z ustrezno barvo (in umeščen na podlago ustrezne 
barve), da se sklopi podatkov takoj jasno vidijo. 

Pod grafi POUK uporabniku ponudi tudi komentar učenčevih rezultatov. Pomembno se je 
zavedati, da ta komentar ne predstavlja nujno realnega stanja, pač pa gre samo za 
priporočila učitelju, na kaj naj bo pri učencu pozoren, in za možne interpretacije 
določenega rezultata. Tako na primer POUK učitelju pojasni, da veliko število različnih IP-
jev pri prijavah določenega učenca lahko pomeni, da se le-ta vpisuje v predmet z naprav, 
ki se jim dinamično dodeljuje IP, kar bi lahko pomenilo, da doma nima dostopa do 
stacionarnega računalnika ali pa, da se za predmet tako zanima, da do njega dostopa 
praktično z vsako prenosno napravo, ki mu je trenutno pri roki. Zakaj je temu tako, je več 
možnih interpretacij in ker je realno stanje odvisno samo od učenca, se učitelj ne sme v 
celoti zanašati samo na interpretacijo POUK-a. S tem komentarjem POUK namreč popelje 
uporabnika (učitelja) v četrto fazo učnih analitik, to je pridobivanje informacij in njihova 
uporaba, vendar so informacije v tem primeru izjemno občutljive in jim pravi pomen lahko 
pripišemo samo s pomočjo učenca oziroma pogovora z njim. Slika 29 prikazuje 
vizualizacijo posameznega učenca skupaj s trendom ocen in komentarjem rezultatov. 
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Slika 29: POUK: vizualizacija podatkov posameznega učenca brez komentarja 
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Komentar POUK sestavi samodejno in je odvisen od primerjave vrednosti rezultata učenca 
in povprečja za določeno spremenljivko, saj se za vsako od spremenljivk izračuna razlika 
med učenčevo vrednostjo in povprečjem ter se glede na to razliko določi komentar te 
vrednosti. Komentar lahko za vsako spremenljivko dobi eno izmed treh vrednosti. Če je 
učenčeva vrednost več kot max odstotkov večja od povprečja (pri večini spremenljivk je 
vrednost max nastavljena na 25), komentar dobi vrednost1, če je ta več kot min odstotkov 
manjša od povprečja (pri večini spremenljivk je vrednost min nastavljena na 20), komentar 
dobi vrednost3, če pa je vrednost vmes (torej nekje »blizu« povprečja), komentar dobi 
vrednost2. Za natančneje določene meje in vrednosti za komentar glej Priloga 2. 

 

Slika 30: POUK: primer komentarja za izbranega učenca 

4.3.4 Priporočila pri uporabi POUK-a 

POUK je programsko orodje, ki je namenjeno učiteljem za izboljševanje njihovega 
poučevanja in učenja učencev. Čeprav je izdelan iz preprostih orodij, vseeno zahteva 
specifične okoliščine, v katerih lahko dosežemo optimalne pogoje za njegovo uporabo. 
Naslednji podrazdelek tako opisuje pogoje, ki sploh omogočajo, da POUK v razredu lahko 
uporabimo in njegov učinek približamo maksimumu. 

1. Za računalniško podprto učenje uporabimo Moodle 
Čeprav gre za dokaj očiten pogoj, ne smemo pozabiti, da Moodle ni edino 
virtualno spletno okolje, ki ga lahko implementiramo v svoje poučevanje. Tako sta 
na primer razširjena tudi Blackboard in Joomla!, vednar je POUK posebej 
oblikovan, da deluje le z dnevniškimi zapisi in poročili ocenjevalca iz Moodla. 
Potrebno je sicer poudariti, da je možno izdelati tudi modifikacije, s katerimi bi 
podatke lahko uvozili iz drugih LMS (če je iz le-teh izvoz sploh mogoč), vendar pa 
bi to zahtevalo precejšnje spremembe v sami kodi in zato priporočamo izdelavo 
povsem novega programskega orodja, če Moodla ne uporabljate. 

2. Spletno učilnico vključimo v pouk 
Ker je Moodle osnova za delovanje POUK-a in podatkov vanj neposredno ne 
vnašamo, si želimo, da Moodle vsebuje čim več podatkov o učencih. Če ga pri 
samem pouku ne uporabljamo, bomo izgubili del pomembnih vrednosti 
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podatkov, ki so lahko pomembni pri spremljanju učne uspešnosti učenca, saj 
bomo učence s tem omejili na uporabo spletne učilnice od doma. 

3. Vire, ki jih uporabljamo pri poučevanju, nalagamo na spletno učilnico 
Da učenci sledijo pouku, je seveda izredno pomembno, vendar se velikokrat zgodi, 
da tega niso zmožni, saj morajo hitro prepisovati s table ali projekcijskega platna. 
Zdi se smiselno, da vire, ki jih pri svoji razlagi uporabljamo, naložimo na spletno 
učilnico, učenci pa jih spremljajo z razlago. S tem pridobimo tudi možnost 
vpogleda v to, ali so učenci res spremljali razlago (v dnevniških zapisih je zapisan 
tudi čas, kdaj si je posamezen učenec ogledal nek vir), dosežemo pa tudi, da se 
bodo učenci večkrat vračali na spletno učilnico, kar bo seveda vidno tudi v  
POUK-u. 

4. Učence opominjamo, naj si vire ogledujejo čim prej in čim večkrat 
Pomembni podatki v POUK-u, v sklopu Podatki o virih, so tudi Povprečno število 
dni, potrebnih za prvi ogled vira, Število ogledov različnih virov in Število ogledov 
virov. Programsko orodje je sicer posrednik, ki nam pove, kakšne so vrednosti 
posameznih spremenljivk za učence, vendar pa ne smemo pozabiti, da je naš 
osnovni cilj izboljšanje vrednosti, kar pa lahko nadziramo prek POUK-a. Viri so 
osnovno gradivo za učenje naših učencev, zato je priporočljivo, da še dodatno 
pozornost namenimo tem spremenljivkam in učence, ki si virov ne ogledujejo ali 
pa si jih ogledujejo prepozno, opozarjamo in s tem izboljšujemo stanje. 

5. Uporabljena spletna učilnica naj bo postavljena »na novo« 
Čeprav POUK sprejme tudi podatke, ki so starejši od enega šolskega leta, 
priporočamo uporabo nove, »sveže« spletne učilnice oziroma podatkov, ki se 
navezujejo le na tekoče šolsko leto. Podatki prejšnjih šolskih let so zastareli in 
nikakor ne odražajo trenutnega stanja učencev, zato je bolje, da jih ne 
obravnavamo. Po drugi strani je priporočljivo, da se starejše podatke shrani za 
primer potrebe po retrospektivni analizi. 

6. Učenci naj ne poznajo ozadja 
Čeprav se zavedamo, da bi bilo učencem najbrž težko skriti, od kod poznamo 
podrobnosti o njihovih ogledih predmeta ali pa o ogledih virov, je vseeno 
priporočljivo, da učenci ne poznajo podrobnosti o POUK-u. Razlog temu je 
predvsem v tem, da bi učenci, če bi poznali ozadje, lahko svoje podatke prilagajali 
(tako da bi se večkrat prijavljali ali pa si ogledovali forum brez prave vrednosti) in 
POUK ne bi več prikazoval realne slike. 

7. Upoštevajmo, da ocene v POUK-u niso ocene iz redovalnice 
Ocene iz spletne učilnice so pravzaprav ocene izdelkov oziroma kvizov, zato bi jih 
lahko uvrstili med formativna preverjanja znanja. Prav zaradi tega jih nikakor ne 
smemo enačiti z ocenami sumativnih preverjanj znanja (ustno, pisno ocenjevanje 
znanja), vsekakor pa lahko kot učitelji ugotovimo, ali obstaja med obema tipoma 
ocen povezanost. 

8. Med uporabo ustvarimo čim več datotek v formatu .pdf 
POUK je programsko orodje, ki je uporabno predvsem pri ugotavljanju trenutnega 
stanja v razredu. Čeprav lahko pri ocenah opazujemo tudi trend, pa programsko 
orodje vseeno nima možnosti spremljanja zgodovine ostalih spremenljivk. Taka 
možnost bi bila idealna za spremljanje napredka učenca oziroma za ugotavljanje 
naraščanja oziroma padanja njegovih vrednosti spremenljivk. Ena izmed bolj 
uporabnih možnosti v tem primeru je izdelovanje datotek formata .pdf. Tako 
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lahko učitelj prek izdelanih datotek spremlja napredek posameznih učencev in 
tudi razreda kot celote prek daljšega časovnega obdobja.  

9. Spodbujajmo diskusije prek foruma in uporabo wikija 
Tako forum kot wiki sta orodji, ki sta v računalniško podprtem učenju izredno 
koristni in včasih precej podcenjeni. Sodelovanje v spletnih diskusijah (forum) in 
izdelovanje skupinskih zapiskov, ki jih vsak lahko dopolni (wiki), lahko ključno 
pripomoreta k utrjevanju znanja učencev in k širjenju njihovih horizontov. POUK 
prav zato vsebuje sklopa Podatki o aktivnostih na forumu in Podatki o wikiju, 
znotraj katerih se obdelujejo spremenljivke, ki so lahko pomemben faktor pri 
učnem uspehu učencev. Priporočljivo je, da s pomočjo POUK-a spremljamo te 
vrednosti in učence, ki tako na forumu kot v wikiju premalo sodelujejo, na to 
opozarjamo in s tem spodbujamo diskusije, iz katerih se bodo gotovo kaj naučili. 

10. S pomočjo osnovnega programiranja v VBA POUK prilagajajmo svojim potrebam 
in željam 
Zadnje priporočilo se navezuje na programsko kodo POUK-a. Le-ta je bila napisana 
tako, da bi bila čimbolj vsestranska in bi lahko že takoj zadovoljila več učiteljev pri 
njihovem delu v razredu, vendar je očitno, da ne more ugoditi vsem. Zato je 
priporočljivo, da se uporabnik ne zadovolji s POUK-om, kakršen je (če mu v celoti 
ne ustreza), pač pa se potrudi in s pomočjo programskega jezika VBA POUK 
preoblikuje v programsko orodje za učne analitike, ki bi mu v celoti ustrezalo in bi 
mu zagotovo pomagalo pri izboljševanju poučevanja in učenja. 

4.4 Možne izboljšave orodja POUK 

Programsko orodje za učne analitike POUK naj bi učiteljem pomagalo pri izboljševanju 
njihovega poučevanja in pri izboljševanju učnih dosežkov njihovih učencev. Zasnovano je 
tako, da je uporabnikom prijazno, vendar se ob tem zavedamo, da prav zaradi tega nima 
določenih zmožnosti drugih, komercialnih programskih orodij za učne analitike. V tem 
razdelku tako predstavljamo možne izboljšave POUK-a, in kjer je to mogoče, predstavimo 
tudi rešitve, ki bi te izboljšave omogočile: 

1. Vključitev umetne inteligence in uporaba njenih rezultatov za izdelavo napovedi 
o učencih 
 POUK svojega imena v resnici ne upravičuje v celoti. Sicer je res, da s svojimi 
vizualizacijskimi orodji učitelju pomaga pri izboljševanju poučevanja in učenja, 
vendar je pri tem potrebna učiteljeva pedagoška in strokovna usposobljenost, saj 
mora iz pridobljenih informacij, četudi so te v grafični ali pa besedilni obliki 
(komentar sicer ponudi neke konkretne predloge, vendar je jasno, da so lahko 
povsem ne relevantni), sam ugotoviti, kateri ukrepi bi bili za dosego nekega 
vzgojno-izobraževalnega cilja potrebni. Tako bi bila možna izboljšava POUK-a v 
implementaciji dodatnega modula, ki bi vseboval prvine umetne inteligence in 
strojnega učenja. Ta bi na osnovi podatkov o učencih identificiral rizične učence, 
izpostavil področja, na katerih imajo (ali pa šele bodo imeli) težave, predvsem pa 
ponudil posebne rešitve, ki bi bile za določenega učenca specifične. Tako bi s 
POUK-om dosegli večjo stopnjo personalizacije učnega okolja za učence, 
individualizirali učiteljev učni pristop in tako nedvomno prispevali k boljšim učnim 
dosežkom učencev. Na žalost implementacija takšnega modula presega okvire 
tega magistrskega dela. Mogoče bi bilo implementirati modul, ki bo temeljil na 
umetni inteligenci in bi oblikoval določene napovedi in konkretne predloge za 
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izboljševanje stanja. Za to bi bil primeren programski jezik Python, ki prek paketa 
rpy2 omogoča vključevanje skript, napisanih v programskem jeziku R, ki je najbolj 
znan odprto koden programski jezik za statistično analizo, uporaben pri problemih 
umetne inteligence in strojnega učenja. 

2. Kvalitativna analiza učenčevih prispevkov na forumih 
Zelo pomemben del poučevanja vsakega učitelja je spodbujanje učencev k 
diskusijam. Prav tako je za učence pomembno, da v teh diskusijah čim več in čim 
bolje sodelujejo, saj se tako največ naučijo. Oblikovanje celostnega znanja 
(predvsem zahtevnejšega) je namreč proces, pri katerem je dobrodošlo, da 
zajamemo več zornih kotov na obravnavano problematiko in tako pridobimo 
pogled s čim več različnih perspektiv. Dandanes se večina diskusij v obliki forumov 
seli na splet, kar pa ne velja samo za okolja, v katerih se uporablja računalniško 
podprto učenje, pač pa tudi za druga, ne-izobraževalna okolja. Prav zato je znotraj 
POUK-a zelo pomemben sklop Podatki o aktivnostih na forumu, znotraj katerega 
programsko orodje obdeluje podatke o tem, kolikokrat si je posamezen učenec 
ogledal forum, kolikokrat si je ogledal posamezno diskusijo, kolikokrat je diskusijo 
dodal, kolikokrat je dodal prispevek, kolikokrat ga je izbrisal in kolikokrat uredil. To 
so sicer spremenljivke, ki celostno zajamejo aktivnost učenca na forumu, vendar 
pa manjka pomemben vidik, namreč kako relevantni so učenčevi prispevki in 
odprte diskusije oziroma tako imenovana kvalitativna analiza objavljenih 
prispevkov in diskusij. Gre za analizo, ki sestoji iz več korakov, njen glavni namen 
pa je določiti, kako kvalitetne so pravzaprav objave na forumu posameznega 
učenca. Znotraj korakov kvalitativne analize se prispevki učencev razbijejo na 
logične enote, le-te pa na posamezne ključne besede. Tem besedam se nato 
avtomatsko priredi vrednost (navadno številska), ki predstavlja njeno relevantnost 
za temo oziroma predmet in tako lahko dobimo oceno o kvaliteti posameznega 
prispevka učenca. Tako bo v primeru, ko učenec doda vrsto diskusij, ki nimajo 
logične povezave s predmetom, znotraj njih pa objavi še kup prispevkov, njegov 
rezultat v POUK-u dober (stremimo namreč k temu, da učenci na forumu čim več 
sodelujejo), vendar bi šele kvalitativna analiza njegovih diskusij in prispevkov 
pokazala, da ne gre za pozitiven dosežek, ampak prej obratno. 
Kvalitativna analiza prispevkov in diskusij presega okvire POUK-a predvsem zato, 
ker (še) ne obstaja »vmesno« orodje, ki bi bilo zmožno zajemanja besedila iz 
prispevkov na Moodlovih forumih. V poštev bi prišla gradnja tako imenovanega 
spletnega pajka (ang. web crawler), ki bi se sprehodil čez forume in ocenil 
vrednosti prispevkov, vendar naj bralec, ki bi si želel to realizirati, raje razmisli o 
uporabi programskih jezikov PHP ali Javascript. 

3. Realizacija pouka v obliki Moodle vtičnika 
POUK je v trenutni obliki samostoječa aplikacija, ki bazira na Microsoftovem 
programskem orodju Excel (Razlogi za izbiro so zapisani v razdelku 4.2.). Tako je 
potrebno podatke v POUK uvoziti, namesto da bi (kot je običajno za programska 
orodja za učne analitike) orodje uporabili neposredno pri podatkih. S tem učitelju 
ustvarimo dodatno delo (izvoz iz Moodla, uvoz v POUK …), ki se še poveča, če 
upoštevamo dejstvo, da mora učitelj za vsako najmanjšo spremembo v podatkih 
le-te v POUK na novo uvoziti. Možna izboljšava POUK-a bi s tega vidika bila 
realizacija v obliki Moodlovega vtičnika, kar pa zahteva napredno znanje 
programiranja s PHP. S tem bi učiteljem zmanjšali količino dela pri uporabi  
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POUK-a, dosegli bi boljšo distribucijo in dostopnost kode (direktorij Moodlovih 
vtičnikov ima veliko število obiskov), odpravili pa bi tudi težave pri izvozu podatkov 
o učencih iz Moodla ter uporabi makrojev v Excelu (Glej podrazdelek 4.2.1.). Kar 
nekaj težav pri testiranju POUK-a se je pojavilo tudi pri uporabi na operacijskih 
sistemih Mac OS. Ob realizaciji programskega orodja smo želeli, da bi bilo primerno 
za vse operacijske sisteme, vendar se izkaže, da VBA na Mac OS ne deluje v celoti. 
Naprednejše funkcije (kot na primer Merge in UnMerge, ki sta uporabljani v kodi 
POUK-a) namreč ne delujejo ali pa delujejo le pod določenimi pogoji.  Z realizacijo 
POUK-a v obliki vtičnika bi tako odpravili tudi te težave, za trenutno verzijo pa 
lahko rečemo, da je v celoti delujoča le za Microsoftov operacijski sistem Windows. 
Po drugi strani je PHP nevtralen programski jezik (jezik, v katerem je sprogramiran 
Moodle), ki na vseh operacijskih sistemih in platformah deluje enako. 
Dodamo lahko tudi potrebo po izboljšavi POUK-a, ki bi omogočila, da bi ga lahko 
uporabljali tudi učitelji, ki se poslužujejo drugih LMS/CMS rešitev (Joomla!, 
Blackboard …). To bi bilo spet možno z realizacijo v obliki vtičnika za brskalnik, s 
pomočjo skriptnega jezika, Javascript (čeprav bi najverjetneje tudi PHP 
zadostoval). 

4. Zajemanje in obdelava dodatnih podatkov  o učencih 
Podatki, ki jih POUK obdeluje in so zajeti iz Moodla, sicer dajo zelo dobro celostno 
podobo o učencih, njihovih dosežkih in njihovem načinu učenja, vendar se zdi, da 
bi lahko z več podatki POUK učitelju še bolj koristil. Pri realizaciji smo tako želeli v 
idaelnem primeru vključiti še nekaj drugih spremenljivk, ki so skupaj z razlogi, zakaj 
do vključitve ni prišlo, zapisane v nadaljevanju: 

a. Število ogledanih virov v zadnjih nekaj (dveh) dneh pred napovedanim 
preverjanjem znanja v kombinaciji s številom prenesenih virov: S tem 
podatkom bi učitelj pridobil vpogled v način učenja določenega učenca na 
nivoju sprotnosti. Določil bi lahko, ali gre za kampanjsko učenje ali sprotno 
in tako, v primeru težav, učencu znal svetovati tudi s tega vidika. Do 
realizacije zajema in obdelave tega podatka ni prišlo, ker v Moodlu ne 
obstaja možnost izvoza podatkov o koledarju v Excelovo preglednico. 
Razmišljali smo tudi o možnosti ročnega vnosa datuma posameznih 
preverjanj znanj, ki bi ga opravljal učitelj direktno v POUK (kar je še vedno 
ena izmed obstoječih možnih rešitev), vendar bi s tem učitelju »naložili« še 
več dela, kar bi dodatno zmanjšalo avtomatizacijo delovanja samega 
programskega orodja. 

b. Število pravočasnih in zapoznelih oddaj izdelkov, nalog in kvizov na spletni 
učilnici: S tem podatkom bi učitelj pridobil dober vpogled predvsem v 
delovne navade učencev in jim tako lahko na tem področju tudi pomagal 
ter jih dodatno motiviral za bolj sprotno delo, kar gotovo vpliva na boljši 
končni uspeh pri predmetu. Da POUK ne obdeluje tega podatka, je krivo 
predvsem dejstvo, da Moodle v dnevniških zapisih ne vsebuje podatka o 
rokih oddaje posameznih izdelkov, nalog in kvizov. Podobno kot v primeru 
ogledanih virov v zadnjih dveh dneh pred napovedanim preverjanjem 
znanja bi bila možna rešitev tudi v tem primeru ročni vnos za vsako od 
obveznosti učencev, vendar ponovno s tem ustvarimo dodatno delo, ki bi 
učitelje od uporabe POUK-a le oddaljilo. 
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c. Število učencev, na prispevke katerih določen učenec v forumu odgovarja: 
S to spremenljivko bi POUK pridobil del kvalitet programskih orodij za 
socialne analitike (analitike socialnih omrežij). Učitelj bi lahko (vsaj delno) 
opazoval, kako socialno razvit je učenec, ali na forumu odgovarja vsem 
sošolcem, ali ima le določen krog teh, v katerem se počuti varno … Tako bo 
učitelj lahko določil, ali se učenčevo socialno omrežje širi ali krči in ali je 
morda centralizirano okoli določene skupine učencev. Tega podatka v 
POUK-u torej ni, saj Moodle omogoča le, da razberemo, v kateri diskusiji je 
učenec objavil prispevek, nemogoče pa je iz dnevniškega zapisa določiti, na 
kateri prispevek (če sploh kateri) in s tem komu je odgovoril. 

d. Druge ocene: Glede na to, da želimo pridobiti čim bolj celostno sliko o 
učencih, bi si v idealnem scenariju želeli tudi povezavo z ocenami, ki jih 
učenec pridobi prek ustnih in pisnih preverjanj znanja. To bi sicer lahko 
rešili z ročnim vnosom ocen, ki iz podobnih razlogov kot v prejšnjih primerih 
ne pride v poštev, lahko pa tudi s povezavo z elektronskim sistemom za 
upravljanje šolske evidence, kot sta na primer LO.POLIS in eAsistent. Ker 
gre za sistema, ki upravljata z zelo občutljivi podatki, so njuni varnostni 
sistemi temu primerni in ne dovoljujejo posegov zunanjih programskih 
orodij, tako da tudi povezanost s POUK-om odpade. 

4.5 Testiranje orodja POUK 

4.5.1 Podatki in predpostavke 

Uvoženi podatki 

 Šola/fakulteta: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

 Predmet: Izbrana poglavja računalništva z didaktiko 

 Letnik/razred: 1. 

 Smer študija: Predmetno poučevanje 

 Stopnja študija: 2. (magistrski študij) 

 Šolsko leto: 2013/2014 in 2014/2015 

 Uporabljen LMS: Moodle 

 Verzija: 2.5.2+ 

 Gradnja: 20130913 

Za testiranje programskega orodja POUK smo si izbrali podatke, ki so nam najbližje, do 
katerih smo imeli preprost dostop in ki smo jih dobro poznali. Nesmiselno se je zdelo, da 
bi umetno generirali množico podatkov, saj s tem ne bi mogli objektivno opazovati realne 
slike, POUK pa bi v večini prikazoval že znana dejstva, za katera smo sami oblikovali 
podatke. Čeprav smo v priporočilih za uporabo POUK-a zapisali, da mora biti spletna 
učilnica pri uporabi POUK-a postavljena na novo (Glej podrazdelek 4.3.4.), smo v nasprotju 
s tem za testiranje uporabili podatke dveh zaporednih šolskih let. Razlog je v tem, da so 
študenti magistrskega študija, smer predmetno poučevanje: matematika-računalništvo v 
šolskem letu 2013/2014 za sprotno delo pri predmetu uporabili wiki in svojih izdelkov niso 
oddajali na spletno učilnico (torej zanje niso prejeli ocen), študenti iste smeri v šolskem 
letu 2014/2015 pa so v sklopu aktivnih oblik dela pri predmetu uporabljali forum in svoje 
izdelke oddajali preko spletne učilnice (torej so zanje prejeli tudi ocene). Če bi torej izbrali 
katerokoli od generacij, bi tako izgubili podatke znotraj enega od sklopov (Podatki o wikiju, 
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če bi izpustili podatke o študentih iz šolskega leta 2013/2014 oziroma Podatki o 
aktivnostih na forumu in Podatki o ocenah, če bi izpustili podatke o študentih iz šolskega 
leta 2014/2015). Glede na to, da spletna učilnica ni bila postavljena z vnaprejšnjim 
namenom testiranja programskega orodja POUK, nobeden od vključenih virov na njej 
nima možnosti klasičnega shranjevanja (prenos preko namenskega gumba). Študenti so 
tako vire prenašali s pomočjo možnosti »Shrani kot …« (ang. Save as …), kar na žalost ni 
zabeleženo v dnevniških zapisih Moodla, s tem pa smo izgubili tudi vrednosti za 
pomembno spremenljivko, to je Prenosi virov. 

Predpostavke 

Poleg testiranja osnovnih zmožnosti programskega orodja POUK je bil glavni namen 
»pilotskega testiranja« prikazati, kako pridobljene podatke iz POUK-a učitelji lahko tudi 
praktično uporabijo. Tako smo pred zagonom POUK-a z opisanimi podatki iz spletne 
učilnice Pedagoške fakultete postavili nekaj predpostavk, ki smo jih želeli preveriti s 
pomočjo programskega orodja: 

 Podatki znotraj posameznih sklopov so povezani: Sklopi spremenljivk so načrtno 
izbrani tako, da imajo med seboj neko smiselno povezanost, kar bi se moralo 
poznati tudi v povratni informaciji, ki jo da POUK. 

 Podatki sklopa Podatki o aktivnosti na forumu in podatki sklopa Podatki o ocenah 
so pozitivno povezani, podatki iz obeh sklopov pa so negativno povezani s podatki 
iz sklopa Podatkov o wikiju: Kot smo že zapisali, so študenti v šolskem letu 
2013/2014 uporabljali wiki in za svoje izdelke niso prejeli ocen, medtem ko so 
študenti v šolskem letu 2014/2015 uporabljali forum in bili tudi ocenjeni. Zdi se, 
da gre torej za negativno povezanost. Poleg tega študenti, ki več sodelujejo na 
forumu, od predmeta odnesejo več in imajo posledično boljše ocene. 

 Podatki o ogledih in Podatki o aktivnosti na forumu so pozitivno povezani: Ta 
predpostavka se navezuje na študente v šolskem letu 2014/2015. Očitno se zdi 
dejstvo, da so na forumu več sodelovali študenti, ki so si predmet ogledali večkrat, 
saj je izvajalec predmeta spodbujal razvoj forumskih diskusij prek aktivnih oblik 
dela. 

 Podatki o virih in Podatki o aktivnosti na forumu so pozitivno povezani: Ta 
predpostavka se navezuje na študente v šolskem letu 2014/2015. Študenti, ki na 
forumu sodelujejo več, so v predmet pripravljeni vložiti več in od njega tudi več 
zahtevajo. Zato se zdi naravno, da si ogledajo več virov kot tisti, ki na forumu (in 
pri predmetu na sploh) ne sodelujejo. 

4.5.2 Rezultati 

Vizualizacija 

V tem sklopu si želimo ogledati predvsem vizualizacijo treh sklopov podatkov, to je Podatki 
o aktivnosti na forumu, Podatki o ocenah in Podatki o wikiju. Pričakovati gre, da bodo imeli 
študenti, ki so pri predmetu sodelovali v šolskem letu 2013/2014, v prvih dveh sklopih 
nizke (ali pa celo ničelne vrednosti), pri zadnjem sklopu pa višje, medtem ko za študente 
v šolskem letu 2014/2015 velja ravno obratno. Oglejmo si nekatere izmed grafov: 
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Glede na to, da so v Dnevniškem zapisu najnovejše aktivnosti zapisane najbolj zgoraj, so 
študenti v šolskem letu 2013/2014 zbrani na koncu seznama in posledično umeščeni na 
desno stran grafov. Z grafov lahko opazimo, da naše predpostavke v zvezi z vizualizacijo 
držijo, saj so vrednosti tako pri urejanju kot ogledih wikija precej višje na desni kot na levi 
strani. Zanimivo je, da so si nekateri študenti v šolskem letu 2014/2015 ogledali tudi wiki, 
ki so ga ustvarili študenti eno šolsko leto prej, s tem pa so gotovo vplivali na povezanost 
podatkov med sklopoma Podatki o aktivnosti na forumu in Podatki o wikiju. Čeprav zgoraj 
nismo prikazali vseh grafov iz določenih sklopov, je jasno videti, da so grafi v sklopu 
Podatki o ocenah na desni strani (za študente v šolskem letu 2013/2014) popolnoma 
prazni, v sklopu Podatki aktivnosti na forumu pa skoraj prazni (izvajalec bi lahko obvestila 
o predmetu objavljal tudi na forumu spletne učilnice in tako nekatere študente »prisilil« 
v to, da si forum vendarle ogledajo). 

Povezanost spremenljivk  

Slika 31 (spodaj) prikazuje tabelo korelacij, kot jih je izračunalo programsko orodje POUK. 
Za računanje povezanosti (korelacije) smo uporabili Pearsonov korelacijski koeficient, ki se 
uporablja, ko imamo dve numerični spremenljivki, ki sta med seboj linearno odvisni. Le-ta 
lahko zavzame vrednosti med -1 in 1, določimo pa mu lahko smer in moč. Smer določa 
predznak pridobljene vrednosti, pri čemer pozitivna povezanost pomeni, da spremenljivki 
obe hkrati naraščata oziroma padata v neki odvisnosti, negativna pa pomeni, da medtem 
ko ena izmed spremenljivk narašča, druga pada. Moč povezanosti določa lestvica 
absolutnih vrednosti: 

 0 – 0,2: ničelna oziroma naključna povezanost spremenljivk 

 0,2 – 0,4: šibka oziroma nizka povezanost spremenljivk 

 0,4 – 0,7: srednje močna povezanost spremenljivk 

 0,7 – 0,9: močna oziroma visoka povezanost spremenljivk 

 0,9 – 1 : popolna povezanost spremenljivk 
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Če je vrednost ravno na meji (na primer 0,2), moč povezanosti pade v višji razred 
povezanosti. 

 

Slika 31: POUK: tabela korelacij 

Oglejmo si sedaj predpostavke iz prejšnjega podrazdelka: 

 Podatki znotraj posameznih sklopov so (pozitivno ali negativno) povezani: 
Opazimo lahko, da ta predpostavka v večini drži. Povprečje absolutnih povezanosti 
v sklopu Podatki o ogledih je 0,6 (srednje močna povezanost), v sklopu Podatki o 
virih je, če odštejemo Prenosi virov, za katere podatkov nismo imeli na voljo, 
povprečje absolutnih povezanosti 0,52 (srednje močna povezanost), v sklopu 
Podatki o aktivnosti na forumu je povprečje absolutnih povezanosti 0,37 (šibka 
povezanost), v sklopu Podatki o ocenah je povprečje absolutnih povezanosti 0,98 
(popolna povezanost), v sklopu Podatki o wikiju pa je povprečje absolutnih 
povezanosti 0,85 (močna povezanost). Najnižje povprečje absolutnih povezanosti 
tako najdemo znotraj sklopa Podatki o aktivnosti na forumu, vendar je tudi njena 
vrednost že precej blizu srednje močne povezanosti. 

 Podatki sklopa Podatki o aktivnosti na forumu in podatki sklopa Podatki o ocenah 
so pozitivno povezani, podatki iz obeh sklopov pa so negativno povezani s podatki 
iz sklopa Podatkov o wikiju: Oglejmo si najprej povezanost med spremenljivkami iz 
sklopa Podatki o aktivnosti na forumu in sklopa Podatki o ocenah. Že na oko lahko 
opazimo, da so vse spremenljivke vsaj šibko povezane med seboj, prednjačita pa 
povezanosti Ogledov foruma in Dodajanja prispevkov z vsemi spremenljivkami iz 
sklopa Podatki o ocenah, ki se gibljeta okoli +0,42 in +0,5. To pomeni, da so imeli 
študenti, ki so si večkrat ogledali forum in dodali več prispevkov, višji Seštevek 
predmeta, višjo Najvišjo oceno, višjo Najnižjo oceno in tudi višjo Povprečno oceno. 
Tudi na splošno lahko rečemo, da sta sklopa precej dobro povezana, saj je 
povprečje štiriindvajsetih absolutnih povezanosti 0,35. To sicer predstavlja šibko 
povezanost, ki pa že močno meji na srednje močno. 
Hitro lahko opazimo tudi, da so podatki iz sklopa Podatkov o wikiju negativno 
povezani tako s podatki iz sklopa Podatki o ocenah kot tudi podatki iz sklopa 



Tajda Štrukelj Programsko orodje POUK: Testiranje orodja POUK 

84 

Podatki o aktivnosti na forumu. Povprečje povezanosti s slednjim je -0,15 (šibka 
povezanost), vendar je za to najverjetneje razlog v tem, da so si wiki ogledovali 
tudi študenti v šolskem letu 2014/2015. Povprečna povezanost med podatki iz 
sklopa Podatki o ocenah in sklopa Podatki o wikiju je -0,46 (srednje močna 
povezanost), kar potrjuje naše predpostavke. 

 Podatki o ogledih in Podatki o aktivnosti na forumu so pozitivno povezani: Čeprav 
je povprečje povezanosti  »le« 0,25 (šibka povezanost), pa nam povezanost med 
Ogledi predmeta in Ogledi foruma (0,55) vseeno nakazuje na to, da je naša 
predpostavka utemeljena. Povprečje znižujejo predvsem povezanosti 
spremenljivke Število različnih IP-jev, ki spada v sklop Podatki o ogledih, vendar je 
jasno, da ne vpliva na nobeno od spremenljivk iz sklopa Podatki aktivnosti na 
forumu. 

 Podatki o virih in Podatki o aktivnosti na forumu so pozitivno povezani: Zgoraj smo 
zapisali, da nas zanima predvsem povezanost med Ogledi foruma in Ogledi virov, 
kar lahko utemeljimo s tem, da učenci, ki več sodelujejo na forumu, tudi več želijo 
od predmeta in si tako ogledajo več objavljenih virov. Temu v prid govorijo tudi 
pridobljene korelacije, saj je povezanost Ogleda virov in Ogleda foruma 0,52 
(srednje močna), Ogleda virov in Ogleda diskusij 0,44 (srednje močna), Ogleda 
različnih virov in Ogleda foruma 0,61 (srednje močna) in Ogleda različnih virov in 
Ogleda diskusij 0,58 (srednje močna).  
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5 ZAKLJUČEK 
Glavni namen magistrskega dela je bil predstavitev področja učnih analitik in predstavitev 
načina, kako učne analitike vključiti v poučevanje. 

V drugem poglavju smo se najprej srečali s konceptom analitik, ki se danes v poslovnem 
svetu vse bolj uporabljajo. Njihova naloga je izkoriščanje podatkovnih sledi, ki jih na spletu 
puščajo uporabniki, da bi izboljšali poslovni uspeh podjetja. Delujejo tako, da obdelajo 
podatke uporabnikov in jim na njihovi podlagi priporočajo izdelke, ki bi jih utegnili 
zanimati. Tako jim v resnici personalizirajo nakupovalni spletni prostor na podlagi tako 
imenovanih »velikih podatkov«. Za take podatke je značilno, da jih je mnogo, da so 
raznoliki, da se hitro generirajo in tudi hitro spreminjajo, da so kompleksni in zato tudi ne 
nujno v celoti verodostojni. Kljub očitni težavnosti naloge so se take analitike izkazale za 
izredno učinkovite in zato so strokovnjaki kmalu začeli razmišljati tudi, kako jih vključiti v 
enega izmed najpomembnejših sektorjev, to je izobraževanje. 

Rezultat tega razmišljanja je mlado področje, imenovano učne analitike in v naslednjem 
poglavju magistrskega dela smo se najprej srečali z njegovim opisom. Prav zaradi tega, ker 
gre za razvijajoče se področje, smo si najprej ogledali nastanek definicije učnih analitik, 
nato pa smo spoznali pojme, povezane s tem področjem. Ugotovili smo, da je področje 
močno povezano z izobraževalnim podatkovnim rudarjenjem, pa tudi z akademskimi 
analitikami in priporočilnimi sistemi. Učne analitike črpajo iz vsakega od teh področij, v 
pregledu zgodovine pa smo spoznali, da zadnje čase kot področje postajajo vse bolj 
neodvisne in da strokovnjaki vse več virov porabljajo za njegov razvoj. Nadalje smo 
predstavili referenčni okvir učnih analitik, s katerim smo identificirali štiri glavne vidike pri 
zastavljanju in implementaciji učnih analitik. Vprašati se je potrebno, v katerih učnih 
okoljih in katere podatke bomo zbirali, kdo je glavni deležnik implementacije učnih 
analitik, katero metodo bomo uporabili pri zbiranju podatkov in katere cilje sploh imamo. 
Čeprav so pomembni vsi štirje vidiki, se je potrebno zavedati, da se lahko programska 
orodja za učne analitike precej razlikujejo glede na metodo in namen zbiranja podatkov. 
Prav zato je potrebno pred samo implementacijo temeljito premisliti, katere vidike učnega 
procesa želimo izboljšati, saj lahko napačne odločitve pred implementacijo pripeljejo v 
povsem zgrešeno in nesmiselno uporabo učnih analitik. 

Če želimo, da bo uporaba učnih analitik uspešna, je nujno dobro poznati njihove faze. 
Poznamo sedem faz (izbor podatkov, zajem podatkov, združevanje podatkov, rezultat, 
uporaba informacij, izboljšanje stanja in skupna raba informacij), od katerih je vsaka 
pomembna in ima vsaka ključno vlogo pri uspešnosti učnih analitik. Čeprav bralcu ne bo 
težko videti, da so prav opisane faze ključnega pomena pri uporabi učnih analitik, pa je 
dobro, da poznamo tudi komponente učnih analitik. Čeprav se zdi, da prednjači 
računalniška komponenta (učne analitike namreč vsebujejo tudi prvine umetne 
inteligence), se izkaže, da ima ključno vlogo človeška komponenta, vendar nikakor ne 
smemo zanemariti niti organizacije niti teoretične podlage. Čeprav je res, da so učne 
analitike velik korak naprej v izboljševanju učnega uspeha, si lahko bralec ob koncu 
tretjega poglavja prebere tudi nekaj njihovih slabosti in kaj vse vključuje nadaljnji razvoj 
učnih analitik. Ugotovimo lahko, da gre za obetavno področje, na katerem pa strokovnjake 
čaka še nekaj dela, da bomo z učnimi analitikami dosegli maksimalen napredek in kar se 
da najbolje optimizirali učenje in poučevanje. 
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V drugem delu magistrskega dela smo predstavili programsko orodje POUK, ki smo ga 
izdelali z Microsoftovim orodjem Excel in programskim jezikom Visual Basic for 
Applications. Orodje črpa podatke iz Dnevniškega zapisa in Poročila ocenjevalca iz 
virtualnega učnega okolja Moodle, pri tem pa smo poudarek namenili predvsem 
vizualizaciji, ki je ena izmed najpomembnejših funkcij učnih analitik. Poleg vizualizacije 
podatkov za vse učence orodje zmore tudi vizualizacijo podatkov za posameznega učenca, 
pri čemer zanj poda tudi komentar podatkov ter izračun povezanosti med 
spremenljivkami, ki so pri uvozu razporejene v pet sklopov (Podatki o ogledih, Podatki o 
virih, Podatki o aktivnosti na forumu, Podatki o ocenah in Podatki o wikiju). Komercialna 
programska orodja, opisana v prilogi, so sicer izjemno zmogljiva, vendar pa so tista, ki bi 
pri pouku resnično prišla v poštev, veliko predraga za večino šol in učiteljev. Glavni namen 
izdelave tega orodja je tako prikazati učiteljem, kako lahko s pomočjo osnovnega znanja 
programiranja in preprostih komercialnih orodij izdelajo svoje orodje za učne analitike. S 
tem dosežemo tudi to, da orodje dela natanko to, kar si sami želimo, da dela, ne vsebuje 
dodatnih modulov, ki jih ne potrebujemo, in predvsem, da pri vzdrževanju orodja nismo 
odvisni od zunanjih sodelavcev. POUK je sicer namenjen kot zgled učiteljem, vendar 
priporočamo uporabo vsem tistim, ki Moodle spletno učilnico uporabljajo kot primarno 
dopolnilo svojega poučevanja. 

Izobraževanje je področje, ki od vseh njegovih udeležencev zahteva nenehen napredek in 
nenehen razvoj. To je za mnoge učence včasih težko, saj se zdi, da vse delajo »tako kot je 
treba«, pa jim vendar nikakor ne steče. Učne analitike so pripomoček tako za učitelje kot 
tudi za učence, za katerega se izkaže, da lahko močno izboljša tako učenje kot tudi 
poučevanje in ki bi lahko v izobraževanje vnesel dodatno dimenzijo. S pomočjo učnih 
analitik lahko dosežemo osnovni cilj kvalitetnega poučevanja prek personalizacije in 
individualizacije učenčevega učnega okolja, ne da bi porušili homogenost skupinskega 
učenja. Kljub temu se zdi, da trenuten razvoj področja še ni tako daleč, da bi učne analitike 
vpeljali v vsakdanji pouk, vendar pa je vseeno priporočljivo, da učitelji sami poizkusijo z 
implementacijo preprostih orodij, s katerimi bodo, ob pravilni in osveščeni uporabi, 
zagotovo dosegli želeni učinek izboljšanja učnega procesa. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Primeri programskih orodij za učne analitike 

V naslednjem poglavju se bomo srečali z nekaterimi že uveljavljenimi programskimi orodji 
za učne analitike. Predstavili bomo nekaj njihovih najosnovnejših podatkov, kot je leto 
izdelave, kdo so avtorji in kakšen je namen orodja, spoznali se bomo z njihovim 
delovanjem (v katerem okolju in na katerih podatkih deluje, katere informacije vrne, kako 
te informacije uporabiti …) ter dodali še nekaj prednosti in slabosti in raziskav, v katera so 
bila orodja vključena, če le-te seveda obstajajo. 

Kot prvo orodje bomo predstavili, v akademskem svetu verjetno najbolj znano, 
programsko orodje za učne analitike, Course Signals. Sledila bodo orodja Gephi, 
Brightspace in LOCO-Analyst, za konec si bomo ogledali še Watson Analytics. 

Course Signals 

Course Signals je sistem za merjene uspešnosti študentov, ki je požel veliko zanimanja v 
akademskem svetu, predvsem pa na področju učnih analitik. Namenjenih mu je bilo veliko 
člankov in poročil, po enem izmed njih, katerega avtorja sta člana Univerze Purdue, Arnold 
in Pistilli (2012), je povzet tudi ta razdelek. 

Osnovni podatki o Course Signals 

Course Signals je programsko orodje, ki fakulteti (namenjeno je torej visokošolskemu 
izobraževanju) omogoča, da študentom ponudi koristno povratno informacijo, ki temelji 
na napovednih modelih in algoritmih. Poleg tega je bil glavni namen razvoja orodja tudi 
identifikacija »ogroženih« študentov. Vztrajanje študentov pri svojem študiju je Tinto v 
svoji knjigi iz leta 1993 Zapuščanje fakultete (ang. Leaving College) opisal s tremi pogoji. 
Pravi, da je osip študentov večji, če programi na fakulteti niso zasnovani tako, da koristijo 
njim in ne fakulteti, če programi in rešitve težav niso usmerjene v vse študente, pač pa le 
v določeno sub populacijo, in če rešitve za boljši uspeh in vztrajanje študentov pri študiju 
niso zasnovane tako, da jih akademsko integrirajo v fakultetno delo. Prav s slednjo težavo 
se Course Signals najbolj spopada, saj avtorji menijo, da gre za ključno točko. Programsko 
orodje študentom namreč pošilja personalizirana elektronska sporočila o tem, kako dobro 
pri predmetu napredujejo (do njih pridejo skozi roke izobraževalnega delavca), z orodjem 
lahko delavci fakultete spodbudijo študente, da uporabijo več različnih virov in se 
udeležijo več različnih aktivnosti, ki pripomorejo k akademski integraciji, z njegovo 
pomočjo pa se integrirajo tudi podatki sedanjega časa z demografskimi podatki študenta 
in njegovim preteklim uspehom, iz česar sledi individualno učno okolje, ki pri učenju zelo 
malo prepušča naključju. Slika 32 prikazuje možnosti orodja za izobraževalne delavce. 

Course Signals programsko orodje je bilo razvito na Univerzi Purdue v Združenih državah 
Amerike, pilotni test je bil opravljen leta 2007, avtomatizacija in vključitev v redno 
poučevanje na fakulteti pa je bila zaključena leta 2009. Čeprav zajema podatke iz več virov, 
pa za njegovo delovanje potrebujemo LMS Blackboard Vista. 

Delovanje programskega orodja Course Signals 

Cilj implementacije programskega orodja Course Signals je izdelava »inteligence, na 
podlagi katere lahko naredimo akcijo« oziroma bolj konkretno, predlogi študentom v zvezi 
z učnimi viri in pojasnitev, kako te vire uporabiti. Samo programsko orodje uporablja 
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logiko učnih analitik, to je uporaba podatkov, zbranih s pomočjo analitičnih orodij in 
njihova pretvorba v personalizirano povratno informacijo in nivo ogroženosti študenta. 
Napovedni algoritem študentovega uspeha (ang. student success algorithm, krajše SSA), 
ki ga Course Signals uporablja, ima štiri komponente: 

 Uspešnost 
Merjena je v odstotku zbranih točk pri predmetu do trenutnega datuma. 

 Trud 
Merjen je s pomočjo interakcije z virtualnim učnim okoljem Blackboard Vista in s 
pomočjo primerjanja z vrstniki. 

 Pretekli akademski uspeh 
Merjen je s pomočjo akademskega predznanja, povprečjem srednje šole in dosežki 
s standardiziranih testov znanja. 

 Študentove karakteristike (demografski podatki) 
Pomembnejši podatki vključujejo, kje študent živi, kolikšna je njegova starost, 
število vpisov v predmete po pretečenih rokih za vpise … 

Vsaka od teh komponent je pri izvajanju napovednega algoritma primerno otežena in ima 
vlogo pri oblikovanju končnega rezultata. 

 

Slika 32: Course Signals: možnosti za izobraževalne delavce 

Rezultat, ki ga oblikuje napovedni algoritem, je v obliki treh luči: rdeče, rumene in zelene 
(oblika semaforja). Rdeča luč pomeni, da obstaja velika verjetnost, da študent ne bo 
uspešen, rumena označuje potencialen neuspeh, zelena luč pa pomeni veliko možnost, da 
študent uspe. Na podlagi teh rezultatov ima izobraževalni delavec več možnosti za ukrepe 
oziroma pripravljenost, kako bo pridobljene podatke uporabil. V vsakem primeru se 
rezultat v obliki luči pojavi na študentovi domači strani v LMS-ju, nato pa lahko sledi 
pošiljanje elektronske pošte in opomnikov študentu, besedilna sporočila znotraj LMS, 
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iskanje tutorja oziroma novih akademskih virov ali pa srečanje z izobraževalnim delavcem, 
ki program izvaja. Slika 33 prikazuje pogled izobraževalnega delavca za vse študente 
znotraj njegovega predmeta. 

 

Slika 33: Course Signals: pogled izobraževalnega delavca 

Prednosti, slabosti in drugo o Course Signals 

Rezultat programskega orodja Course Signals, to je napovedana »ogroženost« študenta, 
da ne bo uspešen pri študiju, je določena s podatki, ki so sestavljeni iz štirih komponent 
napovednega algoritma. Ta združi statične in dinamične komponente, s čimer je napoved 
točnejša in zanesljivejša. Poleg tega je napoved narejena glede na uspešnost študenta, 
primerjanje z vrstniki in drugih izobraževalnih podatkov, zato Course Signals 
izobraževalnim delavcem omogoča zgodnjo intervencijo, študentom pa ponudi priložnost, 
da se prilagodijo specifikam določenega predmeta. Vpliv opisanega orodja je torej zaradi 
teh prednosti velik. Raziskave na Univerzi Purdue so pokazale, da se je močno dvignilo 
povprečje ocen (nivo ocen A in B, kar bi lahko v našem visokem šolstvu primerjali z 10, 9 
in 8, se je dvignil za 2 do 14%, nivo ocen C, kar bi lahko pri nas primerjali s 7, se je znižal za 
2 do 10%, nivo ocen D in F, pri nas 6  oziroma negativno, pa se je znižal za 1 do 10%) pri 
tistih študentih, ki so orodje uporabljali. Ne samo to, z vpeljavo Course Signals so na 
univerzi dosegli tudi prvotno zastavljen cilj. Osip študentov se je močno zmanjšal, izkaže 
pa se tudi, da čim prej se študent sreča s tem programskim orodjem za učne analitike, tem 
bolje. Rezultati celo kažejo, da imajo tisti študenti, ki uporabljajo Course Signals, nižje 
povprečje točk na standardiziranih testih znanja, vendar jih še vedno večji odstotek 
dokonča fakultetno izobraževanje. 

Glede na to, da je Course Signals eden od pionirjev na svojem področju, lahko kot slabost 
izpostavimo dejstvo, da ga še vedno obkroža oblak dvomov, predvsem s strani 
zagovornikov varovanja podatkov. Pojavlja se namreč veliko vprašanj o tem, kdo si 
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podatke študentov lasti (uporabljajo se namreč tudi demografski podatki), pa tudi veliko 
skrbi, da ne bi prišlo do zlorabe teh podatkov, je že bilo izraženih. Kot slabost lahko 
omenimo tudi dejstvo, da je programsko orodje na voljo le udeležencem Univerze Purdue 
in uporabnikom, ki imajo izrecno dovoljenje univerze. 

Gephi 

Gephi je odprtokodno orodje za analizo grafov in omrežij, dostopno na spletnem naslovu 
http://gephi.org. Čeprav ne gre za tipično programsko orodje za učne analitike, si vseeno 
zasluži mesto med opisanimi orodji, predvsem zaradi dejstva, da na trgu primanjkuje 
dobrih programskih orodij za preučevanje socialnih omrežij. Njegov potencial vedno bolj 
prepoznava veliko avtorjev. Članek, po katerem je povzet ta razdelek, so leta 2009 napisali 
Bastian, Heymann (člana razvojne ekipe Gephi) in Jacomy (član organizacije Web Atlas, ki 
je financirala razvoj orodja Gephi). 

Osnovni podatki o Gephi 

Gephi je odprtokodno programsko orodje za anlizo grafov, mrež in omrežij, ki uporablja 
poseben 3D oblikovalski pogon (ang. 3D render engine), s katerim lahko prikaže izjemno 
velike mreže. Njegova fleksibilna in večopravilna arhitektura nudi možnosti dela s 
kompleksnimi podatkovnimi množicami in prikaz vizualnih rezultatov. 

Kljub temu da orodje omogoča filtriranje, navigacijo, manipulacijo in grozdenje (ang. 
clustering) podatkov, je njegova najpomembnejša vrlina dinamična vizualizacija podatkov. 
Dejstvo je namreč, da moramo znati velike mreže, če jih želimo razumeti, vizualizirati. 
Dokazano je, da vizualizacija pomembno vpliva na percepcijske zmožnosti človeka pri 
iskanju lastnosti neke mrežne strukture in z njo povezanih podatkov. Prav zato Gephi 
temelji na načelih dobrega vizualizacijskega orodja, ki pravi, da mora biti le-to tehnično 
dovršeno in vizualno privlačno, poleg tega pa mora omogočati vizualizacijo v sedanjem 
času in analizo omrežja. Slednje Gephi elegantno rešuje s pomočjo svojih interaktivnih 
tehnik za delo z omrežji, vsebuje pa tudi kakovostne algoritme za postavljanje omrežij, 
filtriranje in statistiko. Vse te lastnosti naredijo Gephi fleksibilno, prilagodljivo in 
uporabniku prijazno programsko orodje. 

Delovanje programskega orodja Gephi 

Moduli znotraj programskega orodja (vidni levo in desno od glavnega vizualizacijskega 
okna znotraj Gephija) omogočajo uvoz podatkov, vizualizacijo, filtriranje in manipulacijo 
vseh vrst mrež in omrežij. 

Vizualizacija uporablja 3D oblikovalski pogon, ki uporablja grafično kartico in s tem 
procesorju prepusti druga opravila oziroma prihrani procesorsko moč za druga dela. 
Ločeno procesirana vizualizacija omogoča hitrejšo vizualizacijo v realnem času, katera 
brez težav prikaže tudi večje mreže (tudi take, ki vsebujejo prek dvajset tisoč vozlišč), s 
čimer lahko lažje razumemo povezave med objekti, ki jih opazujemo. Vozlišča lahko pri 
tem prilagajamo ročno ali pa jih glede na podatke (stopnja …) prilagodi samo programsko 
orodje. Poleg tega vsebuje Gephi še cel kup prilagoditvenih algoritmov (spreminjanje barv, 
velikosti …), posebej zanimiv pa je algoritem, ki vozlišča tako prilagodi, da se njihova imena 
ne prekrivajo. Slika 34 prikazuje vizualizacijo mreže metroja v Portu na Portugalskem, pri 
čemer zgornji del slike prikazuje mrežo skupaj z ustrezno oblikovanimi vozlišči glede na 
stopnjo. Večja kot je stopnja vozlišča, večje je ime in večja je oznaka vozlišča. Spodnji del 
slike prikazuje isto mrežo po uporabi algoritma za prilagoditev vozlišč, z njega pa lahko 
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vidimo, da se nobeno od imen ne prekriva. Poleg tega je s slike lepo vidno glavno 
vizualizacijsko okno orodja, moduli, ki jih orodje nudi in tudi statistični podatki o grafu, ki 
jih lahko razberemo na desni strani okna (povprečna stopnja vozlišča, premer grafa …). V 
programsko orodje lahko brez težav tudi sami dodamo algoritem, filter ali orodje, graf ali 
omrežje pa lahko izvozimo v različne formate (tudi .svg in .pdf). Uvoz podatkov je v 
programsko orodje mogoč iz združljive grafične datoteke ali zunanje podatkovne baze, 
zanimivo pa je, da Gephi omogoča tudi sprotno konstrukcijo omrežij oziroma sproten 
uvoz. Tako lahko na primer s programskim orodjem povežemo spletnega pajka (ang. web 
crawler) in opazujemo rast omrežja, ki ga izdela. Tudi v izobraževanju je lahko ta možnost 
izredno koristna. Podatke o rasti učenčevega socialnega omrežja lahko namreč 
postopoma uvažamo v programsko orodje, le-to pa nam bo postopoma izrisovalo mrežo. 
Na tak način lahko dobimo boljši vpogled v rast socialnega omrežja, katera vozlišča (osebe) 
imajo pri tem pomembnejšo vlogo, katera so nepomembna … 

 

Slika 34: Gephi: Metro do Porto 

Prednosti, slabosti in drugo o Gephi 

Glavne odlike programskega orodja Gephi so moč, fleksibilnost in odlična dinamična 
vizualizacija, ki omogoča, da lažje interpretiramo mreže, grafe in omrežja. To pomeni, da 
tudi izobraževalnim delavcem nudi možnost interpretacije učenčevih socialnih omrežij 



Tajda Štrukelj PRILOGE 

98 

(oziroma socialnih omrežij drugih vrst), vendar se moramo na tem mestu še enkrat 
zavedati, da ne gre za programsko orodje za učne analitike. Iz tega sledi slabost orodja, saj 
mora biti uporabnik vešč učnih analitik, še posebej dobro pa mora poznati fazo uporabe 
pridobljenih informacij za svoj namen. Gephi mu, poleg vizualizacije kot rezultata, namreč 
ne bo ponudil nobenih drugih napovedi in priporočil. Podobno velja za bolj matematični 
pogled na to programsko orodje. Gephi sicer ponuja možnosti uporabe algoritmov na 
grafih, vendar je potrebno, da jih uporabnik razume. »Dvodelnost« grafa lahko razume 
tudi nestrokovnjak, vendar se po drugi strani lahko zatakne pri drugih, povsem uporabnih 
statističnih podatkih, kot je »modularnost« ali pa »gostota grafa«. Nenazadnje lahko 
omenimo še eno pomembno prednost Gephija, to je uvoz podatkov. Orodje ponuja širok 
nabor možnosti uvoza, za nas pa je verjetno najpomembnejša možnost uvoza .csv datotek, 
saj ima Moodle možnost izvoza svojih podatkov prav v tem formatu ali pa formatih, ki jih 
lahko preoblikujemo v .csv format. Je pa pri tem potrebno poudariti, da seznam vozlišč 
skupaj z atributi sicer lahko uvozimo iz .csv datoteke, povezave pa moramo glede na nek 
kriterij dodati kasneje ročno. Slika 35 v zgornjem delu prikazuje primer uvoza .csv datoteke 
(zavihek Data Laboratory), v spodnjem delu pa prikazuje rezultat uvoza. Na tem delu slike 
so vozlišča grafa, oblikovana (velikost, barva) glede na število ogledanih virov, povezave 
pa so dodane glede na izmišljen kriterij, na primer katera dva učenca sta med seboj 
komunicirala z uporabo besedilnih sporočil znotraj Moodla. 

 

Slika 35: Gephi: primer uvoza .csv datoteke in vizualizacije uvoženih podatkov 
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Brightspace 

Brightspace je vodilni izdelek podjetja Desire2Learn, ki od njihove letne konference, 
Fusion, iz leta 2014 sliši le še na ime D2L. Prav na tem dogodku je podjetje predstavilo tudi 
veliko preobrazbo programskega orodja Brightspace, ki je bilo do tedaj po njihovih 
besedah »le preprost LMS«, sedaj pa so vanj vključili tudi komponente, ki so jih pridobili s 
tem, ko so se pridružili partnerstvu z IBM-jem in Microsoft-om. Poleg tega ne gre več za 
LMS, pač pa tako imenovano integrirano učno okolje (ang. integrated learning platform, 
krajše ILP). 

Osnovni podatki o Brightspace 

Razlika med LMS in ILP je v tem, da je LMS sistem za upravljanje s podatki, kar pomeni, da 
je od uporabnika odvisno, kako jih bo uporabil. Po drugi strani pa ILP že vključuje učne 
analitike in podatke zbira z namenom izboljšanja procesa učenja. Velik korak k izboljšanju 
samega sistema je tudi nakup podjetja Knowillage Systems in s tem njihovega orodja 
Learning Path. Ta omogoča učiteljem, da personalizirajo učenje vsakemu učencu posebej. 

Brightspace poleg osnovnega učnega okolja vsebuje še veliko drugih podokolij, ki 
izboljšujejo in nadgrajujejo osnovno idejo integriranega učnega okolja. Prvo tako 
podokolje je Binder, v njem je vključenih veliko elektronskih virov in drugih materialov. V 
zadnjem času se je število založnikov v Binderju močno povečalo, kar pomeni, da lahko 
učenci in študenti kupijo ali pa si izposodijo kopico knjig in drugih materialov kar skozi 
Brightspace. Drugo podokolje, zelo pomembno za področje učnih analitik, je Insights. Ta 
vsebuje IBM-ov pogon Cognos, s katerim lahko priskrbi informacije o doseženih učnih 
ciljih, študentovem oziroma učenčevem trudu, njihovih ocenah in merjenju vpisa v 
posamezne predmete, poleg tega pa lahko vodi učitelje in druge izobraževalne delavce k 
izboljšanju njihovih aktivnosti. Insights je sestavljen iz več modulov, med katerimi 
izstopajo trije. Analitične osnove (ang. Analytics Essentials) sledi dnevnemu napredku, 
Sistem študentskega uspeha (ang. Student Success System) je napovedno analitično 
orodje, ki identificira učence oziroma študente, ki so v nevarnosti, da bodo pri predmetu 
neuspešni, Kompas stopinj (ang. Degree Compass) pa je napovedna tehnologija, ki 
povezuje podatke o predmetu in podatke o uspehu udeležencev tega predmeta ter na 
podlagi kombiniranja podaja priporočila udeležencem za izboljšanje njihovega uspeha. 

V zadnjem času so razvijalci v Brightspace dodali veliko novih aktivnosti in aplikacij, 
omeniti pa velja tudi rast števila izobraževalnih iger znotraj okolja. (Schaffhauser, 2014) 

Brightspace je plačljivo programsko orodje, vendar je zainteresiranemu uporabniku na 
voljo tridesetdnevna poizkusna različica, ki pa je, žal, močno okrnjena glede na končni 
izdelek. 

Delovanje programskega orodja Brightspace 

Brightspace je izredno močno učno okolje, ki se poslužuje tudi učnih analitik oziroma jih 
integrira v vsakdanje računalniško podprto okolje. Tako kot večina učnih okolij deluje v 
dveh načinih, za učitelje oziroma inštruktorje in za učence oziroma študente. Pri tem ima 
učitelj na voljo izredno močna orodja za delo z razredom, med katerimi velja izpostaviti 
Classlist. Gre za modul, ki omogoča pregled v predmet vpisanih posameznikov, pregled 
njihove dosegljivosti, pošiljanje elektronskih in besedilnih sporočil ter upravljanje z 
informacijami o udeležencih predmetov. Pomemben je tudi modul Kvizi (ang. Quizzes), s 
katerimi lahko učitelji izdelujejo naloge, ki so ocenjene s točkami. Rezultat je nato lahko 
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uporabljen za pridobivanje ocen ali pa za merjenje doseganja učnih ciljev in napredka 
učencev. Statistiko kvizov se da iz okolja tudi izvoziti, pri čemer lahko podatke izvozimo v 
format .csv (uporaben format, tudi za vizualizacijo v Gephi-ju, glej zgoraj) ali pa format 
.html (zelo primerno za objavo rezultatov). 

 

Slika 36: Brightspace: Classlist v načinu za učitelja 

Tudi način za učenca oziroma študenta je kompleksen in močan, saj vsebuje veliko 
koristnih modulov. Tako Diskusijsko orodje (ang. Discussion Tool) omogoča uporabo 
forumov, ogled statistike sodelovanja in skupinsko delo, Vsebinsko orodje (ang. Content 
Tool) vsebuje vire, dogodke in predavanja, pri čemer je zopet dostopna statistika, verjetno 
najpomembnejši pa je modul Napredek učenca (ang. Student's Progress). Gre za analitično 
orodje, ki poskrbi za poročila o aktivnostih posameznika znotraj več orodij v okolju 
Brightspace, pri čemer je na voljo veliko podrobnosti. To orodje deluje individualno, za 
vsakega posameznika, vsebuje pa tudi možnost postavitev mej trem uspešnostim 
(uspešen pri predmetu, pomisleki v zvezi z uspešnostjo, neuspešen pri predmetu), ki si jih 
učenci oziroma študenti postavijo sami. S tem spodbujamo samorefleksijo in 
samospoštovanje udeležencev, poveča pa se jim tudi notranja motivacija. 

Kot že omenjeno, Brightspace vsebuje podokolje oziroma portal, imenovan Insights. Z 
njim napoveduje, sledi in vodi uspeh udeležencev tako, da rudari (ang. data mining) 
določene podatke. Portal temelji na bogati vizualizaciji podatkov in napovedni analitiki, s 
katerima se ustvarja cela vrsta poročil (standardna poročila, poročila o kompetencah, 
vsebinska poročila, poročila o vpisih, poročila o kvizih in ocenah, poročila o analizi 
ogroženosti in še veliko več), ki so učitelju v pomoč pri tem, da bolje razume svoje učence 
(njihovo motivacijo, napredek in uspehe) in jih vodi skozi proces učenja, da se lahko odloča 
na podlagi konkretnih podatkov in lažje identificira ogrožene študente. Prikazuje primer 
poročil o ogroženih učencih oziroma študentih. S slike je razvidno, da poročilo identificira 
potencialno neuspešne učence na podlagi napovedane ocene, ki pa je odvisna od 
preteklih ocen, pogostosti prijav v sistem, diskusijskih objav, poskusov pri kvizih ... 
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Slika 37: Brightspace: domača stran načina za učence oziroma študente 

Prednosti, slabosti in drugo o Brightspace 

znebiti občutka, da bi tako zmogljivo okolje lahko ponudilo nekaj več. Najbolj očitna 
prednost okolja Brightspace je v tem, da gre za integrirano okolje, ki v osnovno učno okolje 
vključuje še vrsto drugih podokolij, med katerimi zagotovo izstopa portal Insights, ki v 
Brightspace implementira učne analitike. Samo integrirano učno okolje je izredno 
pregledno in zmogljivo, izpostaviti pa velja tudi to, da na spletni strani podjetja D2L obstaja 
veliko vodičev in začetnih priročnikov za uporabnike tega okolja. Slabost Brighspace-a je v 
tem, da je plačljiv, vendar pri tem zainteresiranemu uporabniku ponudi tridesetdnevno 
poizkusno različico. Ta različica je glede na original sicer močno okrnjena, vendar 
uporabniku lahko da idejo o tem, kaj bo pridobil z nakupom. Kot drugo slabost lahko 
izpostavimo dejstvo, da portal Insights poleg svojih rezultatov ne ponuja veliko priporočil 
o tem, katere vire in aktivnosti učencu ponuditi in kako naj jih ta uporabi oziroma izvede, 
pač pa v večini le identificira potencialno neuspešne učence in o tem obvesti učitelja. 
Seveda je to vsekakor pozitivno, saj tako učitelj ve, da mora biti na nekega učenca bolj 
pozoren, vendar se je težko 

 

Slika 38: Brightspace Insights: poročilo o potencialno neuspešnih udeležencih predmeta 
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LOCO-Analyst 

Gašević s sodelavci je eden izmed strokovnjakov na področju učnih analitik, ki je do sedaj 
že ogromno prispeval k razvoju samega področja. Poleg prispevkov, člankov, knjig in 
drugih objav je sodeloval tudi pri razvoju programskega orodja za učne analitike, 
imenovanega LOCO-Analyst. 

Osnovni podatki o LOCO-Analyst 

LOCO-Analyst je odprtokodno izobraževalno programsko orodje za učne analitike, ki je 
dostopno na spletni strani http://jelenajovanovic.net/LOCO-Analyst. Razvito je bilo leta 
2007, njegovi avtorji pa so Jovanović, Gašević in Torniai. Njegovo delovanje je bilo sprva 
omejeno na iHelp Courses LCMS, na katerem je bil, na Univerzi Saskatchewan v Kanadi, 
tudi testiran, kasneje pa so avtorji prilagodili kodo, tako da lahko, ob lastnih dodatnih 
prilagoditvah, uvažamo tudi podatke iz Moodla, OATS kolaborativnega orodja in ArgoUML 
orodja za modeliranje. 

Glavni cilj LOCO-Analyst-a je povratna informacija učiteljem o pomembnih vidikih učnega 
procesa, ki poteka pri računalniško podprtem učenju, s katero bodo izboljšali vsebino in 
strukturo svojih spletnih predmetov. Ta povratna informacija vsebuje pomembne 
ugotovitve o vseh aktivnostih, v katerih učenci sodelujejo med učnim procesom, o uporabi 
in razumljivosti učne vsebine, ki so jo učitelji delili v LCMS ter o konktekstualiziranih 
socialnih interakcijah med učenci (t. i. socialno mreženje), ki poteka v virtualnem učnem 
okolju. 

Opisovano programsko orodje za učne analitike je napisano v programskem jeziku Java in 
je implementirano kot razširitev Reload Content Packaging Editor-ja, odprtokodnega 
orodja za izdelavo predmetov, s katerim naj bi se podpiralo interoperabilnost. LOCO-
Analyst temelji na pojmu konteksta učnega objekta (ang. Learning Object Context, krajše 
LOC). Oblikovanje povratne informacije znotraj orodja temelji na analizi podatkov 
uporabnika, le-ta pa temelji na namenskih interakcijah učenca (oziroma skupine) z učno 
vsebino skozi izvajanje določene aktivnosti (branje, kvizi, pogovori …). To imenujemo tudi 
kontekst učnega objekta, njegov namen pa je olajšati abstrakcijo relevantnih konceptov, 
pridobljenih iz uporabnikovih podatkov iz različnih sistemov e-učenja in orodij. 

Delovanje programskega orodja LOCO-Analyst 

LOCO-Analyst pri svojem delovanju uporablja semantične spletne tehnologije (ang. 
semantic web technologies). Gre za to, da je programsko orodje zgrajeno na okvirju 
ontologij konteksta učnega objekta (ang. Learning Object Context Ontologies, krajše 
LOCO), ki so ga avtorji razvili za formalno predstavitev LOC podatkov. Gre za pet ontologij: 
ontologija učnega konteksta (centralna komponenta), ontologija modela uporabnika 
(ontologija za modeliranje udeležencev učnega procesa), ontologija strukture vsebine 
učnega objekta (identifikacija informacij v objektu), ontologija kvizov in ontologija 
domene (modeliranje domene učenja). Programsko orodje izkorišča semantična 
označevanja (katera ji omogoča platforma Upravljanja z znanjem in informacijami, ang. 
Knowledge & Information Management, krajše KIM), s katerimi lahko povezuje različne 
učne artefakte, kot so lekcije, testi in sporočila, izmenjana v spletnih interakcijah.  

Bolj specifično, LOCO-Analyst identificira najbolj pomembne dele spletnih predmetov in 
zagotavlja statistiko s pomočjo petih zgoraj naštetih ontologij. Orodje je sposobno tudi 
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povezovanja tem, omenjenih v forumu predmeta s posameznimi deli predmeta, pri tem 
pa sta glavna vira podatkov dostopi učencev do virov in vsebina diskusijskega foruma. 

Prednosti, slabosti in drugo o LOCO-Analyst 

Prednost LOCO-Analyst-a je v tem, da je, ko je nameščen, uporabno orodje za 
osnovnošolske učitelje. Nudi namreč vpogled v kakovost zasnove spletnega predmeta in 
s tem omogoča učiteljem, da pridobijo kakovostne informacije o svojem delu oziroma 
načinu računalniško podprtega poučevanja. Pri tem nudi dobro vizualizacijo in kakovostno 
statistiko, na podlagi katere lahko učitelj ukrepa. 

 

Slika 39: LOCO-Analyst: primer analize učenčevih interakcij 

Namestitev orodja na osebni računalnik je precej kompleksna, kar lahko vidimo že iz 
navodil, ki so jih avtorji objavili na spletni strani poleg izvorne kode. Obsegajo sicer le dve 
strani, vendar je potrebno biti pri namestitvi izredno pozoren, da ne zgrešimo kake 
podrobnosti, poleg tega pa moramo imeti tudi zahtevnejše znanje na področju 
programiranja (namestitev in kasneje zagon orodja namreč zahteva manipulacijo v 
programerskem okolju Eclipse). Taka situacija za povprečne učitelje v osnovnih šolah 
nikakor ni ugodna, zato se zdi, da je programsko orodje bolj namenjeno strokovnjakom, 
ki bi na njegovi osnovi lahko dodatno raziskovali na področju učnih analitik. Manipulacija 
in spreminjanje izvorne kode v Eclipsu je za raziskovalca, ki se na to razume, precej 
preprosto in zato bi to lahko bila dobra osnova za nadgradnjo samega orodja. S tem bi 
lahko poudarili potrebo po usvajanju programerskih veščin pri osnovnošolskih učiteljih 
(vsaj nekaterih), saj lahko vidimo, da pridejo le-te prav tudi v konkretnih situacijah. Druga 
slabost LOCO-Analyst-a je uvažanje podatkov, ki ni preprosto. Tako na primer za uvoz iz 
Moodla potrebujemo znanje programskega jezika za transformacije D2RQ. 
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Watson Analytics 

Zamisel za programsko orodje Watson Analytics izhaja iz TV kviz oddaje Jeopardy!. 
Razvijalci so želeli ustvariti orodje, ki bi lahko tekmovalo na najvišjem nivoju te oddaje, s 
pomočjo identificiranih zahtev, ki naj bi jih orodje imelo, pa je nastala DeepQA arhitektura, 
na podlagi katere je sledila implementacija Watson Analytics.  

Osnovni podatki o Watson Analytics 

Avtor programskega orodja Watson Analytics je podjetje IBM Research, ki je po treh letih 
intenzivnih raziskav in razvoja dvajsetih znanstvenikov leta 2014 predstavilo končni 
izdelek. Orodje temelji na DeepQA arhitekturi, ki je učinkovit in razširljiv okvir, ki omogoča 
kombiniranje in evalviranje podatkov ter z njimi povezanih vprašanj in aplikacijo široke 
palete algoritmičnih tehnik s področja odgovarjanja na vprašanja (ang. Question 
Answering – QA). Programsko orodje torej ne spada neposredno na področje učnih 
analitik, glede na njegovo uporabo, kjer prednjačijo podjetja, bi ga tako lažje umestili na 
področje poslovnih analitik (Glej podrazdelek 3.1.1.). 

Watson Analytics je spletno orodje, ki je na voljo v treh različicah, zastonjski, osebni in 
profesionalni. Zadnji dve sta plačljivi, vendar ponujata širšo paleto možnosti kot 
zastonjska, imata na voljo več vključenega pomnilnika in lahko obdelujeta večje 
podatkovne množice. Vse tri verzije ponujajo uvoz datotek formata .csv in .lsx (.xlsx), 
raziskovanje podatkovnih baz in elemente napovedne analize, delujejo pa na analitični 
osnovi IBM-ovega programa SPSS. Osebna in profesionalna verzija omogočata tudi dostop 
do drugih podatkovnih baz in dostop do socialnih podatkov s Twitter-ja, povezavo z IBM 
Cognos-om pa omogoča izključno profesionalna verzija programskega orodja. 

Delovanje programskega orodja Watson Analytics 

Programsko orodje Watson Analytics ponuja paleto možnosti za delo s podatki, pri čemer 
uporabnik lahko uvozi podatke in jih pred uporabo prečisti (iskanje manjkajočih vrednosti 
…), orodje pa nato vrne vrsto različnih statističnih podatkov, ki jih obvezno spremlja tudi 
dobra vizualizacija. 

 

Slika 40: Watson Analytics: urejanje in čiščenje podatkov 

V prvem koraku uporabnik uvozi .csv ali .xls datoteko, ki jo programsko orodje nato 
pregleda in določi kvaliteto tem podatkom. Podatkovna množica ima namreč lahko 
manjkajoče vrednosti, lahko je enostavno premajhna, da bi iz nje lahko potegnili kake 
koristne informacije, ali pa vsebuje stolpce, ki niso statistično pomembno. Prav zato 
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Watson Analytics ponudi oceno o tem, kako »čisti« so podatki, in tudi o tem, koliko 
potencialno zanimive analize se da opraviti na tej množici podatkov. 

 

Slika 41: Watson Analytics: pregled kvalitete uvoženih podatkov 

V naslednjem koraku se poiščejo zanimive korelacije in globlje povezave med vrstami 
podatkov, ki na prvi pogled niso jasne. Nato Watson Analytics pripravi vizualizacije vseh 
mogočih povezav med podatkovnimi elementi in posebej poudari tiste, ki bi lahko bile za 
porabnika zanimive. Ko uporabnik označuje, katere bi si rad ogledal, si programsko orodje 
to zapomni in te podatke uporabi naslednjič pri označevanju potencialno zanimivih 
povezav.  

 

Slika 42: Watson Analytics: primer vizualizacije korelacije dveh spremenljivk 

Poleg bazične analize Watson Analytics ponuja tudi element napovedne analize, saj 
ponuja napovedi glede na podatke iz preteklosti. Da ta del programa deluje čimbolj 
natančno, orodje zahteva, da so stolpci podatkov čimbolj deskriptivno opisani, saj jih tako 
bolje razume. Če uporabnik želi pridobiti napoved, mora v podatkovni zbirki izbrati 
spremenljivko, glede na katero si želi napovedi. Watson Analytics nato poišče, katere 
druge spremenljivke nanjo vplivajo, in pripravi napoved v zvezi s situacijo. Omogoča 
neposredne napovedi (na primer spremenljivka1 83-odstotno vpliva na spremenljivko2) 
ali pa kombinirane napovedi (na primer spremenljivka1 v kombinaciji s spremenljivko2 99-
odstotno vpliva na spremenljivko3). 
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Slika 43: Watson Analytics: primer napovedi 

Prednosti, slabosti in drugo o Watson Analytics 

Watson Analytics je programsko orodje, ki se primarno uporablja v namene poslovnih 
analitik. Kljub temu lahko hitro opazimo potencial orodja tudi pri uporabi v namen učnih 
analitik. Z njim lahko namreč učitelji odkrivajo, katere spremenljivke vplivajo na druge in 
precej preprosto računajo korelacije. Zavedati se je potrebno, da iz tega neposredno sledi 
tudi slabost tega programskega orodja. Namreč učitelji morajo imeti ročno pripravljene 
baze podatkov (v formatu .csv), saj uvoz iz raznih LMS ni omogočen (niti v zastonjski niti 
kateri drugi verziji ne). To pomeni, da bi učitelji morali posebej voditi statistiko svojih 
učencev z vidikov, ki se njim zdijo pomembni. Pri takem početju je potrebno biti izredno 
pazljiv, saj nas kaj hitro lahko zanese pri zbiranju podatkov in začnemo beležiti podatke, ki 
niso več relevantni za naš cilj, vendar nas Watson Analytics na to hitro opozori in 
nepomembne podatke izpostavi. 

Druge prednosti programskega orodja Watson Analytics vsebujejo zmogljivost, pregledno 
in privlačno vizualizacijo vseh mogočih podatkov in povezav med podatki. Poleg tega 
obstaja cela vrsta uporabnih začetnih vodičev in navodil, kako z orodjem ravnati, iz katerih 
se lahko veliko naučimo. Za naprednejše uporabnike ti vodiči v končni fazi sploh niso 
potrebni, saj je orodje samo izredno pregledno zastavljeno, navigacija po njem (gre za 
spletno orodje) pa je preprosta. Ker je avtor orodja IBM, podjetje s svojo podporno službo 
poskrbi tudi za dobro tehnično podporo uporabnikom. Čeprav je orodje plačljivo (ti dve 
različici sta precej dragi), obstaja tudi zastonjska verzija, ki je sicer okrnjena, a še vedno 
zelo zmogljiva. 

Največja slabost Watson Analytics je z izobraževalnega vidika v tem, da to ni programsko 
orodje za učne analitike. Čeprav ga lahko deloma uporabimo tudi za delo v razredu, se je 
težko znebiti občutka, da je avtorje pri delu vodil cilj kapitala in bi lahko trenutno verzijo 
brez težav preoblikovali tudi v orodje, ki bi bilo bolj primerno za učne analitike. 
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Priloga 2: Komentar učenčevih podatkov v orodju POUK 

Število ogledov predmeta (oziroma število vpisov v predmet): 

 Max: 25%, min: 20% 

 Vrednost1: Učenec se v predmet vpisuje več kot drugi udeleženci predmeta. Poleg 
tega podatka je treba nujno upoštevati tudi druge spremenljivke. Odstopanje od 
povprečja ogledov lahko pomeni, da se učenec zaveda težavnosti predmeta in se 
zato stalno vrača, pri tem so lahko eden izmed možnih pokazateljev ocene. Ključno 
je, da spremljamo učenčev napredek in opazujemo njegov trend ocen. V 
nasprotnem primeru, torej če se učenec v predmet na spletni učilnici vrača, ker mu 
je ta zanimiv, mu moramo poiskati nove izzive, dodatne vire in povezave ter drug 
material, s katerim mu lahko popestrimo učenje. Dobri pokazatelji, s katerimi 
lahko identificiramo takega učenca, so Število ogledov virov, Število ogledov 
foruma ... 

 Vrednost2: Učenec si predmet ogleduje približno toliko kot ostali udeleženci. Pri 
tem je lahko malce nad ali pa malce pod povprečjem števila ogledov predmeta. 
Priporočljivo je opazovanje trenda njegovih ogledov predmeta v prihajajočem 
časovnem obdobju (izvoz podatkov v .pdf), saj se lahko stanje odkloni v katerokoli 
smer. 

 Vrednost3: Učenec si predmet ogleduje precej manj kot drugi udeleženci. Čeprav 
lahko nekateri učenci uspešno izdelajo predmet z manj ogledi predmeta, je 
ključnega pomena, da povečamo učenčevo motivacijo za predmet. Nižji nivo 
ogledov predmeta navadno vodi v nižji nivo ogledov virov in slabše sodelovanje na 
forumu, vse to pa navadno pripomore k slabšemu splošnemu uspehu učenca pri 
predmetu. 

Število različnih IP-jev, s katerih se je učenec vpisal v predmet: 

 Max: 25%, min: 20% 

 Vrednost1: Učenec se v predmet prijavlja z veliko več različnimi IP-ji kot ostali 
udeleženci. To lahko pomeni, da se prijavlja z naprav, ki se jim dinamično dodeljuje 
IP naslov. Ključno je, da se prepričamo, ali učenca predmet toliko zanima. 
Pomagamo si lahko z učenčevimi ocenami. Če učenec nima dostopa do Moodla z 
naprave s statičnim IP-jem, potem s pomočjo spremenljivk, kot je na primer Ogledi 
virov, preverimo, ali se učenec s pomočjo prenosnih naprav tudi uči in mu v tem 
primeru pomagamo, da si zna tako učenje čim bolj optimizirati. 

 Vrednost2: Število različnih IP-jev, s katerih se učenec prijavlja v predmet, je 
podobno kot pri ostalih udeležencih. To lahko pomeni, da gre za kombinacijo prijav 
z naprav, ki se jim statično dodeljuje IP, in naprav, katerim se IP dodeljuje 
dinamično. 

 Vrednost3: Učenec se v predmet vpisuje z manj različnimi IP-ji kot drugi udeleženci. 
To lahko pomeni, da do predmeta v splošnem dostopa premalokrat ali pa dostopa 
le z naprav s statičnim IP-jem (osebni računalnik). Priporočljivo je, da ugotovimo, 
ali se učenec v predmet vpisuje le, ko se uči oziroma, ko je primoran dostopati do 
predmeta, ali pa nima dostopa do interneta s prenosnih naprav (naprav, ki se jim 
dinamično dodeljuje IP), kot so telefoni, tablični računalniki ... V prvem primeru je 
ključnega pomena, da učencu dvignemo motivacijo za predmet in ga tako bolj 
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pritegnemo. Posledično se bo učenec tako lahko večkrat vpisal tudi s prenosnih 
naprav in tako od predmeta odnesel več. 

Število ogledov predmeta (vpisov) v šolskem času: 

 Max: 25%, min: 20% 

 Vrednost1: Učenec se v predmet velikokrat prijavi med šolskim časom (več od 
povprečja). Če so njegove prijave izvedene z veliko različnih IP-jev, to lahko 
pomeni, da do predmeta dostopa med šolskimi urami preko svojega prenosnega 
telefona. Če si šola ne lasti tabličnih računalnikov in imajo šolski osebni računalniki 
statične IP-je, je verjetnost za kaj takega še toliko večja. Učenca je potrebno 
opozoriti, da s tem škodi sebi, saj pri tem ne more slediti pouku. Ogledati  si 
moramo tudi spremenljivko Ogledi predmeta. Če je za izbranega vrednost te 
spremenljivke blizu povprečja ali pa od njega celo nižja, to lahko pomeni, da si 
učenec predmet ogleduje le v šoli in mu v "nešolskem" času ne posveti dovolj časa 
in pozornosti. V takem primeru moramo učenca dodatno motivirati, da si 
predmeta ne bo ogledoval le takrat, ko bo v to prisiljen (šolski čas). 

 Vrednost2: Učenec si predmet v šolskem času ogleduje približno toliko kot ostali 
udeleženci predmeta. Ključno je, da si ogledamo tudi vrednost spremenljivke 
Ogled predmeta za izbranega učenca. V primeru, da je ta vrednost nižja od 
povprečja, moramo učenca dodatno motivirati, da si bo predmet večkrat ogledal 
od doma oziroma v svojem prostem času. 

 Vrednost3: Učenčevo število ogledov predmeta v šolskem času je nižje od 
povprečne vrednosti. Vrednost si moramo ogledati v kombinaciji z vrednostjo 
spremenljivke Ogledi predmeta. Če je tudi ta vrednost nižja od povprečja, to lahko 
pomeni, da si učenec na splošno zelo redko ogleda predmet. Tak učenec nujno 
potrebuje dodatno motivacijo, saj se lahko v nasprotnem primeru zgodi, da bo 
spregledal kak pomemben vir ali pa ne bo sodeloval v pomembni diskusiji na 
forumu. V nasprotnem primeru, torej če je učenčeva vrednost spremenljivke 
Število ogledov predmeta dovolj visoka, gre za odgovorno ravnanje učenca, ki med 
šolskim časom redko dostopa do predmeta in mu čas nameni takrat, ko je na to 
pripravljen. Tako na račun predmeta ni prikrajšan pri učnih urah drugih 
predmetov. 

Skupno število ogledanih virov: 

 Max: 25%, min: 20% 

 Vrednost1: Učenec si vire ogleduje več kot ostali. Razlog je lahko njegovo 
zanimanje za predmet, kar pripomore tudi k temu, da se stalno vrača k 
ogledovanju virov. Po drugi strani učenec lahko ve, da mu predmet povzroča 
težave in se zato pogosteje uči iz objavljenih virov. Dobri pokazatelji, v katero od 
teh dveh kategorij spada učenec, so lahko ocene, spremenljivka Število ogledov 
predmeta, sodelovanje na forumu ... V primeru, da učenca predmet zanima, je 
priporočljivo, da mu najdemo dodatne izzive (dodatne povezave, viri). V drugem 
primeru, torej da predmet učencu povzroča preglavice, potrebuje dodatno 
individualno pomoč, s katero motivacije (ki jo ima, saj se vrača k ogledu virov) ne 
bo izgubil in bo izboljšal tudi svoj uspeh pri predmetu. 

 Vrednost2: Učenec si vire ogleduje približno toliko kot ostali (njegova vrednost 
spremenljivke Število ogledov virov je blizu povprečja). Paziti je potrebno, da 
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vrednost spremenljivke ne začne padati, zato je priporočljiv sproten izvoz 
podatkov v .pdf in spremljanje trenda ogledov virov. 

 Vrednost3: Učenec si na splošno vire ogleduje manj od povprečja. Poleg tega je 
potrebno upoštevati tudi vrednost spremenljivke Število prenosov virov. Visoko 
število prenosov virov navadno botruje nizkemu številu ogledov virov na spletni 
učilnici, saj si učenec vir, ki ga je prenesel, ogleduje v preneseni obliki. Če je 
vrednost spremenljivke Število prenosov virov nizko ali enako nič, je nujno 
potrebno, da učencu dvignemo motivacijo za predmet. Število ogledov virov je 
namreč eden izmed neposrednih pokazateljev sodelovanja učenca pri predmetu 
in ena izmed ključnih spremenljivk pri izgradnji učenčevega znanja. 

Število različnih ogledanih virov: 

 Max: 25%, min: 20% 

 Vrednost1: Učenčevo število ogledov različnih virov je višje od povprečja. To 
pomeni, da si je ogledal večino ali pa celo vse vire, ki so na spletni učilnici na voljo. 
Če nek učenec izstopa iz povprečja pri Številu ogledov različnih virov, to pomeni, 
da je povprečje drugih udeležencev slabo in da si drugi udeleženci niso ogledali 
dovolj virov. Stremeti moramo k temu, da si vsi učenci ogledajo vse vire. Ključnega 
pomena je, da ostale udeležence motiviramo za oglede virov in tako dvignemo 
vrednost povprečja. 

 Vrednost2: Učenčevo število ogledov različnih virov je blizu povprečja. Preveriti 
moramo ali je povprečje visoko, to je blizu števila vseh različnih virov. Če je, to 
pomeni, da si je učenec ogledal večino ali pa celo vse vire, ki so na spletni učilnici 
na voljo, to pa velja tudi za  ostale sodelujoče. V nasprotnem primeru je ključnega 
pomena, da pri vseh učencih poizkusimo dvigniti nivo ogleda različnih virov, saj 
bodo učenci tako dostopali do celostne snovi predmeta in od njega odnesli kar 
največ. 

 Vrednost3: Učenčeva vrednost za Število ogledov različnih virov je pod 
povprečjem. Ne glede na to, ali je povprečje blizu števila vseh virov ali ne, je 
ključno, da učenca spodbudimo k ogledovanju vseh objavljenih virov. V primeru, 
da je povprečje nizko, je ključno, da dvignemo nivo ogleda različnih virov pri vseh 
učencih, saj bodo tako dostopali do celostne snovi predmeta in od njega odnesli 
kar največ. 

Povprečno število dni, potrebnih za prvi ogled vira: 

 Max: 25%, min: 20% 

 Vrednost1: Učenčeva vrednost za spremenljivko Število povprečni dni, potrebnih 
za ogled posameznega vira, presega povprečje. Vrednost te spremenljivke POUK 
izračuna tako, da za vse vire sešteje vse dni, ki so pretekli od prenosa vira na 
strežnik do prvega ogleda učenca. To lahko pomeni tudi, da si učenec enega izmed 
virov ni ogledal zelo dolgo, pri ostalih pa je bil ažuren. Kljub temu moramo stremeti 
k temu, da si učenci vire ogledujejo sproti in redno. Če temu ni tako, gre lahko za 
pomemben vir, brez katerega je lahko končno znanje učenca okrnjeno. Pozorni 
moramo biti tudi na povprečno vrednost spremenljivke, saj je lahko ta nizka (na 
primer en dan). Razumeti moramo, da ne morejo vsi učenci vseh virov pogledati 
še isti dan. 
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 Vrednost2: Učenčeva vrednost za spremenljivko Število povprečni dni, potrebnih 
za ogled posameznega vira, se giblje blizu povprečja. Če je vrednost povprečja 
nizka, to lahko pomeni, da si učenec hitro ogleda objavljene vire. V nasprotnem 
primeru je potrebno vrednost povprečja znižati na razrednem nivoju. Učencem je 
potrebno razložiti, da lahko objavljeni viri vsebujejo zanimive in koristne 
informacije, ki jim bodo služile pri učenju in nadgradile njihovo znanje. 

 Vrednost3: Učenčeva vrednost za spremenljivko Število povprečni dni, potrebnih 
za ogled posameznega vira, je nižje od povprečja. Če je povprečje spremenljivke 
nizko, to lahko pomeni, da si učenec hitro ogleduje vire. Iz tega lahko sledi, da ga 
predmet zanima in komaj čaka, da bo objavljen nov vir, ki si ga bo ogledal in 
pridobil novo znanje. V nasprotnem primeru, če je povprečje visoko, moramo 
oceniti, ali je ta vrednost še vedno zadovoljiva ali ne. Če ni, je ključnega pomena, 
da vse učence spodbudimo k hitrejšemu ogledu objavljenih virov in jim ob tem 
pojasnimo, da lahko prenešeni viri vsebujejo zanimive in koristne informacije, ki 
jim bodo služile pri učenju in nadgradile njihovo znanje. 

Število prenosov virov: Te spremenljivke POUK ne komentira. 

Spremenljivke iz sklopa Podatki o aktivnostih na forumu POUK komentira po drevesni 
strukturi. Tako na primer najprej pregleda vrednost Števila ogledov foruma, jo komentira 
in stavek nadaljuje s komentarjem Števila ogledov posameznih diskusij. To pomeni, da je 
lahko ista vrednost za spremenljivko Dodajanje diskusij komentirana drugače pri 
drugačnih vrednostih spremenljivke, ki predstavlja Število ogledov foruma. Komentarji za 
spremenljivke Število ogledanih diskusij, Število dodanih diskusij in Število dodanih 
prispevkov je pri vseh treh vrednostih za Število ogledov foruma precej podobno 
(razlikujejo se le v nekaj besedah), zato jih na tem mestu ne bomo vseh navajali. Prav tako 
so komentarji za Število izbrisanih prispevkov in Število urejenih prispevkov za vsako od 
vrednosti pri Številu dodanih prispevkov med seboj skoraj identični (odstopanja se pojavijo 
v nekaj besedah) in jih zato prav tako izpustimo. 

Število ogledov foruma: 

 Max: 25%, min: 20% 

 Vrednost1: Učenčevo Število ogledov foruma je nad povprečjem, … 
Število ogledov posameznih diskusij znotraj foruma: 

o Max: 25%, min: 20% 
o Vrednost1: … prav tako tudi Število ogledov diskusij. 
o Vrednost2: … Število ogledov diskusij pa se giblje okoli povprečja. Paziti 

moramo, da se vrednost ne odkloni pod povprečje. Učenec s sodelovanjem 
na forumu pridobi veliko, tako z učnega kot tudi socialnega vidika. 

o Vrednost3: … Število ogledov diskusij pa je pod povprečjem. To pomeni, da 
učenec forum odpre, ne vstopa pa v posamezne diskusije. Učenec torej ne 
sodeluje na forumih oziroma v samih diskusijah, zato je ključno, da ga k 
temu spodbudimo in motiviramo. Pri učencu se lahko pozanimamo, kaj je 
razlog, da ne sodeluje v diskusijah, in ga skupaj poizkusimo odpraviti. 
Učenec mora izraziti svoje mnenje, za mnenje poprositi druge in iskati 
pomoč (v zvezi s snovjo) tudi pri drugih udeležencih predmeta. 

Število dodanih diskusij: 
o Max: 25%, min: 20% 
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o Vrednost1: Učenec je dodal več diskusij kot drugi udeleženci predmeta. To 
je lahko znak vsesplošne razgledanosti in zanimanja za več stvari. Paziti 
moramo, da učenec pri tem ne pretirava in da ostaja v okviru predmeta. 
Opomniti ga moramo tudi, naj ne odpira prehitro novih diskusij dokler 
druge še niso zaključene. 

o Vrednost2: Učenec je dodal približno toliko diskusij kot ostali udeleženci 
predmeta. Priporočljivo je, da si ogledamo, kakšno diskusijo je s tem sprožil 
in v primeru slabega odziva ukrepamo. Če je diskusija primerna, jo lahko 
nadaljujemo sami in s tem spodbudimo tudi ostale, da prispevajo svoj delež 
k njenemu razvoju. 

o Vrednost3: Učenec je dodal manj diskusij kot drugi udeleženci, zato ga 
moramo spodbuditi, da jih v prihodnje doda več. Kljub temu je 
priporočljivo, da si dodane diskusije pobližje ogledamo in ocenimo njihovo 
primernost. Če je diskusija pritegnila veliko drugih učencev in so skupaj 
prišli do dobrih zaključkov in idej, to lahko pomeni, da ima učenec vendarle 
dober smisel za zanimive teme in je le "socialno sramežljiv" ter se zato noče 
preveč izpostavljati z dodajanjem novih diskusij. 

Število dodanih prispevkov znotraj diskusij: 
o Max: 25%, min: 20% 
o Vrednost1: Število objavljenih prispevkov znotraj diskusij je nad 

povprečjem, kar pomeni, da učenec rad sodeluje v diskusijah in izraža svoja 
mnenja. Na žalost POUK ne omogoča kvalitativne analize prispevkov, 
vendar je dejstvo, da se učenec ne boji izraziti svojega mnenja, vsekakor 
spodbudno. Priporočljivo je, da opazujemo vsebino prispevkov in učenca 
ob neprimernih vsebinah opozorimo, naj se drži okvirjev diskusije. 
Število izbrisanih prispevkov: 

 Max: 25%, min: 20% 
 Vrednost1: Kljub temu da učenec veliko prispevkov doda, jih veliko, 

več od povprečja, tudi izbriše. To lahko pomeni, da hitro popusti 
mnenju drugih, katerim se njegove ideje in prispevki ne zdijo tako 
relevantni. Učencu je potrebno razložiti, da slabi prispevki ne 
obstajajo, saj z vsakim od njih damo nekomu misliti in tako 
sprožimo val misli, ki bo v končni fazi lahko vodil do rešitve 
problema oziroma izboljšanja znanja pri vseh udeleženih. Učenec 
se ne sme bati svojih prispevkov obdržati na forumu. Vsakdo mora 
za svojim mnenjem stati in ga do neke razumske meje zagovarjati, 
vendar mora pri tem paziti, da teh mej ne prestopi in je sposoben 
tudi uvideti, kdaj se je zmotil. 

 Vrednost2: Kljub temu da učenec veliko prispevkov doda, jih tudi 
nekaj izbriše. Učencu je potrebno razložiti, da slabi prispevki ne 
obstajajo, saj z vsakim od njih damo nekomu misliti in tako 
sprožimo val misli, ki bo v končni fazi lahko vodil do rešitve 
problema oziroma izboljšanja znanja pri vseh udeleženih. Učenec 
se ne sme bati svojih prispevkov obdržati na forumu. Vsakdo mora 
za svojim mnenjem stati in ga do neke razumske meje zagovarjati, 
vendar mora pri tem paziti, da teh mej ne prestopi in je sposoben 
tudi uvideti, kdaj se je zmotil. 
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 Vrednost3: Učenec svojih prispevkov ne briše oziroma jih briše 
veliko manj kot drugi. To lahko pomeni, da učenec zna stati za 
svojimi mnenji. Paziti moramo, da učenec svojih mnenj ne 
zagovarja v nedogled in jih (če so nepravilna) tudi opušča ob 
razumskih pojasnitvah drugih udeležencev na forumu. 

Število urejenih prispevkov: 
 Max: 25%, min: 20% 
 Vrednost1: Spreminjanje lastnih prispevkov je največkrat znak 

prilagajanja svojega mnenja glede na druge. Ta učenec to počne 
veliko, zato mu je potrebno pojasniti, da se ne sme sramovati 
svojega mnenja, ki je drugačno od mnenja večine. Poudariti 
moramo, da mora za svojim mnenjem učenec stati. Če s pomočjo 
drugih uvidi, da njegovo mnenje ni pravo, prispevka ni potrebno 
spreminjati, pač pa lahko napiše novega, v katerem lahko tudi 
pohvali tistega, ki mu je pomagal, da je pravilno dojel določena 
dejstva. 

 Vrednost2: Spreminjanje lastnih prispevkov je največkrat znak 
prilagajanja svojega mnenja glede na druge. Ta učenec to počne 
približno tolik kot ostali. Pozorni moramo biti na to, kakšna je 
povprečna vrednost spremenljivke Brisanje prispevkov, saj jo 
moramo, če je previsoka, znižati na razredni stopnji. Učencem je 
potrebno pojasniti, da se ne smejo sramovati svojega mnenja, ki je 
drugačno od mnenja večine. Poudariti moramo, da morajo za 
svojim mnenjem stati. Če s pomočjo drugih uvidijo, da njihovo 
mnenje ni pravo, prispevka ni potrebno spreminjati, pač pa lahko 
napišejo novega, v katerem lahko tudi pohvalijo tistega, ki jim je 
pomagal, da so pravilno dojeli določena dejstva. 

 Vrednost3: Učenec svojih prispevkov ne spreminja. Priporočljivo je, 
da poleg te spremenljivke opazujemo tudi vrednost spremenljivke 
Brisanje prispevkov, saj nizka vrednost v obeh primerih pomeni, da 
učenec za svojim mnenjem stoji in se ga predvsem ne sramuje. Ker 
POUK ne zna kvalitativno ocenjevati prispevkov, moramo "ročno" 
spremljati, kako učenec reagira na mnenja drugih in kako glede na 
to prilagaja svoja. 

o Vrednost2: Število objavljenih prispevkov znotraj diskusij se pri učencu 
giblje blizu povprečja. To pomeni, da učenec sodeluje v diskusijah in daje 
svoja mnenja. Priporočljivo je, da opazujemo vsebino njegovih prispevkov 
in učenca ob neprimernih vsebinah opozorimo, naj se drži okvirjev 
diskusije. Opazovati moramo trend učenčevega sodelovanja na forumu, saj 
si ne želimo, da bo izgubil zanimanje za forum oziroma objavljanje 
prispevkov. 

o Vrednost3: Učenec znotraj diskusij dodaja zelo malo prispevkov, manj kot 
ostali udeleženci. Ključnega pomena je, da ga spodbudimo k dajanju 
svojega mnenja na forumu, saj lahko s tem prispeva k skupinski diskusiji in 
pomaga pri širjenju obzorij vseh udeležencev. Razložiti mu je potrebno, da 
splabih prispevkov ni, saj z vsakim od njih damo nekomu misliti in tako 
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sprožimo val misli, ki bo v končni fazi lahko vodil do rešitve problema 
oziroma izboljšanja znanja pri vseh udeleženih. 
Opomba: V primeru, ko učenec doda podpovprečno število prispevkov, 
komentar brisanja in spreminjanja prispevkov nima smisla. 

Podatki o ocenah: Spremenljivk iz tega sklopa POUK ne komentira, saj gre za ocene, ki jih 
določi učitelj. Tako bi pravzaprav POUK komentiral učiteljeve odločitve o ocenah, kar nima 
smisla, saj je programsko orodje izdelano, da učitelju pomaga pri izboljševanju učenja in 
poučevanja, s tem pa tudi k dvigu ocen. 

Število ogledov wikija: 

 Max: 25%, min: 20% 

 Vrednost1: Učenčevo Število ogledov wikija je nad povprečjem, … 
Število urejanj wikija: 

o Max: 25%, min: 20% 
o Vrednost1: … prav tako tudi Število urejanj wikija. 
o Vrednost2: … Število urejanj wikija je povprečno. 
o Vrednost3: … Število urejanj wikija je pod povprečjem. 

 Vrednost2: Učenčevo Število ogledov wikija je okoli povprečja, … 
Število urejanj wikija: 

o Max: 25%, min: 20% 
o Vrednost1: … Število urejanj wikija je nadpovprečno. 
o Vrednost2: … prav tako tudi Število urejanj wikija. 
o Vrednost3: … Število urejanj wikija je pod povprečjem. 

 Vrednost3: Učenčevo Število ogledov wikija je pod povprečjem, … 
Število urejanj wikija: 

o Max: 25%, min: 20% 
o Vrednost1: … Število urejanj wikija je nadpovprečno. 
o Vrednost2: … Število urejanj wikija je povprečno. 
o Vrednost3: … prav tako tudi Število urejanj wikija. 
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Priloga 3: Programska koda orodja POUK 

Nit ThisWorkbook 

V sklopu niti ThisWorkbook, ki je skupna celotnemu zvezku, se izvede inicializacija orodja 
POUK, vanjo pa so umeščene tudi procedure za oblikovanje grafov v sklopu vizualizacije 
vseh podatkov ter vizualizacije podatkov o posameznem učencu in procedure za izračun 
povezanosti med spremenljivkami. 

V spodnje odseku kode je predstavljen del inicializacije orodja POUK, ki poskrbi za izbris 
podatkov na listu Podatki o učencih (podobna koda se izvede tudi za druge liste), za izbris 
grafov na listu Vizualizacija (podobna koda se izvede tudi za grafe na listu Povezanost 
spremenljivk) in za izbris listov, ki v orodju niso privzeti. Prikazan del kode ne vsebuje 
segmentov, ki skrbijo za prikaz pozdravnega sporočila, (de)aktivacijo gumbov, zapis 
besedila v ustrezne celice, barvanje določenih celic … 

 
Public Sub inicializacija(zagon) 
    polni = 0 
    For k = 3 To N 
        If ThisWorkbook.Sheets("Podatki o ucencih").Cells(k, 2) <> "" Then 
            polni = polni + 1 
        End If 
        Next k 
    For i = 2 To 40 
        For j = 1 To polni + 3 
            ThisWorkbook.Sheets("Podatki o ucencih").Cells(j, i) = "" 
            Next j 
        Next i 
    polni_viri = 0 
    For Each grafi In ThisWorkbook.Sheets("Vizualizacija").ChartObjects 
        grafi.Delete 
        Next 
    Application.DisplayAlerts = False 
    For Each s In ActiveWorkbook.Sheets 
        If s.Name <> "Nadzorna plosca" And s.Name <> "Podatki o ucencih" And s.Name <> "Podatki o virih" 
And s.Name <> "Vizualizacija" And s.Name <> "Povezanost spr." Then 
            s.Delete 
        End If 
        Next s 
    Application.DisplayAlerts = True 
End Sub 
 

Naslednji odsek programske kode orodja POUK prikazuje del kode vstavljanja grafa za 
spremenljivko Podatki o ogledih na list Vizualizacija. Prikazana je nastavitev izvornih 
podatkov grafa, izbris legende grafa, nastavitev barve stolpcev, nastavitev napisov poleg 
osi in naslova grafa ter dodajanje povprečja grafu. Manjkajo deli kode, ki prikazujejo 
nastavitev razmika med stolpci ter urejanje napisov poleg osi in naslova grafa (pozicija, 
velikost pisave …). 

Podobna koda se izvede pri vstavljanju vseh grafov na list Vizualizacija, do razlik prihaja le 
pri imenih grafov, izbiri izvornih podatkov, nastavitvah besedila poleg osi in naslova grafa 
ter pri izbiri barv stolpcev. 
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Public Sub grafi_podatki_o_ogledih() 
    Dim dostop As Object 
    Set dostop = 
ActiveSheet.ChartObjects.Add(Left:=ThisWorkbook.Sheets("Vizualizacija").Range("C4").Left, Width:=970, 
Top:=ThisWorkbook.Sheets("Vizualizacija").Range("C4").Top, Height:=300) 
    dostop.Chart.SetSourceData Source:=Sheets("Podatki o ucencih").Range("B3:C" & Sheets("Podatki o 
ucencih").Range("B3").End(xlDown).Row) 
    ActiveChart.Legend.Select 
    Selection.Delete 
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Select 
    With Selection.Format.Fill 
        .Visible = msoTrue 
                .ForeColor.RGB = RGB(79, 127, 189) 
            End With 
            ActiveChart.Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle.Text = "Učenec" 
            Selection.Caption = "Število ogledov" 
            ActiveChart.ChartTitle.Text = "Število ogledov predmeta" 
            ActiveChart.SeriesCollection.Add Source:=ActiveWorkbook.Worksheets("Podatki o 
ucencih").Range("D3:D" & Sheets("Podatki o ucencih").Range("D3").End(xlDown).Row) 
            ActiveChart.SeriesCollection(2).Select 
            ActiveChart.SeriesCollection(2).ChartType = xlLine 
            dostop.Activate  
End Sub 
 

Spodnji del kode prikazuje izračun korelacije med dvema spremenljivkama (Ogled 
predmeta in Število različnih IP-jev). V temu delu kode se najprej preveri, ali sta povprečji 
obeh spremenljivk različni od 0. Če je ta pogoj izpolnjen, se izračuna povezanost med 
spremenljivkama, v nasprotnem primeru pa le-ta dobi vrednost 0 (povezanost namreč 
lahko računamo le med dvema neničelnima spremenljivkama). 

Podobna koda se izvede za vse paroma različne spremenljivke. 

 
Public Sub korelacije_ogl_predm() 
    If ThisWorkbook.Sheets("Podatki o ucencih").Range("D3") <> 0 And ThisWorkbook.Sheets("Podatki o 
ucencih").Range("F3") <> 0 Then  
        ThisWorkbook.Sheets("Povezanost spr.").Range("D4") = 
Round(Application.WorksheetFunction.Correl(ThisWorkbook.Sheets("Podatki o ucencih").Range("C3:C" & 
ThisWorkbook.Sheets("Podatki o ucencih").Range("C3").End(xlDown).Row), 
ThisWorkbook.Sheets("Podatki o ucencih").Range("E3:E" & ThisWorkbook.Sheets("Podatki o 
ucencih").Range("E3").End(xlDown).Row)), 2) 
    Else 
        ThisWorkbook.Sheets("Povezanost spr.").Range("D4") = 0 
    End If 
End Sub 
 

Znotraj procedure primerjave_ogledi se izvede vizualizacija podatkov za posameznega 
učenca. Pri tem se, podobno kot v zgornji proceduri za vizualizacijo podatkov za vse 
učence, na ustrezen list vstavijo dvostolpični grafi za vsako posamezno spremenljivko, ki 
prikazujejo razliko med podatki učenca in povprečjem. Ker sta programski kodi v obeh 
procedurah precej podobni, je na tem mestu ne bomo posebej zapisovali. Podobno velja 
za proceduro grafi_korelacija, v sklopu katere se na list Povezanost spremenljivk vstavijo 
grafi, ki prikazujejo povezanost določene spremenljivke z vsemi ostalimi. 
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V sklopu niti ThisWorkbook najdemo tudi funkcijo, ki skrbi za sestavljanje komentarja v 
sklopu vizualizacije posameznega učenca. Programska koda je skupek odločitvenih 
stavkov if in besedila iz priloge 2, zato je na tem mestu ne bomo posebej zapisovali. 

Nit List1 (Nadzorna plošča) 

Znotraj niti Nadzorna plošča najdemo programsko kodo za vsakega od gumbov, ki so v 
orodju POUK umeščeni na istomenski list. S kliki na gumbe Vizualizacija podatkov za vse 
učence, Pomoč pri izvozu datotek iz Moodla, Ponastavi POUK (Izbriši podatke), 
Vizualizacija podatkov za posameznega učenca in Izračun povezanosti med 
spremenljivkami se v programski kodi, skupaj z vizualnimi dodatki, kot so na primer 
barvanja celic in zapisi besedila v določene celice, izvedejo klici ustreznih procedur, zato 
kode na tem mestu ne bomo posebej zapisovali. 

Natančneje si bomo ogledali programsko kodo, ki se izvede ob kliku na gumb Uvoz 
potrebnih datotek in izračun podatkov, saj gre za osnovni postopek orodja POUK, brez 
katerega bi bile tudi ostale funkcije orodja nemogoče. V tem delu kode se najprej prikaže 
okno, ki uporabnika opomni, kakšen je ustrezen postopek uvoza datotek. Orodje nato 
uporabniku ponudi izbiro za datoteko Dnevniški zapis in iz nje izračuna podatke, postopek 
pa nato ponovi še za datoteko Poročilo ocenjevalca.  

Spodnji del kode prikazuje zahtevek za datoteko Dnevniški zapis, pridobitev in vpis 
seznama udeležencev, izračun vrednosti za spremenljivke Ogled predmeta, Število 
ogledov različnih virov in Število prijav v šolskem času, izračun povprečja za spremenljivko 
Ogled predmeta ter izračun vseh spremenljivk iz sklopa Podatki o ocenah. Izpuščeni so 
segmenti kode, ki poskrbijo za deklaracije določenih spremenljivk, opozorila uporabniku 
(pred, med in na koncu vnosa), iskanje in vpis učitelja, iskanje in vpis virov (ki se izvede 
zelo podobno kot iskanje in vpis udeležencev), oblikovanje strani (barvanja ozadja celic, 
širjenje oziroma krčenje celic in določeni zapisi v celice), računanje podatkov o določenih 
spremenljivkah (večina vrednosti za spremenljivke se izračuna na enak način kot za Ogled 
predmeta), računanje povprečij za večino spremenljivk (vsa povprečja se izračunajo na 
enak način kot za Ogled predmeta) in zahtevek za datoteko Poročilo ocenjevalca (ki je 
identično zahtevku za datoteko Dnevniški zapis). 

Private Sub CommandButton1_Click() 
    If uvoz = vbOK Then 
        Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).AllowMultiSelect = False 
        izbira = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).Show 
        pot = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).SelectedItems(1) 
        If Dir$(pot) = "" Then 
            MsgBox "Zahtevana datoteka ni bila najdena!" 
            Exit Sub 
        End If 
        Dim zvezek As Excel.Workbook 
        Set zvezek = Workbooks.Open(pot)  
        zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Activate 
        vseh = 0 
        For i = 3 To N 
            If zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(i, 4).Value <> "" Then 
                vseh = vseh + 1 
            End If 
            Next i 
        Dim tabela_udelezencev(N) As String 
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        For i = 4 To vseh + 4 
            If zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(i, 4).Value <> "" And zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(i, 
4).Value <> "Skrbnik Uporabnikov" And zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(i, 4).Value <> ucitelj Then 
                For indeks2 = 0 To indeks  
                    If zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(i, 4).Value = tabela_udelezencev(indeks2) Then 
                        pomozna = 1 
                    End If 
                    Next indeks2 
                If pomozna = 0 Then 
                    tabela_udelezencev(indeks) = zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(i, 4).Value 
                    indeks = indeks + 1 
                End If 
                pomozna = 0 
            End If 
            Next i 
        For i = 0 To indeks - 1 
            ThisWorkbook.Sheets("Podatki o ucencih").Cells(i + 3, 2) = tabela_udelezencev(i) 
            Next i 
        Dim polni_viri As Integer 
        polni_viri = 4 
        For i = 4 To vseh + 4 
            If InStr(1, zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(i, 5).Value, "resource add", vbTextCompare) <> 0 And 
zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(i, 6).Value <> "" Then 
                ThisWorkbook.Sheets("Podatki o virih").Cells(polni_viri, 2) = zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(i, 
6).Value 
                ThisWorkbook.Sheets("Podatki o virih").Cells(polni_viri, 3) = zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(i, 
4).Value 
                ThisWorkbook.Sheets("Podatki o virih").Cells(polni_viri, 4) = zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(i, 
2).Value 
                polni_viri = polni_viri + 1 
            End If 
            Next i 
        For i = 0 To indeks - 1  
            tabela_ogledov(i) = 0 
            For l = 0 To N 
                pomozna_tabela(l) = 0 
                Next l 
            polna_pomozna = 0 
            tabela_ipjev(i) = 0 
            tabela_oglvir(i) = 0 
            tabela_razlvir(i) = 0 
            For k = 0 To N 
                ogl_viri(k) = "" 
                Next k 
            zapolnjeni_viri = 0 
            tabela_dni(i) = 0 
            vsota = 0 
            stevec = 0 
            tabela_prenosvir(i) = 0 
            tabela_solskicas(i) = 0 
            tabela_diskusija(i) = 0 
            mejni_cas = "14:00" 
            For j = 4 To vseh + 4 
                If zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(j, 4).Value = tabela_udelezencev(i) Then 
                    pozicija = InStr(1, zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(j, 5).Value, "course view", 
vbTextCompare) 
                        If pozicija <> 0 Then 
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                            tabela_ogledov(i) = tabela_ogledov(i) + 1 
                        End If 
                End If 
                If zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(j, 4).Value = tabela_udelezencev(i) Then 
                    strazar = 0 
                    For k = 0 To polna_pomozna 
                        If pomozna_tabela(k) = zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(j, 3).Value Then 
                            strazar = 1 
                            Exit For 
                        End If 
                        Next k 
                    If strazar = 0 Then  
                        pomozna_tabela(polna_pomozna) = zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(j, 3).Value  
                        polna_pomozna = polna_pomozna + 1 
                    Else 
                        strazar = 0 
                    End If 
                End If 
                If zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(j, 4).Value = tabela_udelezencev(i) And InStr(1, 
zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(j, 5).Value, "resource view", vbTextCompare) <> 0 And 
zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(j, 6).Value <> "" Then 
                    For l = 0 To zapolnjeni_viri  
                        If ogl_viri(l) = zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(j, 6).Value Then 
                            strazar2 = 1 
                            Exit For 
                        End If 
                        Next l 
                    If strazar2 = 0 Then  
                        ogl_viri(zapolnjeni_viri) = zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(j, 6).Value 
                        zapolnjeni_viri = zapolnjeni_viri + 1 
                    Else 
                        strazar2 = 0 
                    End If 
                End If 
                If zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(j, 4).Value = tabela_udelezencev(i) And InStr(1, 
zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(j, 5).Value, "resource view", vbTextCompare) <> 0 Then 
                    For k = 4 To polni_viri - 1  
                        If zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(j, 6).Value = tabela_virov(k - 4, 0) Then 
                            pom_dat2 = Split(zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(j, 2), ",") 
                            tab_ogledov(k - 4, 0) = tabela_virov(k - 4, 0) 
                            tab_ogledov(k - 4, 1) = CDate(pom_dat2(LBound(pom_dat2))) 
                            Exit For 
                        End If 
                    Next k 
                End If 
                If zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(j, 4).Value = tabela_udelezencev(i) And 
zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(j, 6).Value <> "" Then 
                    pozicija_prenos = InStr(1, zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(j, 5).Value, "resource download", 
vbTextCompare) 
                        If pozicija_prenos <> 0 Then 
                            tabela_prenosvir(i) = tabela_prenosvir(i) + 1 
                        End If 
                End If 
                If zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(j, 4).Value = tabela_udelezencev(i) Then 
                    pozicija_casogleda = InStr(1, zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(j, 5).Value, "course view", 
vbTextCompare) 
                        pom_dat3 = Split(zvezek.Sheets("Dnevniki 1-1").Cells(j, 2), ",")  



Tajda Štrukelj PRILOGE 

119 

                        pomozna1 = pom_dat3(UBound(pom_dat3)) 
                        pomozna2 = CDate(pom_dat3(LBound(pom_dat3)))  
                        If pozicija_casogleda <> 0 And Weekday(pomozna2) <> 1 And Weekday(pomozna2) <> 7 And 
pomozna1 < mejni_cas Then 
                            tabela_solskicas(i) = tabela_solskicas(i) + 1 
                        End If 
                End If 
                Next j 
            tabela_ipjev(i) = polna_pomozna  
            tabela_razlvir(i) = zapolnjeni_viri  
            For k = 4 To polni_viri - 1 
                If tab_ogledov(k - 4, 0) = tabela_virov(k - 4, 0) Then 
                    razlika = DateDiff("d", CDate(tabela_virov(k - 4, 2)), CDate(tab_ogledov(k - 4, 1))) 
                    vsota = vsota + razlika  
                    Exit For 
                End If 
                Next k 
            tabela_dni(i) = Round(vsota / (polni_viri - 4), 4)  
            Next i 
        For i = 3 To ThisWorkbook.Sheets("Podatki o ucencih").Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row 
            ThisWorkbook.Sheets("Podatki o ucencih").Cells(i, 4) = 
Round(Application.WorksheetFunction.Average(ThisWorkbook.Sheets("Podatki o 
ucencih").Range(ThisWorkbook.Sheets("Podatki o ucencih").Cells(3, 3), ThisWorkbook.Sheets("Podatki o 
ucencih").Cells(indeks + 2, 3))), 2) 
            Next i 
        zvezek.Close False 
        Set zvezek2 = Workbooks.Open(pot2)  
        For i = 2 To zvezek2.Sheets("Ocene").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row 
            ime = zvezek2.Sheets("Ocene").Cells(i, 1).Value & " " & zvezek2.Sheets("Ocene").Cells(i, 2).Value 
            For j = 3 To ThisWorkbook.Sheets("Podatki o ucencih").Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row 
                sestevek = 0 
                najnizja = 101 
                najvisja = -5 
                vsotaocen = 0 
                stocen = 0 
                povprecna = 0 
                If ime = ThisWorkbook.Sheets("Podatki o ucencih").Cells(j, 2).Value Then 
                    zadnja = zvezek2.Sheets("Ocene").Cells(i, Columns.Count).End(xlToLeft).Column 
                    sestevek = zvezek2.Sheets("Ocene").Cells(i, zadnja) 
                    For k = 7 To zadnja - 1 
                        If IsNumeric(zvezek2.Sheets("Ocene").Cells(i, k).Value) Then 
                            stocen = stocen + 1 
                            vsotaocen = vsotaocen + zvezek2.Sheets("Ocene").Cells(i, k).Value 
                            If zvezek2.Sheets("Ocene").Cells(i, k).Value > najvisja Then 
                                najvisja = zvezek2.Sheets("Ocene").Cells(i, k).Value  
                            End If 
                            If zvezek2.Sheets("Ocene").Cells(i, k).Value < najnizja Then 
                                najnizja = zvezek2.Sheets("Ocene").Cells(i, k).Value 
                            End If 
                        End If 
                    Next k 
                    povprecna = Round(vsotaocen / stocen, 4) 
                    Exit For 
                End If 
                Next j 
            Next i 
        zvezek2.Close False 
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    End If 
End Sub 

Nit List2 (Podatki o učencih) 

Nit znotraj lista Podatki o učencih vsebuje programsko kodo, ki se proži ob uporabnikovih 
klikih na štiri gumbe. Prvi gumb je Vizualizacija podatkov za vse učence, drugi je 
Vizualizacija podatkov za posameznega učenca, tretji je Izvoz podatkov v .pdf datoteko, 
zadnjo pa Izvoz vizualizacije podatkov posameznih učencev v .pdf datoteke. Programska 
koda za prva dva gumba je identična tisti, ki smo jo že srečali v niti ThisWorkbook, zadnji 
gumb pa je le posplošitev vizualizacije podatkov za posameznega učenca na vse učence 
hrakti, zato njihove programske kode na tem mestu ne bomo posebej zapisovali. 

S klikom na gumb Izvoz podatkov v .pdf datoteko izvozimo list Podatki o učencih v .pdf 
datoteko. Spodnji del programske kode prikazuje segment, ki poskrbi, da se list »preslika« 
v datoteko omenjenega formata, pri tem pa se ime sestavi tudi s pomočjo trenutnega 
datuma in časa. 

 
Private Sub CommandButton3_Click() 
    Dim datumcas As String 
    datumcas = Format(CStr(Now), "dd_mm_yyyy__hh_mm_ss") 
    ThisWorkbook.Sheets("Podatki o ucencih").PageSetup.Orientation = xlLandscape 
    ThisWorkbook.Sheets("Podatki o ucencih").PageSetup.FitToPagesTall = 1 
    ThisWorkbook.Sheets("Podatki o ucencih").PageSetup.FitToPagesWide = 1 
    ThisWorkbook.Sheets("Podatki o ucencih").Range("B1:AN" & Sheets("Podatki o 
ucencih").Range("AN3").End(xlDown).Row).ExportAsFixedFormat _ 
        Type:=xlTypePDF, _ 
        Filename:="podatki_o_ucencih__" & datumcas & ".pdf", _ 
        Quality:=xlQualityStandard, _ 
        IncludeDocProperties:=True, _ 
        IgnorePrintAreas:=False, _ 
        OpenAfterPublish:=True 
End Sub 
 

Na naslednjih treh listih, to je Vizualizacija, Podatki o virih in Povezanost spremenljivk, 
najdemo le programsko kodo, ki skrbi za izvoz lista v .pdf datoteko. Gre torej za skoraj v 
popolnosti identičnen del programske kode, kot je zapisan zgoraj. 

Nit uporabniškega obrazca za vizualizacijo posameznega učenca 

Nit uporabniškega obrazca se sproži, ko uporabnik na Nadzorni plošči ali pa na listu 
Podatki o učencih klikne na gumb Vizualizacija podatkov posameznega učenca. Prva 
procedura znotraj te niti je namenjena inicializaciji seznama učencev, kot je razvidno iz 
spodnje programske kode. Prvi del kode druge procedure je namenjen umestitvi grafov 
na list, poimenovan po izbranem učencu, zato tega dela ne bomo zapisovali (gre namreč 
za klic ustreznih procedur, ki smo jih srečali v niti Nadzorne plošče in ustrezno oblikovanje 
celic). 

V drugem delu programske kode druge procedure niti uporabniškega obrazca za 
vizualizacijo posameznega učenca se na željo uporabnika izvede tudi umestitev 
stolpičnega grafa Trend ocen, ki prikazuje vse dosežene ocene izbranega učenca in grafu 
doda tudi polinomski trend ocen stopnje 2. Segment programske kode, ki za to poskrbi, je 
zapisan v nadaljevanju, pri čemer je izpuščen del, ki skrbi za oblikovanje grafa (oblikovanje 
legende, naslova, napisov poleg osi, barva stolpcev in razmik med njimi …). 
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Private Sub UserForm_Initialize() 
    ThisWorkbook.Sheets("Podatki o ucencih").Range("B3", ThisWorkbook.Sheets("Podatki o 
ucencih").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)).Name = "dinamicen_seznam" 
    Me.ComboBox1.RowSource = "dinamicen_seznam" 
End Sub 
 
Private Sub CommandButton1_Click() 
            Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).AllowMultiSelect = False  
            izbira = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).Show  
            pot = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).SelectedItems(1)  
            If Dir$(pot) = "" Then 
                MsgBox "Zahtevana datoteka z ocenami ni bila najdena!" 
                Exit Sub 
            End If 
            Set zvezek3 = Workbooks.Open(pot) 
            For i = 2 To zvezek3.Sheets("Ocene").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row 
                ime = zvezek3.Sheets("Ocene").Cells(i, 1).Value & " " & zvezek3.Sheets("Ocene").Cells(i, 2).Value 
                If ime = izbran_ucenec Then 
                    zadnja = zvezek3.Sheets("Ocene").Cells(i, Columns.Count).End(xlToLeft).Column 
                    For k = 7 To zadnja - 1 
                        ThisWorkbook.Sheets(izbran_ucenec).Cells(113, k - 4) = zvezek3.Sheets("Ocene").Cells(1, 
k).Value 
                        If IsNumeric(zvezek3.Sheets("Ocene").Cells(i, k).Value) Then 
                            ThisWorkbook.Sheets(izbran_ucenec).Cells(114, k - 4) = zvezek3.Sheets("Ocene").Cells(i, 
k).Value 
                        Else 
                            ThisWorkbook.Sheets(izbran_ucenec).Cells(114, k - 4) = 0 
                        End If 
                        ThisWorkbook.Sheets(izbran_ucenec).Cells(113, k - 4).Font.Color = vbWhite 
                        ThisWorkbook.Sheets(izbran_ucenec).Cells(114, k - 4).Font.Color = vbWhite 
                        Next k 
                    Set trendocen = 
ThisWorkbook.Sheets(izbran_ucenec).ChartObjects.Add(Left:=Range("B99").Left, Width:=600, 
Top:=Range("B99").Top, Height:=200)  
                    trendocen.Chart.ChartType = xlColumnClustered 
                    trendocen.Chart.SetSourceData 
Source:=ThisWorkbook.Sheets(izbran_ucenec).Range(ThisWorkbook.Sheets(izbran_ucenec).Cells(113, 3), 
ThisWorkbook.Sheets(izbran_ucenec).Cells(114, Columns.Count).End(xlToLeft)) 
                    ActiveChart.SeriesCollection(1).Select 
                    ActiveChart.SeriesCollection(1).Trendlines.Add 
                    ActiveChart.SeriesCollection(1).Trendlines(1).Select 
                    With Selection 
                        .Type = xlPolynomial 
                        .Order = 2 
                    End With 
                    Selection.Name = "Polinomski trend ocen" 
                    End With 
                    Selection.Format.Line.EndArrowheadStyle = msoArrowheadStealth 
                    Selection.Name = "Ocene" 
                    ActiveChart.ChartTitle.Text = "Trend ocen" 
                    trendocen.Activate 
                    zvezek3.Close (False) 
                    Exit For 
                End If 
                Next i 


