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Povzetek 
 

Vključevanje informacijsko-komunikacijske tehnologije v pouk gospodinjstva nam 

omogoča kakovostno poučevanje in skupaj s tehnološkim napredkom ponuja vedno 

inovativnejše pristope poučevanja. Rezultati empirične raziskave, v kateri je sodelovalo 

44 učencev 6. razredov osnovne šole, starih povprečno 11,2 leta, so pokazali pozitiven 

vpliv uporabe kviza pri pouku gospodinjstva z vidika zapomnjenja snovi. Rezultati so 

pokazali, da so učenci, ki so novo snov ponavljali s pomočjo kviza, v večjem deležu 

pravilno rešili naloge. Snov so si tudi po daljšem času bolje zapomnili. Vpeljava kviza v 

delo je tudi pozitivno vplivala na motiviranost učencev za delo.  

 

Ključne besede: gospodinjstvo, informacijsko-komunikacijska tehnologija, motivacija, 

spletni kviz, znanje 

 

Abstract 
 

Integrating Information and Communication Technology in home economics lessons 

enables high-quality teaching and, together with technological advances, allows for 

innovative teaching approaches. The results of empirical research conducted among 44 

pupils attending the 6th grade of primary school and aged 11.2 years on average 

showed a positive effect of using the web quiz in home economics lessons. The results 

also indicated that the pupils who solved the web quiz and thus repeated what they had 

learned solved more tasks correctly. They also managed to remember more of what they 

had learned. In addition, the introduction of the quiz in lessons had a positive impact 

on the pupils' motivation for work. 

 

Kay words: home economics, Information and Communication Technology, knowledge, 

motivation, web quiz 
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Uvod 
 

Bistvo kakovostnega poučevanja je kombiniranje različnih metod in oblik dela. V tem 

kontekstu je seveda smiselno, da učitelj sledi tudi tehnološkemu napredku in da šola 

zagotavlja učitelju ustrezno izobraževalno/tehnično podporo. Blight (2011) navaja, da je 

primerna tehnologija za vpeljavo informacijsko-komunikacijske tehnologije na šolah prisotna 

že več kot 20 let, kljub temu pa se jo še vedno premalo vključuje v poučevanje in učenje. 

Istenič Starič in Turk (2010) navajata, da je namensko vključevanje informacijsko-

komunikacijske tehnologije v izobraževane namene vedno zaostajalo za možnostmi, ki jih je 

informacijsko-komunikacijska tehnologija ponujala za neučne namene. 

Učence zdajšnje generacije imenujemo spletna generacija ali milenijci, saj se dodobra 

spoznajo na uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Za razliko od učencev 

preteklih generacij imajo drugačne sloge učenja, pričakovanja in potrebe, zato mora učitelj 

prilagoditi strategije poučevanja. Večji poudarek mora biti na učenju iskanja informacij, 

usvajanju digitalne pismenosti, izkustvenem učenju in interaktivnosti (Harej, Kreuh, Flogie in 

Gruden, 2011). Nameni vpeljave informacijske tehnologije v pouk so tako izboljšanje 

uspešnosti učencev, povečana učinkovitost in uspešnejši učni proces (Tasir, Abour, Halim in 

Harun, 2012). Dodano vrednost informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju 

predstavljajo predvsem nove možnosti pri procesih učenja in izobraževanja, vsesplošna 

dosegljivost ter prilagodljivost tehnologije (Brišar in Snedec, 2011). 

S sodobnim in kakovostnejšim poukom dosežemo tudi uspešnejšo individualizacijo 

in diferenciacijo ter prehod od pomnjenja informacij k reševanju problemov, kjer je zahtevano 

kreativno mišljenje, kot posledica pa globlje in trajnejše znanje (Gerlič, 2011). Varol (2013) 

meni, da je znanje učiteljev odločilni dejavnik, ki vpliva na njihove odločitve o načinu 

poučevanja. Znanje, ki ga učitelj potrebuje za učinkovito vključevanje tehnologije, je 

vsebinsko, pedagoško in tehnološko. Cennamo, Ross in Ertmer (2010, v Varol, 2013) pravijo, 

da tehnološko znanje samo ni dovolj za učinkovito poučevanje z informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo, ampak učitelji potrebujejo znanje, ki jim omogoča, da: i) 

ugotovijo, katere tehnologije so potrebne za podporo posebnih kurikularnih ciljev; ii) 

določijo, kako bodo uporabljena orodja v pomoč učencem, da bodo usvojeni učni cilji; iii) 

izučijo učence za uporabo ustreznih tehnologij v vseh fazah učnega procesa, vključno z 

raziskovanjem in analizo; iv) izberejo in uporabijo ustrezne tehnologije za reševanje potreb, 

problemov in vprašanj, povezanih z njihovo lastno profesionalno prakso in rastjo. 

Poudariti je treba dejstvo, da samo poznavanje informacijsko-komunikacijske tehnologije 

še ne zagotavlja, da bo učitelj pripravljen novosti tudi vključiti v svoje delo, saj na učiteljevo 

pripravljenost za vključitev nove tehnologije v proces poučevanja vpliva tudi učiteljev 

(pozitiven) odnos do novih tehnologij (Varol, 2013; Woodrow 1992, v Hue in Jalil, 2013). 

Tudi nekateri drugi avtorji (Albirini 2006; Kluever, Lam, Hoffman, Green in Swearinges, 

1994, v Hue in Jalil, 2013) menijo, da je za smiselno uporabo informacijsko-komunikacijske 

tehnologije pri pouku najpomembnejši odnos učiteljev do uporabe tehnologije. 

Grilj (2009) navaja, da so sodobni učitelji sicer računalnik kot učni pripomoček dobro 

sprejeli in ga ne uporabljajo več le za prezentacijo učne snovi, ampak tudi kot pripomoček za 

podajanje snovi, saj lahko na takšen način bolj kompleksno obravnavajo tudi težje probleme. 

Dejstvo je, da lahko informacijsko-komunikacijska tehnologija pri pouku pomeni učinkovito 

orodje in ustvarjalen učni pripomoček, saj omogoča izražanje in raziskovanje mnogih idej, ki 

bi bile sicer nepreizkušene (Wechtersbach, 2006), vendar pa učiteljeva vloga še vedno ostaja 

pomembna. Učitelj mora znati smiselno vključiti informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, 

strukturirati učno uro, izbrati pravilne vire, voditi aktivnosti in podpirati proces učenja. Sama 

informacijsko-komunikacijska tehnologija namreč ne more ustvariti takšnih pogojev za učenje 

in poučevanje (Light, 2009, v Hue in Jalil, 2013). 
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Kljub vsem naštetim dobrim stranem informacijsko-komunikacijske tehnologije poznamo 

tudi slabosti, ki lahko zavrejo dinamiko učnega procesa. Največji problem lahko predstavlja 

vprašanje, kako najti prave podatke, in ne dostop do podatkov (Wechtersbach, 2006). Težavo 

lahko predstavlja tudi dejstvo, da uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije zahteva 

od učenca, da je discipliniran in odgovoren, da ne bo izkoristil prve priložnosti za igranje iger 

ali uporabo socialnih omrežij (Krajnc, 2011). 

Učitelj lahko danes informacijsko-komunikacijske tehnologije vključuje v delo v različnih 

učnih etapah. Lahko jih uporabi za prikazovanje osnovnih ali dodatnih informacij ali pa 

usmeri učence v samostojno delo po principu raziskovanja in odkrivanja novih informacij. 

Tehnologijo lahko uporabi interaktivno (npr. vodi diskusije na forumu v e-učilnici) in tudi za 

utrjevanje ter preverjanje znanja (npr. oblikuje kviz v e-učilnici). 

Glede na socialno učno obliko lahko delo z računalnikom poteka (Grilj, 2009): 

14. frontalno (učenci spremljajo demonstracijo uporabe računalnika na projekciji); 

3. v parih (učenci imajo svoj računalnik in so vključeni v virtualni proces učenja, učitelj 

pa učence spremlja, jih usmerja in jim daje naloge); 

4. individualno (vsak učenec sam rešuje naloge; poteka lahko tudi doma). 

 

Z raziskavo smo želeli preveriti vpliv spletnega kviza na znanje in motiviranost za delo 

učencev pri pouku gospodinjstva. Spletni kviz je možno vključiti v delo pri pouku ali pa kot 

delo doma. Uporabimo ga za utrjevanje ali preverjanje znanja. Laurillard (2002) meni, da kviz 

sodi v skupino interaktivnih (proučevanje) in adaptivnih (eksperimentiranje, vadenje) 

medijev, ki vključujejo notranjo povratno informacijo (angl. intrinsic feedback). Možnost, da 

učenec dobi povratno informacijo, je po njenem mnenju za učečega izredno dragocena, saj mu 

nudi informacijo o tem, kako uspešen je in kaj bi še moral storiti, da bi izboljšal učni izid. 

 

Postavili smo si raziskovalno vprašanje, ali je ponavljanje nove snovi s pomočjo sodobne 

tehnologije – računalniškega kviza − učinkovitejše od klasičnega ponavljanja s pomočjo 

delovnega lista. 

 

Metode dela 

 

V pilotski raziskavi, ki je potekala v marcu in aprilu leta 2014, je sodelovalo 44 učencev 6. 

razredov osnovne šole, njihova povprečna starost pa je bila 11,2 leta. Sodelovalo je 24 

(54,5 %) deklet in 20 (45,5 %) fantov. Inštrumenta za zbiranje podatkov sta bila anketni 

vprašalnik in delovni list. Vprašanja na obeh so bila zaprtega in odprtega tipa. Za ugotavljanje 

stališč učencev do uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije je bila uporabljena 

lestvica stališč Likertovega tipa z desetimi trditvami. Statistično analizo podatkov smo izvedli 

s pomočjo programa SPSS.  

 

Potek raziskave 

 

Učenci, ki so sodelovali v raziskavi, so bili naključno razdeljeni v dve skupini (kontrolno 

in eksperimentalno). Tako učenci kontrolne kot eksperimentalne skupine so pred obravnavo 

nove snovi rešili vprašalnik, s katerim je bilo ugotovljeno njihovo znanje. Nato so učenci 

kontrolne skupine v učni uri, namenjeni ponavljanju že obravnavane snovi, reševali delovni 

list, učenci eksperimentalne skupine pa so v računalniški učilnici ponavljali snov s pomočjo 

spletnega kviza. Spletni kviz v eksperimentalni skupini in delovni list v kontrolni skupini sta 

vsebovala enaka vprašanja. 
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Čez 14 dni je bila s pomočjo delovnega lista pri učencih obeh skupin preverjena 

zapomnitev učne snovi. Vprašalniku so bila dodana še vprašanja za ugotavljanje stališč 

učencev do uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije pri gospodinjstvu. 

 

Rezultati 
 

Rezultati raziskave so pokazali pozitiven vpliv ponavljanja na zapomnitev v obeh 

skupinah. Preverjanje po 14 dneh je pokazalo, da so učenci kontrolne skupine imeli za 

11,0 %, učenci eksperimentalne skupine pa za 16,5 % več pravilnih odgovorov glede na 

njihovo predznanje (Tabela 1). 

 
Tabela 1: Primerjava deležev pravilnih in napačnih odgovorov med skupinama (%) 

 

SKUPINA 

Predznanje Dosežen rezultat po 14 dneh  

Pravilni odgovori (%) Pravilni odgovori (%) 

Kontrolna 61,1 72,1 

Eksperimentalna 62,6 79,1 

 

Rezultati so pokazali tudi, da se je v eksperimentalni skupini pri 12 nalogah izboljšal učni 

izid. Delež pravilnih odgovorov pri teh nalogah se je povečal za 20 % in več. V kontrolni 

skupini pa ni bilo zaznati tolikšnega napredka, saj se je le pri štirih nalogah število pravilnih 

odgovorov povečalo za 20 % in več. Kot je razvidno iz Grafa 1, se je v eksperimentalni 

skupini pri vseh nalogah delež pravilnih odgovorov povišal, medtem ko so učenci kontrolne 

skupine določene naloge reševali celo slabše kot pri preverjanju znanja. Tak primer je 4. 

naloga, ki je od učencev zahtevala navedbo novih dejstev − zapomnitev (učenci so morali 

napisati energijsko vrednost za 1 gram ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob).  

 

 
 
Graf 1: Delež izboljšanja reševanja posamezne naloge v obeh skupinah po izvedeni učni intervenciji 

 

Z lestvico stališč Likertovega tipa smo preverili še stališča učencev do uporabe 

informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku gospodinjstva. Rezultati so pokazali, da 
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uporaba računalnika in spleta pri pouku gospodinjstva ni najbolj pogosta (13,6 %). Večina 

anketiranih učencev (68,2 %) si želi ponavljati novo snov s pomočjo kviza pri predmetu 

gospodinjstvo. Večina (54,5 %) se tudi strinja s trditvijo, da je ura gospodinjstva s spletnim 

kvizom zanimivejša od frontalne oblike dela, in si želijo večkrat uporabiti računalnik in splet 

pri pouku gospodinjstva (56,8 %). Rezultati so tudi pokazali, da se večina učencev strinja s 

trditvijo, da so dovolj odgovorni, da ne obiskujejo drugih spletnih strani, ko se učijo s 

pomočjo računalnika (77,3 % v obeh skupinah skupaj).  

 
Tabela 2: Stališča učencev do uporabe računalnika pri predmetu gospodinjstvo (N = 44) 

 

Trditev Se strinjam (%) 

Sem dovolj odgovoren, da ne obiskujem drugih spletnih strani, ko se 

učim s pomočjo računalnika. 
77,3 

Za ponavljanje snovi pri gospodinjstvu bi si želel rešiti kviz na 

spletu. 
68,2 

Učna ura gospodinjstva se mi zdi bolj zanimiva, če rešujemo kviz na 

spletu. 
54,5 

Pri pouku gospodinjstva bi lahko večkrat uporabljali računalnik in 

splet. 
56,8 

Pri pouku gospodinjstva veliko uporabljamo računalnik in splet. 13,6 

 

Učenci torej ločijo, kdaj je računalnik namenjen zabavi in kdaj učenju. Učenci so pri 

izvajanju pedagoškega eksperimenta uporabljali računalnik le za reševanje kviza na spletu. 

Kviz jih je močno motiviral za delo. Želeli so si ga rešiti celo večkrat.  

 

Zaključki 

 

Rezultati raziskave so pokazali pozitiven učinek uporabljenega spletnega kviza na 

znanje/zapomnjenje učencev. Rezultati tudi kažejo, da učence uporaba sodobnih tehnologij pri 

pouku gospodinjstva motivira za delo. Učenci navajajo, da se želijo pri pouku gospodinjstva 

večkrat učiti s pomočjo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. Rezultati dajejo 

osnovo za razmislek o načinu vpeljave sodobne tehnologije v pouk gospodinjstva in nadaljnje 

poglobljeno raziskovanje učnih učinkov uporabe sodobnih tehnologij pri pouku 

gospodinjstva.  
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