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“Sreča ni v glavi in ne v daljavi, 
ne pod palcem skrit zaklad. 

Sreča je, ko se delo dobro opravi. 
In ko imaš nekoga rad.” 

(Tone Pavček)  



 

POVZETEK 
 
V magistrskem delu je podana opredelitev obrnjenega učenja, njegove oblike, 
prednosti in pomanjkljivosti. Za uspešno vključevanje obrnjenega učenja v vzgojno-
izobraževalni proces je potrebno ustrezno znanje o uporabi informacijsko-
komunikacijske tehnologije. Sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo mora 
znati pravilno uporabljati tako učitelj, ko snema videoposnetek in ga objavi na 
učencem dostopen način, kot tudi učenec, ki si mora za domačo nalogo ogledati 
videoposnetek. 
 
Ker obrnjeno učenje vključuje elemente behavioristične in konstruktivistične teorije 
poučevanja, v delu kratko predstavim tudi ti dve teoriji. Podani so predlogi, kako 
vpeljati obrnjeno učenje v vzgojno-izobraževalni proces. Ker vseh vsebin ni mogoče 
oziroma ni smiselno obravnavati z vpeljavo obrnjenega učenja, v magistrskem delu 
tudi podam predlog vsebin veljavnega učnega načrta za predmet gospodinjstva, ki bi 
jih bilo smiselno obravnavati s pomočjo obrnjenega učenja. 
 
Pri obrnjenem učenju se učiteljeva in učenčeva vloga pri pouku spremenita tako, da 
je v ospredju učenec, učitelj pa je učencu v oporo in pomoč. Poveča se interakcija 
med njima. Obrnjeno učenje je večinoma individualizirano, poleg tega ima zelo širok 
spekter različic, kar pomeni, da potek obrnjenega učenja ni točno določen, dovoljena 
so odstopanja, če se z njimi prilagodimo okoliščinam učenja. Obrnjeno učenje je 
primerno tudi za poučevanje učencev s posebnimi potrebami, saj uporaba 
informacijsko-komunikacijske tehnologije omogoča prilagoditve tako z vidika 
prilagajanja učnega tempa in okolja učencu kot vrsto drugih prilagoditev glede na 
specifične potrebe posameznih učencev. 
 
Raziskava, ki sem jo izvedla pri gospodinjstvu v šestem razredu, je predstavljena v 
empiričnem delu. Trajala je štirinajst dni, učenci pa so bili razdeljeni v kontrolno in 
eksperimentalno skupino. Preverila sem predznanje učencev, nato pa v 
eksperimentalni skupini izvedla pedagoški eksperiment (vedba obrnjenega učenja). 
Učenci so si tako morali doma ogledati videoposnetek. Ogledu videoposnetka doma 
so sledile aktivnosti v razredu. Čez štirinajst dni je sledilo preverjanje znanja s 
spletnim kvizom. V kontrolni skupini si učenci niso ogledali videoposnetka, vsebina 
jim je bila predstavljena frontalno, preverjanje pa je bilo izvedeno čez štirinajst dni po 
obravnavi nove snovi s spletnim kvizom. S pedagoškim eksperimentom sem želela 
ugotoviti, ali se med skupinama pojavljajo razlike v rezultatu na preizkusu znanja in v 
razumevanju težjih konceptov pri gospodinjstvu. Pri obrnjenem učenju se 
odgovornost za lastno učenje prenese na učenca, zato sem skušala tudi ugotoviti, ali 
so učenci eksperimetalne skupine bolj odgovorni in motivirani za učenje 
gospodinjstva in ali imajo pozitiven odnos do uporabe informacijsko-komunikacijske 
tehnologije in obrnjenega učenja. Zanimalo me je tudi, ali učenci menijo, da imajo 
zaradi obrnjenega učenja več dela doma in ali bi si želeli bazo vidoposnetkov na 
spletu.  
 
Ugotovila sem, da učenci, pri katerih uporabimo obrnjeno učenje, dosežejo boljši 
rezultat na preizkusu znanja in izkazujejo boljše razumevanje težjih konceptov. 
Dejstvo, da si morajo za domačo nalogo ogledati poučen videoposnetek, jih ne moti, 
prav tako so izrazili željo, da bi imeli bazo videoposnetkov na spletu, ki bi si jih lahko 
ogledali kadar koli bi želeli. 



 

Rezultati raziskave med skupinama niso pokazali razlik v odnosu učencev do učenja 
s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije in do obrnjenega učenja. Ravno 
tako rezultati niso pokazali razlik v odgovornosti do lastnega učenja. Med učenci, ki 
so obravnavali snov z obrnjenim učenjem, in tistimi, pri katerih je pouk potekal 
frontalno, ni bilo opaziti bistvenih razlik v pripravljenosti na učno uro gospodinjstva, 
kot tudi ne razlik v motiviranosti za učenje gospodinjstva. 
Na podlagi rezultatov lahko zaključim, da je obrnjeno učenje, ki se je izkazalo kot 
učinkovito z vidika pomnjenja znanja, omogoča pa tudi razumevanje težjih konceptov 
izbranih vsebin, zagotovo eden izmed sodobnih pristopov poučevanja izbranih vsebin 
gospodinjstva v prihodnosti. 
 
 
 
Ključne besede: obrnjeno učenje, gospodinjstvo, izobraževanje, informacijsko-
komunikacijska tehnologija, spletni kviz, odgovornost. 
  



 

ABSTRACT 
 
This master's thesis deals with flipped learning, its types, advantages and 
disadvantages. Successful implementation of flipped learning in the educational 
process requires sufficient knowledge about information and communication 
technologies. Teachers must be able to use such modern technology when creating 
a video and publishing it for the pupils to see. The pupils must, in turn, be able to 
view it at home as part of their homework. 
 
Flipped learning involves the elements of behaviourist and constructivist theories of 
learning, which are also presented in this thesis in addition to our suggestions on 
how to introduce flipped learning in the educational process. However, not all 
educational topics can be explored through flipped learning. To this end, this master's 
thesis discusses which topics within the subject of home economics could be covered 
using this method. 
 
The roles of the teacher and the pupil in flipped learning change so that the focus is 
on the pupil while the teacher provides support and assistance, thus increasing their 
interaction. Flipped learning is usually individualised and comes in a number of 
varieties. This means that the learning process is not fixed and that it allows for 
certain adaptations to the circumstances of learning. It is also useful for teaching 
children with special needs because information and communication technologies 
can adapt the learning pace and environment and cater to specific needs of 
individual pupils. 
 
The empirical part of the master's thesis presents the research we conducted during 
home economics lessons in 6th grade. It spanned 14 days and involved two groups 
of pupils: a control group and an experimental group. The idea was to check their 
prior knowledge and perform a pedagogical experiment in the experimental group 
(practising flipped learning). The pupils were asked to watch a video at home and 
then participate in classroom activities. In 2 weeks they took an online quiz to check 
their knowledge. As for the pupils in the control group, they did not watch the video 
and listened to a frontal lecture. They also took an online quiz 2 weeks after learning 
about the new topic. The purpose of the experiment was to identify any differences 
between the two groups in terms of the results of the quiz and their understanding of 
more complex home economics concepts. Flipped learning means that the 
responsibility for learning falls on the pupil. We tried to determine whether the pupils 
in the experimental group were more responsible and motivated for learning home 
economics and whether their attitude towards information and information 
technologies as well as flipped learning was positive. Another point of interest was 
their opinion about the amount of homework due to flipped learning and if they would 
like to have a database of videos available on the internet. 
 
Our findings indicated that the pupils who participated in flipped learning performed 
better on the test and understood complex concepts more easily. They did not mind 
having to watch a video at home and said that they would like to access a database 
of videos online so they could watch them at any time. 
 
Moreover, the research results failed to show any differences between the two 
groups in terms of their attitude towards learning with information and communication 



 

technology and flipped learning. We also found no differences in the level of 
responsibility towards their own learning, the willingness to participate in home 
economics lessons or motivation for learning about the subject. 
To conclude, flipped learning proved to be effective in memorising new information 
and understanding more complex concepts. It is definitely one of the more useful 
modern approaches to teaching home economics. 
 
 
Keywords: flipped learning, home economics, education, information communication 
technology, online quiz, responsibility. 
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1 UVOD 
 
 
Spremembe na tehnološkem področju, ki so se zgodile v zadnjih letih, so spodbudile 
željo po raziskavi vpliva uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in 
obrnjenega učenja na znanje učencev. 
 
Šole po Sloveniji so bolj ali manj dobro opremljene s sodobno informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo. Za izvajanje obrnjenega učenja pa morajo biti tako 
učenci kot tudi učitelji vešči uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije. V 
današnjem času mladi po uporabi sodobne tehnologije lahko že prekašajo nekatere 
učitelje, ki razvoju na tem področju niso posvečali posebne pozornosti. Kljub temu naj 
se učitelji bolj posvečajo možnostim uporabe informacijsko-komunikacijske 
tehnologije v pedagoške namene (Gerlič, 2010). 
 
Obrnjeno učenje združuje samostojno delo doma ob videoposnetku in delo v 
razredu. Da učenec lahko uspešno opravi domače delo, potrebuje jasna navodila in 
ustrezno pripravljen videoposnetek. Razjasnjevanje morebitnih nejasnosti, 
nadgradnja naučenega pa se izvede v šoli. V svetu je bilo izvedenih že več raziskav, 
s katerimi so preverjali vpliv obrnjenega učenja na znanje (Bishop in dr. Verleger, 
2013), odnos, odgovornost in motivacijo učencev za učenje (Chao, Chen in Chuang, 
2015). V Sloveniji pa je to področje še dokaj neraziskano oz. je za področje 
gospodinjstva to prva raziskava na to temo. Z raziskavo sem želela kritično preveriti 
učinkovitost obrnjenega dela pri izbrani vsebini za predmetno področje gospodinjstva 
oz. smiselnost uporabe obrnjenega učenja pri pouku gospodinjstva. Za namen 
raziskave sem tako posnela poučen videoposnetek, ki je bil učencem dostopen na 
spletu in so si ga ogledali doma. V nadaljevanju pa je delo potekalo v razredu.  
 
V prvem delu magistrskega dela tako predstavim pregled teoretičnih spoznanj iz 
domače in tuje literature. V nadaljevanju pa so predstavljeni rezultati izvedene 
raziskave. 
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2 OSREDNJE BESEDILO 
 
 
2.1 Informacijsko-komunikacijska tehnologija 
 
Za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije je bilo prelomno leto 1991, ki 
ga štejemo za začetek interneta. V navedenem letu je postal svetovni splet dostopen 
širšim množicam (Hardy, 2013), kasneje se je uporaba informacijsko-komunikacijske 
tehnologije širila in postala je del našega vsakdanjega delovanja, postala je tudi 
temelj vseživljenjskega učenja. Zaradi hitrega napredka je treba v izobraževanje 
vključevati vedno nove metode, da bi zadovoljili potrebe učenca oz. dosegli 
zastavljene učne cilje. Informacijsko-komunikacijska tehnologija nam nudi mnoge 
prednosti, predvsem fleksibilnost. Ko je učno gradivo izdelano, ga je možno 
uporabljati kadar koli in kjer koli, vsebine so dostopne tekom celega dneva, kar 
omogoča prilagajanje dela učencem in učitelju (Breslauer, 2011).  
 
Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku omogoča, da 
tradicionalni način poučevanja izboljšamo. Pri pouku lahko informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo uporabljamo na več načinov, in sicer kot pomagalo za 
izboljšanje tradicionalnega načina poučevanja – v tem primeru poučevanje 
dopolnimo npr. s predstavitvijo PowerPoint ali multimedijem. Drugi primer predstavlja 
hibridni pouk, pri katerem kombiniramo tradicionalne oblike poučevanja in 
poučevanje s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije (npr. uporabimo 
Moodle). Tretja možnost pa je virtualno izobraževanje, ko se poučevanje in učenje 
odvijata izključno s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, klasičnega 
pouka, kjer pride do interakcije učitelja in učenca v živo, pa pri tej obliki izobraževanja 
ni. Učenec se sam lahko odloči, kdaj in kako dolgo se bo učil, saj so mu vsebine ves 
čas dostopne. V tem primeru se težave lahko pojavijo z vidika motivacije, saj če 
učenci ne opazijo napredka, motivacija lahko pade (Breslauer, 2011). 
 
Za učinkovito izobraževanje je pomembno na učenca osredotočeno poučevanje, kar 
pa lahko predvsem učiteljem in šolam predstavlja težavo. Da bi takšno izobraževanje 
dejansko vpeljali v šolski sistem, je potrebna celostna transformacija šolskega 
sistema. V šolah je bila uvedena informacijsko-komunikacijska tehnologija zato, da bi 
podprla učiteljevo delo, npr. kot pomoč pri poučevanju, pri ocenjevanju in organizaciji 
učiteljevega dela. Informacijsko-komunikacijska tehnologija prvotno torej ni bila 
namenjena podpori na učenca, osredotočenega učenju. Uvedba informacijsko-
komunikacijske tehnologije v smislu podpore na učenca usmerjenega poučevanja 
mora upoštevati načelo personalizacije, temeljiti bi morala na razvoju kompetenc 
učenca, omogočati učenje kjer koli in kadar koli in omogočiti učencem, da 
prevzamejo nadzor nad lastnim učenjem. Zgolj prenos novih tehnologij v šolski 
prostor ne zadostuje. Sprememba poučevanja tako zahteva dostop do učnih 
podatkov in virov, ki so uporabnikom prijazni, podpirajo sodelovalno učenje in 
spremljajo napredek učečega (Glowa, Goodell, 2016).  
 
Uporaba sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije v šoli je smotrna glede 
na dejstvo, da so mladi danes že digitalno pismeni (Digitalna Slovenija 2020, 2016).  
Glede na pričakovane trende poučevanja v prihodnosti je izobraženost učiteljev na 
področju sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije zagotovo potrebna v 
vseh programih osnovnošolskega izobraževanja. Uvedba sodobnih načinov uporabe 
IKT v izobraževanju lahko nudi podporo pri učenju vsem učencem – tudi otrokom s 
posebnimi potrebami, ki jih vključujemo v šolanje na podlagi inkluzije. Evropska 
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agencija za razvoj in izobraževanje na področju posebnih potreb (2013) tako 
predlaga, da naj bo informacijsko-komunikacijska tehnologija obvezni predmet v 
šolskih učnih načrtih, postane naj del rednega izobraževanja učiteljev na delovnem 
mestu, digitalna pismenost naj bo osrednja kompetenca za delovno mesto učitelja. 
Na šolski ravni naj bi to pomenilo, da potrebe po informacijsko-komunikacijski opremi 
določajo šole same, pri tem upoštevajo želje in potrebe učencev in ustvarijo bazo 
digitalnih učnih vsebin (kriterij fleksibilnosti). Informacijsko-komunikacijsko tehnologijo 
moramo uporabljati tako, da se zmanjša digitalni razkorak in da nudi podporo vsem 
učencem (Evropska agencija za razvoj in izobraževanje na področju posebnih 
potreb, 2013).  
 
Evropska agencija za razvoj in izobraževanje na področju posebnih potreb (2013) 
dodaja, da bi bilo treba dostop do sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije 
obravnavati kot osnovno človekovo pravico. 
 
 
2.2 Konceptualne podlage 
 
Bishop in dr. Verleger (2013) metodo obrnjenega učenja definirata kot pedagoško 
metodo, ki je sestavljena iz dveh delov: 

a. prvi sestavni del obrnjenega učenja so interaktivne aktivnosti pri pouku; 
b. drugi sestavni del temelji na informacijsko-komunikacijski tehnologiji. Učenje 

je individualno in poteka zunaj razreda oziroma doma.  
Obrnjeno učenje predstavlja kombinacijo videopredavanj/videoposnetkov in 
skupinskega dela. Učenci si za domačo nalogo ogledajo videopredavanje oziroma 
videoposnetek, nato pa pri pouku rešujejo problemske aktivnosti (Bishop in dr. 
Verleger, 2013).  
 
Učitelj čas, ki bi ga porabil za predstavitev nove snovi, sedaj lahko porabi za 
aktivnosti, s katerimi lahko novo znanje utrdi, razjasni morebitne nejasnosti, izvede 
medpredmetne povezave in podobno. Aktivnosti učencem omogočajo neposredno 
izkušnjo s sodelovalnim učenjem in evalvacijo učenčevega napredka. Učenci pri 
tradicionalnem načinu poučevanja le prejemajo informacije, ni stalnega poudarka na 
utrjevanju, ponavljaju in povratni informaciji učencu s strani učitelja (Aronson in 
Arfstrom, 2013).  
 
Obrnjeno učenje od učitelja zahteva natančno predpripravo, ki običajno zahteva več 
časa in truda kot priprava na tradicionalen način poučevanja. Učitelj vloži veliko truda 
in porabi veliko časa za snemanje videoposnetkov, pripravljanje dejavnosti, ki se jih 
izvaja izven in v razredu, mora biti natančno in skrbno načrtovano. Za uspešno 
izvajanje obrnjenega učenja morajo biti učenci visoko motivirani in razumeti pomen 
obrnjenega učenja (Huston & Lin, 2012, v Danker, 2015). 
 
V literaturi zasledimo več različnih mnenj o obrnjenem učenju: Bergmann (v LaFee, 
2013) v obrnjenem učenju ne vidi nove pedagoške reforme, ampak novo orodje, 
novo možnost za učenje, ki nam ga omogoča tehnologija, temelji pa na že znanih 
dognanjih (LaFee, 2013). Tudi Sams in Bergmann (2013) menita, da obrnjeno učenje 
ni nič novega, saj učitelji že desetletja zahtevajo od učencev, da si pred učno uro 
preberejo določeno vsebino v učbeniku. Gre zgolj za uporabo nove tehnologije, s 
čimer pridobimo avdiovizualni učinek in drugačno možno razporeditev časa, poleg 
tega pa obrnjeno učenje še redefinira čas, ki ga učenec preživi pri pouku.  
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Sams in Bergmann (2013) tudi opozarjata, da ni nujno, da se bodo vsi učenci z 
ogledom videoposnetka snov naučili najbolje, ravno tako kot ni nujno, da bo učinek 
učenja najboljši za vse, če se bodo pri pouku učili z branjem iz učbenika ali 
reševanjem problemskih nalog. Upoštevati je treba različne tipe učenja in v tem 
smislu učencem ponuditi več različnih virov, možnosti, na katere se lahko učijo. 
 
 
2.3 Behaviorizem in konstruktivizem 
 
Obrnjeno učenje temelji na behavioristični in konstruktivistični teoriji učenja. 
Behaviorizem podpira tradicionalen pouk v razredu, kjer je najpomembnejše učenje 
tistih dejstev in spretnosti, ki so jih akademski krogi določili za pomembne. V 
nasprotju s konstruktivizmom se behaviorizem osredotoča na učitelja, ki je središče 
pouka. Pouk vsebuje predavanja, vaje, demonstracijo in druge s strani učitelja 
nadzorovane dejavnosti. Po behavioristični teoriji pri obrnjenem učenju dobi učenec 
pred poukom vsebine, zato da se pri pouku lahko izvajajo le še aktivnosti (McDonald, 
Smith, 2013, v Hawks, 2014). Že poimenovanje behaviorizma nam da vedeti, da gre 
za poudarjanje vloge vedenja, torej odzive. Tu je vključeno Pavlovo klasično 
pogojevanje, ki ima za posledico nek odziv in lahko deluje kot ojačevalec ali zaviralec 
vedenja (Woolfolk, 2002). 
 
Konstruktivizem temelji na načelu, da posamezniki na izkušnjah gradijo svoje 
znanje, razumevanje in z razmislekom skušajo ustvariti pomen. Učenci so odgovorni 
za lastno učenje in so aktivno vključeni v učenje, niso le pasivni sprejemniki (King, 
1993 v Hawks, 2014). Načelo konstruktivizma je, da je učenec aktiven, sodeluje v 
procesu učenja, ko mora graditi (konstruirati) razumevanje in informacije povezati v 
znanje (Woolfolk, 2002). 
Učenci se pri obrnjenem učenju učijo s sodelovalnim učenjem tako, da sodelujejo z 
vrstniki, zato so izpostavljeni različnim vidikom in perspektivam na določeno temo, 
hkrati se okrepi njihova odgovornost za lastno učenje. Obrnjeno učenje uporablja 
zunaj učilnice teorije, ki se jih držijo behavioristi, v njej pa se drži konstruktivističnih 
načel (Hawks, 2014). 
 
 
2.4 Uvajanje obrnjenega učenja 
 
Obrnjeno učenje se mora v pouk uvajati počasi in pri tem upoštevati ključne korake. 
Učitelj mora jasno opredeliti namen vpeljevanja tehnologije v pedagoško delo. 
Odločiti se mora, ali bo videoposnetek posnel sam ali pa bo uporabil že pripravljene 
videoposnetke, ki so dostopni na spletu. V veliko pomoč so lahko učitelju posnetki 
govorov TED ali posnetki akademije Khan in vrste drugih. Nato se učitelj odloči, 
katero programsko opremo bo uporabil in kako bo izkoristil čas pri učni uri, ki ga bo 
imel dodatno na voljo (Raths, 2013). Ko so iz pouka odvzete določene vsebine, ki si 
jih učenci ogledajo doma na videoposnetku, je lahko čas, ki je na voljo pri pouku, 
bistveno bolje izkoriščen (Sams, Bergmann, 2013). 
Glede na navedeno je ključnega pomena, da se obrnjeno učenje uvaja postopno. Na 
podlagi premišljeno izbranih vsebin se spremlja odziv učencev na takšen način dela 
in kakšna je njihova motiviranost. Učencem je treba razložiti pozitivne učinke 
obrnjenega učenja na njihovo znanje in njihov učni uspeh. Učenci tako lažje 
sprejmejo nov način dela in spoznajo njegov pomen. Največjo težavo za učence 
predstavlja samostojno delo doma, saj lahko čutijo odpor do tega pristopa zaradi 
občutka, da jih to dodatno obremenjuje. Zato si je treba za učence vzeti nekoliko več 
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časa in jim na razumljiv način obrazložiti pozitivne strani takšnega dela, saj bodo le 
na takšen način spoznali prednosti obrnjenega učenja in razumeli potrebo po 
predhodni domači nalogi (Raths, 2013).  
 
 
2.5 Preoblikovanje obstoječega načina pouka 
 
Aronson in Arfstrom (2013) vidita pri obrnjenem učenju največ izzivov v 
preoblikovanju obstoječega zakoreninjenega načina pouka. Po njunem mnenju se 
učitelji najtežje soočijo z vpeljavo obrnjenega učenja ravno zaradi pomanjkanja časa, 
saj imajo drugo profesionalno delo in učijo več različnih predmetov in razredov.  
 
Splošno prepričanje je, da je obrnjeno učenje le posredovanje videoposnetkov, pa še 
te si morajo učenci ogledati za domačo nalogo, kar za njih pomeni dodatno 
obremenitev. Nasprotno s splošnim prepričanjem obrnjeno učenje ni le to. Frontalna 
oblika dela se ne izkaže kot najboljša pri večini obravnavanih tem pri pouku. Učitelji 
bi morali čas, ki ga imajo na voljo med učno uro, bolje izkoristiti, vendar za to nimajo 
dovolj časa (Sams, Bergmann, 2013).  
 
Rešitev ponuja obrnjeno učenje, saj učenci ne pridejo k pouku, da bi spremljali 
predavanje učitelja, ampak si najprej doma ogledajo videoposnetek, nato pa pri 
pouku svoje znanje utrjujejo in vadijo naučeno. Zato ne delajo po predavanju domače 
naloge, ampak domačo nalogo naredijo v šoli (Sams, Bergmann, 2013). Učenci torej 
pridejo k pouku pripravljeni, seznanjeni so s temo učne ure in zato mnogo lažje 
spremljajo izvajanje aktivnosti pri pouku, dana jim je možnost, da razjasnijo svoje 
nejasnosti pri sošolcu ali učitelju. 
 
Zaradi spremenjene učiteljeve vloge učitelj postane podpora učencu in vodja pri 
učenčevem učenju.  
 
Po Bergmannu (v LaFee, 2013) temelji obrnjeno učenje na štirih stebrih:  

1. prilagodljivo učno okolje: učitelj pouk razporedi tako, da najbolje izkoristi čas 
pouka, da imajo učenci na voljo veliko individualnega dela; 

2. kultura učenja se prenovi v razredu, učenci prevzamejo odgovornost za 
lastno učenje, še posebej pomembno je, da mora imeti vsak učenec 
individualiziran in ne standardiziran program učenja; 

3. primernost vsebin: pripravljeni izdelani kakovostni videoposnetki in drugi 
materiali morajo biti v podporo izobraževanju v razredu. Najbolje je, če jih 
učitelj ustvari sam; 

4. profesionalnost učitelja: pouk se mora personalizirati, zato je treba najti in 
izluščiti najboljše prakse, deliti svoje ideje in povezovati izkušnje z drugimi 
učitelji.  

 
Izmenjava izkušenj je za učitelje, ki uporabljajo obrnjeno učenje, zelo pomembna 
(Raths, 2013). 
 
 
2.6 Oblike obrnjenega učenja 
 
Poznamo več oblik obrnjenega učenja (The Teacher’s Guide To Flipped Classrooms, 
b. d.): 
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1. obrnjeno učenje (angl. The Backwards Classroom): to je osnovna oblika 
obrnjenega učenja. Učenci si za domačo nalogo ogledajo videoposnetek, ki se 
nanaša na obravnavano vsebino, v razredu pa delajo naloge. Učitelj jim 
pomaga; 

2. lažno obrnjeno učenje (angl. The Faux Flipped Classroom) se uporablja v 
primerih, ko učenec nima dostopa do sodobne informacijsko-komunikacijske 
tehnologije ali je pozabil narediti domačo nalogo, zato si ogleda videoposnetek 
med poukom. Ostale učence se zaposli z drugimi aktivnostmi – rešujejo 
naloge, problemske naloge, kvize, diskutirajo, učitelj jim tudi pomaga pri 
razumevanju konceptov; 

3. razvijajoče obrnjeno učenje (angl. An Evolved Flipped Classroom): 
Shelley Wright je pri pouku z obrnjenim učenjem ugotovila, da so učenci v 
iskanju virov informacij tako dobri, da na tem področju ne potrebujejo pomoči v 
obliki videoposnetka. Pomoč pa potrebujejo v procesu učenja. Pomagala jim je 
izboljšati njihov način učenja, namesto da bi jih učila vsebine. Gre torej za 
premik iz pasivnega v aktivno učenje, ki ga lahko prilagodimo glede na 
potrebe učencev. 

 
 
2.7 Izbor vsebin za delo po obrnjenem učenju 
 
Za obravnavo po principu obrnjenega učenja niso primerne vse vsebine iz učnega 
načrta. Največ učiteljev, ki uporabljajo obrnjeno učenje, se odloči, da iz pouka 
odstranijo predavanja in frontalno posredovanje znanja ter enostransko 
komunikacijo, torej predvsem vsebine, ki ne izgubijo veliko na pomenu, če jih 
posnamemo na videoposnetek. Večinoma učitelji pripravijo videoposnetek, ki naredi 
splošen pregled obravnavane teme, ali pa zastavijo vprašanja učencem, na katera 
odgovorijo ob ogledu videoposnetka (Sams, Bergmann, 2013). 
Za pripravo videoposnetka so torej bolj primerne vsebine, ki vsebujejo večjo količino 
podatkov (doseganje ravni znanje in razumevanje po Bloomovi taksonomiji). S tem 
temeljene informacije učenci s pomočjo videoposnetka usvojijo samostojno doma. Pri 
pouku pa se več časa nameni višjim taksonomskim ravnem. Učenci pri pouku 
rešujejo naloge, ki od njih zahtevajo, da svoje znanje uporabijo in analizirajo, da 
sintetizirajo novo znanje in razvijejo sposobnost vrednotenja (Sams, Bergmann, 
2013). 
 
 
2.7.1 Izbor vsebin pri gospodinjstvu za delo po obrnjenem učenju 
 
V Učnem načrtu za gospodinjstvo (Učni načrt, 2011) so navedena didaktična 
priporočila za uresničevanje ciljev predmeta. Temeljni načeli poučevanja in učenja 
gospodinjstva sta splošno didaktično načelo in specialno-didaktična metoda. Pouk 
gospodinjstva mora biti nazoren, to pomeni, da moramo novo znanje ponazoriti s 
primerom. V tem kontekstu je primerna tudi uporaba poučnega videoposnetka. Po 
priporočilih Učnega načrta naj se pouk gospodinjstva izvaja v obliki načrtovanih 
delavnic, pri katerih učenci pridobivajo in preverjajo svoje znanje. To priporočilo bi z 
obrnjenim učenjem lahko povezali tako, da bi si kot podlago za delo v delavnicah 
učenci doma ogledali ustrezno zasnovan videoposnetek. Smiselno lahko priporočila 
Učnega načrta o izdelavi plakatov, urejanju zbirk, predstavljanju svojih zamisli o delu, 
ki se izvaja v razredu ali tudi doma, povežemo z obrnjenim učenjem. Po ogledu 
videoposnetka lahko učenci pripravijo kratke zapise z uporabo ključnih besed, kar je 
tudi eno izmed priporočil Učnega načrta (2011).  
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Da bi bil pouk gospodinjstva pestrejši, je koristno pri pouku uporabljati pestre 
materiale, izvajati krožne pogovore, v praksi prikazati pripravljanje in serviranje jedi, 
pri delu naj si učenci pomagajo z dodatnimi viri, kot so časopisi, letaki, e-gradivo, pri 
pouku vključujemo sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in s tem 
učence dodatno motiviramo za delo pri pouku (Učni načrt, 2011).  
 
V Učnem načrtu (2011) je predlagana tudi individualizacija in diferenciacija pouka. Z 
obrnjenim učenjem lahko to uresničimo tako, da prilagajamo pouk posebnim 
specifičnim skupinam učencev in posameznikom, posebej delamo z nadarjenimi 
učenci, dodatno se ukvarjamo z učenci s primanjkljaji, v zadnjem času pa se v šolah 
pojavlja tudi problem dela z učenci tujci. Učitelj pri obrnjenem učenju pri pouku 
pridobi nekoliko več časa, s čimer se lahko bolj posveti vsakemu učencu in njegovim 
specifikam. 
 
Primeroma bi iz Učnega načrta za Gospodinjstvo za program osnovne šole navedla 
vsebine, ki bi bile primerne za obravnavo s pomočjo obrnjenega učenja. S tem bi 
učenci enostavneje dosegali cilje tega predmetnega področja. Z obrnjenim učenjem 
bi učitelj pri delu lažje upošteval temeljna načela, ki jih mora zasledovati pri 
uresničevanju splošnih ciljev pri gospodinjstvu, to so enakost med spoloma, 
enakopravnost skupnega dela, gospodarnost, ekološkost, ergonomija, etičnost, 
estetika in kultura (Učni načrt, 2011).  
 
Pri modulu Ekonomika gospodinjstva lahko s pomočjo obrnjenega učenja na 
zanimiv način predstavimo vsebine, kot so: dom in družina: zahtevnejši pojmi, kot so 
pripadnost, varnost, zaščita, medsebojni odnosi, vloge in naloge v družini in nesreče 
doma. Potrebe: pri potrebah se učenci srečajo z novimi pojmi, kot so vir, potrošništvo 
ipd. Čas: časovni pojmi, poraba časa. Denar: oblike denarja, pojmi odhodek, 
prihodek, osebni finančni načrt (Učni načrt, 2011). 
 
Pri modulu Tekstil in oblačenje so bolj primerne praktične vaje, vendar morajo 
učenci za uspešno izvajanje poznati tudi teoretične osnove. S pomočjo obrnjenega 
učenja lahko predstavimo teoretične osnove za naslednje vsebine: Tekstilne 
surovine: naravna in umetna vlakna, izvor vlaken, od surovine do blaga. Tkanine, 
pletenine, vlaknine: tkalske vezave. Vrste in namen uporabe blaga: vrste blaga, 
lastnosti blaga. Oblačila: pomen oblačil, razvrščanje oblačil. Dobavitelji: tipi trgovin, 
varstvo potrošnikovih pravic. Oglasi in zaščita potrošnika: načini oglaševanja, 
potrošnikova osveščenost. Nega in vzdrževanje tekstilnih izdelkov: navodila za 
pranje, sušenje in likanje. Obutev: vrste in vzdrževanje (Učni načrt, 2011). 
 
Pri modulu Bivanje in okolje mora učenec spoznati osnovna načela urejenega 
bivalnega okolja ob upoštevanju značilnosti ekološkosti. S pomočjo obrnjenega 
učenja bi tako lahko obravnavali vsebini: ekološko osveščen potrošnik: pravilno 
ravnanje z odpadki, varčna uporaba energije in onesnaženost okolja; in proizvodnja: 
pojmi proizvodnja, poraba, storitev, potrošnik (Učni načrt, 2011).  
 
Tudi modul Hrana in prehrana nam omogoča veliko praktičnega dela, vsebine, ki so 
primernejše za obravnavo s pomočjo obrnjenega učenja, pa so: označevanje živil: 
deklaracije, znaki kakovosti. Hrana: hranilne snovi, energijska hranilna vrednost. 
Živila: skupine živil. Higiena prehrane: higiena pri delu z živili, shranjevanje živil, 
higiena pri pripravi živil, okužba živil. Mehanska in toplotna obdelava živil: vrste živil, 
hranilne snovi, kuharski postopki (Učni načrt, 2011). 
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Videoposnetek, ki je priloga tega magistrskega dela, je primer, kako lahko učitelj v 
praksi sam posname videoposnetek, ga uredi in uporabi pri pouku. Priložen 
videoposnetek prikazuje higieno pri delu z živili, shranjevanje živil, higieno pri pripravi 
živil, pravilno ravnanje pri kupovanju živil. Videoposnetek je bil uporabljen pri 
pedagoškem eksperimentu in narejen v skladu z veljavnim učnim načrtom. 
 
 
2.8 Učiteljeva vloga 
 
Sams in Bergmann (2013) navajata, da se pri obrnjenem učenju učiteljeva vloga 
bistveno spremeni. Učitelj ima na voljo več časa, učencem lahko nudi individualno 
pomoč ali jih motivira za izvajanje aktivnosti v manjših skupinah. S tem lahko pomaga 
tistim, ki imajo težave pri razumevanju težjih konceptov, in omogoči dodatne učne 
izzive tistim učencem, ki snov že obvladajo. Učiteljeva vloga tako postane vodenje in 
spodbujanje učencev.  
 
Ko se učenci soočijo s težjimi koncepti ali problemi, potrebujejo učitelja. Pri 
tradicionalnem načinu poučevanja se to lahko zgodi, ko delajo domačo nalogo in 
učitelj ni na voljo, pri obrnjenem učenju pa lahko izkoristijo čas pouka za odpravo 
nerazumevanja (Bergmann in Sams, 2014). 
 
Res je, da poučevanje s pomočjo obrnjenega učenja omogoča samostojno 
pridobivanje znanja, vendar pa je napačno mnenje, da bo obrnjeno učenje nekoč 
zamenjalo učitelje. Zaradi obrnjenega učenja bodo potrebe po profesionalnih 
učiteljih, ki obvladujejo veliko veščin, večje. Učitelji namreč presodijo in se odločijo, 
kako in kdaj zamenjati frontalno poučevanje z individualnim in kako najbolje izkoristiti 
delo v razredu, da bo poučevanje doseglo svoj namen (Hamdan, McKnight, 
McKnight, Arfstrom, 2013). Gojak (2012, v Hamdan, McKnight, McKnight, Arfstrom, 
2013) navaja, da ni več vprašanje, ali bi uporabljali obrnjeno učenje pri pouku, ampak 
kako nam obrnjeno učenje lahko pomaga, da učenci pridobijo konceptualno znanje. 
 
 
2.9 Učenčeva vloga 
 
Pri obrnjenem učenju je pouk bolj individualiziran, zato je posamezen učenec v 
središču pouka. Pri večjih skupinah učencev v razredu ima učitelj manjšo do 
minimalno interakcijo z vsakim učencem. Učenec zato ni aktivno vključen v proces 
poučevanja. Pri obrnjenem učenju učenec osvoji teoretično podlago izven razreda. V 
času pouka lahko učenci sodelujejo v manjših skupinah s sošolci, si medsebojno 
pomagajo pri reševanju nalog. Učitelj lahko ponudi dodatno razlago o temah, pri 
katerih se učencem pogosteje pojavljajo učne težave, ali pa vodi diskusijo v razredu 
o težjih konceptih pri obravnavanih vsebinah (Aronson in Arfstrom, 2013).  
Učenci imajo možnost, da že na začetku učne ure zastavijo vprašanja, na katera jim 
učitelj poda odgovore. Sams (Sams, Bergmann, 2013) meni, da bi bilo najbolje, če bi 
vsak učenec prišel k pouku z vsaj enim pripravljenim vprašanjem o obravnavani 
snovi, na katerega nima odgovora. Učitelj bi na ta način videl, kje so nerazumevanja 
učencev, in jim ponudil dodatno razlago. 
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2.10 Učenje z lastnim tempom in mojstrstvo 
 
Ko učitelj enkrat ustvari celotno zbirko videoposnetkov, ki so učencem prosto 
dostopni, se lahko učenci učijo v skladu s svojo voljo in željami. Urnik njihovega 
učenja postane bolj fleksibilen. Učenec se sam odloči, kdaj se želi učiti, ko pokaže 
učitelju, da je obravnavano vsebino usvojil, pa lahko napreduje na naslednjo vsebino 
ali stopnjo. Svoje znanje pokaže z reševanjem preverjanja znanja. Ta točka 
preverjanja oz. povratne informacije o učenčevem napredku se je tudi v praksi 
pokazala za zelo pomembno. Namesto, da bi si vsi učenci v istem dnevu ogledali isti 
videoposnetek, si ga lahko pogledajo, ko so sami pripravljeni na to ali ko imajo čas. 
Nekateri učenci namreč potrebujejo več časa, da razumejo neko predhodno snov, 
šele nato lahko napredujejo in se naučijo naslednje vsebine. Učitelj videoposnetke 
zato naloži na splet, učenci pa si jih ogledajo, ko so pripravljeni, možen je tudi ogled 
med poukom v šoli. Ko si učenci ogledajo vse videoposnetke o vsebinskem sklopu in 
utrdijo znanje, svoje znanje pokažejo tako, da rešijo preverjanje znanja. To je ena od 
možnosti obrnjenega učenja, ki se imenuje učenje z lastnim tempom (Sams, 
Bergmann, 2013).  
 
Obstaja tudi možnost mojstrstva. Učenci so primorani na svoj način pokazati, katero 
snov so usvojili. Če je njihovo znanje ustrezno, lahko napredujejo, iz pouka pa so 
izvzete ocene. To omogoča, da učenci dodobra usvojijo določeno vsebino, preden 
napredujejo, ali če so neko vsebino zelo slabo razumeli, da imajo več časa in jo 
ponovno predelajo (Sams, Bergmann, 2013). 
 
 
2.11 Obrnjeno učenje in večji oddelki 
 
Danker (2015) je v raziskavi opozorila na pojav vse večjih oddelkov v šolah. 
Obrnjeno učenje omogoča delo v manjših skupinah. Meni, da so zaradi bolj 
personaliziranega načina dela pri obrnjenem učenju učenci v večji meri osredotočeni 
na učenje. Zaradi sodelovanja z drugimi učenci dobivajo takojšnje povratne 
informacije in osvojijo višje taksonomske ravni znanja. V razredu učenci torej niso 
pasivni, ampak sodelujejo, skupno raziskujejo učne vsebine. Raziskava je tudi 
pokazala, da učencem individualno učenje odgovarja, saj želijo nekateri učno snov v 
miru ponoviti in se vanjo bolj poglobiti, da bi jo bolje razumeli. Problem se pojavi le pri 
prevzemanju odgovornosti za lastno učenje, saj morajo sami prevzeti iniciativo, kdaj 
in kako se bodo učili (Danker, 2015). 
 
 
2.12 Interakcija učitelj – učenec 
 
Dobro poučevanje izhaja iz interakcije med učiteljem in učencem, saj sodobna 
tehnologija ne more v celoti nadomestiti učitelja. V izobraževanju se tako prepletata 
vsebina in posameznikova radovednost o tej vsebini. Temeljna podlaga vsebine 
učiteljevega dela je učni načrt, ta zajema vsebine, ki jih morajo učenci obvladovati. 
Čeprav učne načrte sestavljajo strokovnjaki določenega področja, se dogaja, da so 
preobširni, preveč specifično zastavljeni in ne ponujajo dovolj fleksibilnosti. Pogosto 
se učitelji držijo načela, da če neke vsebine ni v učnem načrtu, to pomeni, da ni 
pomembna. Zato naj bi bil večji poudarek na samem procesu učenja. Učencem bi 
morali privzgojiti željo do pridobivanja znanja in s tem večjo širino pridobljenega 
znanja (Bergmann in Sams, 2014).  
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Radovednost je najboljša osnova za učenje. Učenci so ob vstopu v osnovno šolo 
zelo radovedni, polni vprašanj in pripravljeni na učenje. V šolah je pogosto premalo 
podpore in priložnosti, ki bi omogočale učencem, da sledijo lastnim interesom. Učitelji 
imajo v učnem načrtu preveč vsebin, ki jih morajo posredovati učencem, zato ne 
morejo prepustiti odločitve o tem, kaj in kako bi se učili, učencem. Učenci ne 
potrebujejo popolne avtonomije nad svojim učenjem, vendar bi jim morali dati vsaj del 
svobode pri izbiri vsebinskih tem, ki jih zanimajo. To dopolnitev nam ponuja obrnjeno 
učenje, saj pri pouku pridobimo nekaj več časa, zato bi lahko del tega časa namenili 
kreativnosti, kjer bi učenci raziskovali po svoje, nato pa bi morali svoje delo 
predstaviti (Bergmann in Sams, 2014).  
 
Zveza med učencem in učiteljem je temeljna človeška interakcija, v kateri se strasti in 
interesi učencev razplamtijo. Učenci ugotovijo, da potrebujejo skrbnega in 
profesionalnega učitelja, ki jih vodi. Pri obrnjenem učenju ima učitelj več časa pri 
pouku, da se posveti posameznemu učencu. S tem se vzpostavi multidimenzionalna 
interakcija. Učitelj pri učenju upošteva vsebine in radovednost učencev, kar mu 
dovoljuje, da učenci usvojijo bistvo vsebin (Bergmann in Sams, 2014).  
 
 
2.13 Uspešno učno okolje pri obrnjenem učenju 
 
Osnovna značilnost obrnjenega učenja je, da je učenje individualizirano in da je 
učenec v središču. 
 
Potek dela pri obrnjenem učenju ni natančno definiran, zato učitelju omogoča veliko 
različnih možnosti. Obrnjeno učenje se lahko prilagodi stilu, metodi in okoliščinam 
poučevanja, povedano drugače, vsak učitelj lahko prilagodi obrnjeno učenje sebi in 
trenutni skupini učencev, ki jih poučuje. Ključne točke za uspešnost obrnjenega 
učenja so (Bergmann in Sams, 2014):  

- sodelovanje in posvetovanje med kolegi učitelji je za dobro vpeljavo 
obrnjenega učenja ključno (Bergmann in Sams, 2014); 

- na učenca osredotočeno učenje – prepogosto je pozornost pri pouku 
usmerjena na učitelja, saj poučuje tako, da stoji in podaja učno snov učencem, 
kar pa nekaterim učencem ne odgovarja, kljub temu da učitelj svoje delo 
opravlja dobro. Ko se učitelj umakne in postane povezovalec učenja, ne 
podajalec vsebine, razred postane središče učenja, center učenja se torej 
premakne na učenca (Bergmann in Sams, 2014); 

- optimizirane učilnice – najbolj pogost način postavitve klopi v učilnicah se 
prilagaja delu, pri katerem sta učitelj in prezentacija vsebine najpomembnejša. 
Pred dvajsetimi leti je to pomenilo, da je bila osredotočenost na tablo in 
učiteljevo mizo bistvena, nato je tablo zamenjal projektor in kasneje 
interaktivna tabla. Učitelj je ostal v centru pozornosti, učenci pa ostajajo 
pasivni prejemniki informacij. Z vpeljavo obrnjenega učenja se interakcija med 
učiteljem in učencem spremeni, to pa zahteva tudi preureditev prostora v 
učilnici (če je to le mogoče). Temeljne smernice, ki naj bi jih upoštevali, tako 
so (Bergmann in Sams, 2014): 

- smiselno je zagotoviti sodelovalne kotičke, saj obrnjeno učenje temelji 
na prizadevanju po sodelovanju, zato naj bi pohištvo premaknili tako, da 
spodbuja sodelovanje med učenci; 

- individualne kotičke, saj vse delo pri učni uri ne poteka vedno v 
skupinah. V teh kotičkih lahko učenci delajo individualno z manj 
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motečimi dejavniki, kar pa je težko zagotoviti. Možna rešitev bi bila 
uporaba slušalk.  

Bergmann in Sams (2014) navajata, da so nekateri učitelji iz prostora odstranili svoje 
mize, s tem pa so bili primorani neposredno sodelovati z učenci in se vključiti mednje. 
Že s spremembo ureditve razreda je takoj jasno, da je to prostor, kjer se izvaja 
aktivno in na učenca osredotočeno učenje. Razpored klopi v učilnici bi moral 
poudariti osredotočenost na učenca v razredu. 
Za uspešno učno okolje pri obrnjenem učenju pa je poleg navedenega priporočljivo 
upoštevati še naslednje (Bergmann in Sams, 2014): 

- ustrezen čas za izvajanje: načrtovanje in organizacija poteka učne ure, 
uporaba novih tehnologij in vpeljevanje novih postopkov zahtevajo ob uvajanju 
obrnjenega učenja od učitelja več časa; 

- podpora delavcev šole: največji napredek pri obrnjenem učenju je viden pri 
učiteljih, ki imajo popolno podporo vodstva šole. Za dobro učencev pri vpeljavi 
obrnjenega učenja je potrebnega veliko profesionalnega razvoja in dobre volje 
učitelja; 

- razmišljanje o refleksiji: najbolj učinkoviti učitelji reflektirajo svoje delo in vedno 
iščejo rešitve za izboljšanje svojega dela, se konstantno izboljšujejo in 
spreminjajo prakso glede na potrebe učencev. 

 
 
2.14 Aktivnosti v razredu 
 
V različnih etapah delo prilagajamo skupini učencev. V uvodnem delu pouka učitelj 
najprej učencem zastavlja vprašanja o vsebini iz videoposnetka, učenci pa na 
učiteljeva vprašanja ustno odgovarjajo in učitelj tako dobi vpogled v individualno 
znanje učenca, njegove primanjkljaje v znanju. V osrednjem delu učne ure se izvede 
kviz, s katerim se ugotovi predznanje ali izvede interaktivne aktivnosti, kot so lahko 
študija primera, skupinske predstavitve, predstavitev vsebine članka (Hawks, 2014). 
Od posameznega učitelja je odvisno, kakšen način dela bo uporabil pri pouku. Ker se 
učitelj v skladu s svojo avtonomijo sme sam odločiti za izbiro načina dela, tu ne 
moremo podati enoznačnega odgovora. Z obrnjenim učenjem učitelj lahko učenje 
individualizira za vsakega učenca. Učenci imajo namreč različna močna področja, so 
drugačni med seboj, imajo drugačne sposobnosti, interese (Bergmann in Sams, 
2014). 
 
 
2.15 Videoposnetek 
 
Osnovna oprema, ki jo učitelj potrebuje za uvajanje obrnjenega učenja, so program 
za snemanje dogajanja na računalniškem zaslonu, dober mikrofon za snemanje 
zvoka in kamera. Na ta način posname dogajanje na spletni strani, premikanje 
miškinega kazalca ali pa posname predstavitev na zaslonu (Sams, Bergmann, 2013).  
 
Snemanje videoposnetka se začne z vsebinskim planom, s katerim se podrobno 
opredeli, kaj bo posneto in kateri materiali bodo uporabljeni (primer: predstavitev 
PowerPoint, demonstracija ipd.). Nato se začne snemanje videoposnetka, 
najpogosteje se posname učitelja pred tablo ali za računalnikom. Učitelj naj ne bere, 
ampak govori sproščeno, za učence je najbolje, da je videoposnetek posnet kot 
pogovor (dialog). Nato se videoposnetek še uredi, popravi napake, doda napise in 
podobno (Sams, Bergmann, 2013). 
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Ob daljši uporabi obrnjenega učenja se bodo učenci naveličali videoposnetkov. 
Učitelj naj zato skuša najti drugačne načine predstavitve vsebine, na primer lahko 
uporabi interaktivno spletno stran. Pri videoposnetku je treba paziti, da je primerno 
dolg in interaktiven. Dolge videoposnetke razdelimo na sklope glede na vsebino in 
naredimo vmesne povzetke (Raths, 2013). 
 
Sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija učitelju omogoča, da se posluži 
že posnetih videoposnetkov, ki so mu dostopni na spletu. Obrnjeno učenje ponuja 
mnogo možnosti, zadnje čase pa se vse bolj poudarja pomen TED-govorov in 
posnetkov YouTube v kombinaciji z branjem besedila. YouTube omogoča ogled 
videoposnetka na kateri koli napravi kadar koli. Tudi nekaj Googlovih rešitev nam je 
lahko v pomoč – predvsem pri skupinskem delu in dejavnostih v razredu. Googlovi 
dokumenti nam omogočajo, da ustvarimo skupno mapo, ki jo delimo s celotnim 
razredom. Učenci lažje delajo skupaj tako v razredu kot zunaj njega, tudi učitelj lahko 
vidi napredek učencev (Sherrow, Lang in Corbett, 2016). 
 
Pri uvajanju obrnjenega učenja je pomembno, da učence naučimo gledati 
videoposnetke. Ogled videoposnetkov naj bi se izvedel v naslednjih treh korakih – 
gledanje, povzetek in vprašanja (Raths, 2013).  
 
Priporočljivo je, da tudi staršem predstavimo prednosti obrnjenega učenja, kajti če 
starši razumejo njegove prednosti, s tem podpirajo učiteljevo delo, pa tudi uvedba v 
pouk je lažja. Starši lahko pri ogledu videoposnetka pomagajo, saj so vse nove 
informacije predstavljene in ni možnosti, da bi starši čutili nelagodje zaradi 
nepoznavanja obravnavane vsebine (Raths, 2013). 
 
Uporaba informacijske tehnologije pri gospodinjstvu je možna v vseh fazah vzgojno-
izobraževalnega procesa. Informacijsko tehnologijo lahko uporabimo neposredno pri 
pouku ali kot dopolnilno izobraževalno in učno gradivo. Kot učni pripomoček 
največkrat uporabimo računalnik in projektor, saj z njima bolj nazorno prikažemo 
posamezno učno temo. Ta način je učencem bližji, zato tudi hitreje usvojijo učno 
snov. Pri obrnjenem učenju informacijsko tehnologijo uporabimo pri učnih urah 
pridobivanja nove snovi, primerno pa bi bilo tudi pri učnih urah ponavljanja in 
utrjevanja učne snovi. S tem dosežemo, da je vzgojno-izobraževalni proces 
učinkovitejši in bolj nazoren za učence (Učni načrt, 2011). 
 
 
2.16 Dostop do spleta 
 
V literaturi (Bergmann in Sams, 2014; Hertz, 2012, v Danker, 2015) zasledimo skrb, 
da se zaradi dejstva, da obrnjeno učenje zahteva dostop do sodobne informacijsko-
komunikacijske tehnologije, lahko pojavi prikrajšanost posameznih učencev. 
Bergmann in Sams (2014) navajata, da so v začetku uvajanja obrnjenega učenja, ko 
veliko učencev ni moglo dostopati do interneta od doma, učitelji problem reševali 
tako, da so jim dostop omogočili na drugačen način, in sicer so videoposnetek 
naložili na prenosni spominski ključek, ga shranili na zgoščenko ipd. Takšen problem 
se v manjši meri pojavlja še danes. Ta rešitev je primerna za učence, ki imajo doma 
računalnik, nimajo pa dostopa do interneta (Bergmann in Sams, 2014). Podatki so 
danes učencem lahko dostopni iz različnih naprav, kot sta prenosni računalnik, 
tablica. Šola sama pa lahko tudi zagotovi, da so računalniki v knjižnici dostopni 
učencem, da si na njih lahko ogledajo videoposnetek pred poukom (Hertz, 2012, v 
Danker, 2015). 
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2.16.1 Stanje opremljenosti šol z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo v 
Evropski uniji  

 
Stanje v Evropski uniji ni v koraku z digitalno družbo. Če se sodobne informacijsko-
komunikacijske tehnologije uporabljajo v vsakdanjem življenju pri komunikaciji, delu 
in poslovanju, pa se v izobraževanju ne izkoriščajo dovolj. V Evropi se 63 % učencev, 
starih devet let, ne šola z informacijsko-komunikacijsko opremo v primerno 
opremljenih šolah. Poleg tega pa je le 20 do 25 % učiteljev, ki so pozitivno naravnani 
do informacijsko-komunikacijske tehnologije, ostalih 70 % učiteljev v Evropski uniji pa 
le priznava pomembnost poučevanja in učenja s sodobnimi tehnologijami. Učitelji 
večkrat uporabljajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za pripravo učnih ur kot 
pa za uporabo pri pouku (Evropska komisija, 2013a, str. 2 v Evropska agencija za 
razvoj in izobraževanje na področju posebnih potreb, 2013).  
 
Uporaba e-učbenikov, animacij, interaktivnih didaktičnih iger med 50 in 80 % učencev 
Evropske unije ni nikoli v uporabi. Širšo uporabo preprečuje tudi to, da kakovostnih 
izobraževalnih vsebin in aplikacij za posamezna predmetna področja ni na voljo. 
Večja personalizacija, sodelovanje in povezovanje oblik učenja bi bilo lažje 
uresničljivo s pomočjo sodobne tehnologije (Evropska komisija, 2013a, str. 2 v 
Evropska agencija za razvoj in izobraževanje na področju posebnih potreb, 2013). 
 
 
2.17 Prednosti 
 
Prednosti obrnjenega učenja je več. Pomembne prednosti so: 

a. osredotočenost: učenci so bolj osredotočeni na lastno učenje. Pri poslušanju 
dolgih predavanj, čeprav se jim vsebina zdi zanimiva, težko ostanejo 
osredotočeni. Pri diskusijah in aktivnostih v sklopu obrnjenega učenja učenčev 
interes traja dlje (The Teacher’s Guide To Flipped Classrooms, b. d.); 

b. večja motiviranost: učenca že ogled videoposnetka motivira, da razmišlja o 
prikazani vsebini in po ogledu videoposnetka svoja opažanja deli tudi z 
drugimi učenci v diskusiji. Kadar ga tema še dodatno motivira, lahko tudi sam 
z uporabo drugih pripomočkov poišče odgovore na posamezna vprašanja, ki 
se mu porodijo ob ogledu (The Teacher’s Guide To Flipped Classrooms, b. 
d.); 

c. hitra povratna informacija: učitelj jim zagotovi takojšnjo povratno informacijo, 
ko raziskujejo nove vsebine (The Teacher’s Guide To Flipped Classrooms, 
b. d.); 

d. individualiziran pristop: zaradi velikega števila učencev v razredih, kjer se 
učitelj ne more posvetiti vsakemu, lahko po uvedbi obrnjenega učenja učitelj 
lažje zagotovi bolj personaliziran in v posameznega učenca usmerjen pouk. 
Učitelj lažje sodeluje z vsakim učencem, hitreje opazi težave pri učenju in 
ugotovi, kakšen učni stil učencu odgovarja, tem ugotovitvam prilagodi 
aktivnosti v razredu (The Teacher’s Guide To Flipped Classrooms, b. d.). 
Najbolj pomembno je pridobivanje časa pri pouku, znanje se ne podaja več 
vsem učencem, ampak je usmerjeno individualno. S tem pa tistim učencem, ki 
obravnavano vsebino že znajo, ne krademo dragocenega časa, ampak se jim 
posvetimo individualno, ko je učenec pripravljen za dodatno razlago 
(Bergmann in Sams, 2014); 

e. lažje spremljanje učnega napredka učencev: vloga učitelja je pomembnejša 
kot prej, njihova vloga je, da vodijo učence iz ozadja, da so opazovalci, da 
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dajejo povratno informacijo in pomoč ter vodijo učence pri delu (Marshall, 
2013, v Hamdan, McKnight, McKnight, Arfstrom, 2013); 

f. domača naloga: obrnjeno učenje je prispevalo pozitivno k širši diskusiji o 
domači nalogi. Učenci lahko preživijo točno določen čas z gledanjem 
videoposnetka, zato si lahko bolje organizirajo svoj čas delanja domače 
naloge. Velikokrat se zgodi, da se ne znajdejo, kako bi se lotili ogromne 
količine domačih nalog. Pri obrnjenem učenju se učenci, ko pridejo k pouku, 
lahko bolj poglobijo in napredujejo v učenju določene vsebine. Tudi nekaj 
staršev je poročalo, da pri obrnjenem učenju lažje pomagajo otrokom z 
delanjem domače naloge. Starši se namreč velikokrat soočajo s problemom, 
bojijo se, da bodo učence le zmedli in jih učili drugače kot v šoli, tako pa lahko 
starši opazujejo in pomagajo svojim otrokom ali pa jih le spodbujajo, da si 
ogledajo videoposnetek (Bergmann in Sams, 2014). 

 
 
2.18 Pomanjkljivosti 
 
V literaturi zasledimo tudi nekaj kritik o obrnjenem učenju.  

a. pri obrnjenem učenju gre le za videoposnetke: to seveda ni res. 
Videoposnetki so pomembni, vendar niso najbolj kritičen element obrnjenega 
učenja. Najbolj pomembno je pridobivanje časa pri pouku. Videoposnetek ni 
najpomembnejši, uporabljen naj bo le kot vhodni element za obrnjeno učenje, 
iz katerega izhajamo do nadaljnjega bolj poglobljenega učenja (Bergmann in 
Sams, 2014); 

b. dodatno delo: če izhajamo iz izkušenj učiteljev, ki se že poslužujejo 
obrnjenega učenja, kot največje pomanjkljivosti izpostavljajo dodatno delo in 
potrebno voljo do preizkušanja novih in drugačnih metod poučevanja. Največ 
dela jim vzame snemanje videoposnetka (Aronson in Arfstrom, 2013); 

c. snemanje videoposnetka: največji problem, ki se še pojavlja in ovira 
obrnjeno učenje pred pogostejšo uporabo pri pouku, je, da je treba posneti 
videoposnetek. Ravno to večino učiteljev odvrne od uporabe obrnjenega 
učenja, vendar lahko snemanje videoposnetka zelo poenostavimo (Sams, 
Bergmann, 2013). Izpostavlja se tudi problem, da bi nastalo ogromno manj 
kakovostnih videoposnetkov. Učitelj lahko uporabi posnetke, ki so dostopni na 
spletu, tako imajo učenci tudi možnost, da jim določeno temo razloži nekdo, ki 
je večji poznavalec posameznega področja kot učitelj (Hamdan, McKnight, 
McKnight, Arfstrom, 2013); 

d. več vloženega truda učencev: učenci, ki so navajeni tradicionalnega načina 
poučevanja, obrnjeno učenje kot novost in nekaj inovativnega težko sprejmejo. 
Že same aktivnosti pri pouku namreč od učenca zahtevajo, da vloži nekoliko 
več truda tekom pouka in da sodeluje. To predstavlja težavo predvsem zato, 
ker se veliko učencev ne uči sproti, skozi celotno šolsko leto, ampak se učijo 
le pred preverjanjem znanja, zato jim sprotno delo in sprotno usvajanje znanj, 
ki jih morajo pri obrnjenem učenju pri vsaki učni uri obvladovati, ne odgovarja 
(Aronson in Arfstrom, 2013); 

e. slaba pedagogika: obrnjeno učenje naj bi zgolj pretvarjalo vsebine v 
videoposnetke, kar naj bi pomenilo slabo pedagoško prakso. Obrnjeno učenje 
ni zgolj nadomestilo za pouk, ko posnamemo videoposnetek, vse ostalo pa 
poteka enako, v tem primeru bi šlo res za slabo pedagogiko (Bergmann in 
Sams, 2014); 

f. ni interakcije: obrnjeno učenje naj bi podcenjevalo dobro učenje, ki temelji na 
interakciji – učenje po Sokratu. Kritiki opozarjajo, da takšnega učenja potem 
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ne bi bilo več, saj se bi čas pri pouku namenjal sodelovanju in drugim aktivnim 
oblikam učenja (Hamdan, McKnight, McKnight, Arfstrom, 2013); 

g. nepotrebna domača naloga: pojavi se tudi kritika, da zaradi obrnjenega 
učenja prihaja do nepotrebne domače naloge – vendar so tako učitelji kot 
učenci poročali, da so za gledanje videoposnetka porabili manj časa kot za 
delanje tradicionalne domače naloge (Bergmann in Sams, 2014); 

h. primernost vključevanja obrnjenega učenja: obrnjeno učenje ne bo 
učinkovito pri delu z vsemi učenci in pri vseh učiteljih. Niso vsi učitelji uspešni 
pri vpeljavi obrnjenega učenja, tudi določeni učenci imajo rajši tradicionalno 
poučevanje (Hamdan, McKnight, McKnight, Arfstrom, 2013).  

 
 
2.19 Domača naloga 
 
Na splošno se lahko vedno zgodi, da učenec ne naredi domače naloge. Obrnjeno 
učenje zahteva od učenca, da sam prevzame odgovornost za lastno učenje, namen 
obrnjenega učenja je namreč učencu nuditi oporo in individualno pozornost, vendar 
mora še vedno odgovarjati za svoja dejanja in učno uspešnost. Učitelj ni več 'modrec 
na odru', ampak 'voditelj, ki stoji ob strani' (Hawks, 2012 v Danker, 2015).  
Učenci, ki si pred poukom ne bodo ogledali videoposnetka, ne bodo mogli sodelovati 
pri dejavnostih v razredu v celoti in nadaljevati z izvajanjem aktivnosti v razredu. 
Učitelj zato lahko učencem, ki so se pripravili, poda navodila za delo, ki se nekoliko 
razlikujejo od tistih za nepripravljene učence (Kachka, 2012, v Danker, 2015). Na 
primer nepripravljeni učenci gledajo videoposnetek med poukom, ostali učenci pa 
izvajajo pripravljene aktivnosti. Na ta način nepripravljeni učenci zamudijo le 
interaktivne aktivnosti na začetku ure in se pridružijo aktivnostim oziroma delu v 
razredu, ko si ogledajo videoposnetek (Danker, 2015).  
 
Če se zgodi, da več kot polovica učencev ni pogledala videoposnetka, ne razlagamo, 
kaj je v videoposnetku, saj bi učenci, ki so si posnetek ogledali, bili mnenja, da so 
zapravili svoj čas. Bolje je, da si tisti učenci, ki si posnetka niso pogledali, tega 
vseeno ogledajo med poukom, z ostalimi učenci pa izvedemo aktivnosti za 
doseganje višjih taksonomskih ravni (Raths, 2013). 
 
 
2.20 Raziskave 
 
Število študij primerov in empiričnih raziskav na temo obrnjenega učenja se je v 
zadnjih dveh letih povečalo, saj so v praksi začeli sprejemati takšen način dela. 
Bergmann in Sams (2008, v He, Holton, Farkas in Warschauer, 2016) navdušenje 
učiteljev nad obrnjenim učenjem pripisujeta možnosti kombiniranja prednosti študija 
na daljavo in aktivnih oblik učenja. Pionirja na tem področju sta bila Bergmann in 
Sams (2008, v He, Holton, Farkas in Warschauer, 2016), katerih namen je bil 
odstraniti ali vsaj zmanjšati frontalno podajanje snovi v razredu, da bi bile 
vsebine, ki so bile tradicionalno obravnavane za domačo nalogo, lahko narejene v 
razredu z bolj na učenca osredotočenimi metodami in poizvedovalnim (inquairy) 
pristopom učenja (He, Holton, Farkas in Warschauer, 2016). 
 
Moravec, Williams, Aguilar-Roca in O’Dowd (2010 v He, Holton, Farkas in 
Warschauer, 2016) so z raziskavo preverjali, ali je možno videoposnetek enako 
uspešno nadomestiti z branjem besedila doma, ob katerem rešujejo delovni list. 
Delovni list z besedilom učenci dobijo pred poukom. Branje pred poukom je namreč 
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že ustaljena praksa, ki pa se ni nikoli preveč poudarjala. Od učitelja je bilo odvisno, 
ali bo preveril razumevanje prebranega. Enak učinek bi lahko imel tudi 
videoposnetek, če se delo ne bi nadaljevalo v razredu. Pri obrnjenem učenju ogled 
videoposnetka pred poukom nadomesti predavanje/razlago snovi in je namenjeno 
pridobivanju znanja. Vsebin iz videoposnetka se pri pouku ne ponavlja, naredi se le 
kratek pregled obravnavane snovi. Pri klasičnem pouku pa je učitelj pogosto 
zahteval, da učenci izbrano besedilo preberejo doma, nato pa je iste vsebine še 
enkrat razložil v šoli. Delo se ni prilagajalo posameznemu učencu. Pri obrnjenem 
učenju se poudarja uporabnost znanja, ki je po Bloomovi taksonomski lestvici nad 
razumevanjem konceptov. Aktivne tehnike poučevanja se uporabljajo tudi pri 
tradicionalnih načinih poučevanja, vendar časovno temu ne morejo nameniti večjega 
dela pouka. Pri obrnjenem učenju je prisotnost pri pouku obvezna, saj se dejavnost 
pred poukom in aktivnosti pri pouku dopolnjujejo in tvorijo celoto (He, Holton, Farkas 
in Warschauer, 2016).  
 
 
Raziskava o uporabi obrnjenega učenja na srednji šoli pri kemiji je pokazala, da se je 
skupni porabljen čas za učenje prerazporedil in ne povečal. Zgolj zaradi uporabe 
obrnjenega učenja učenci niso bili bolj motivirani za učenje. Učenci so kot prednost 
obrnjenega učenja izpostavili predvsem, da si lahko sami prerazporedijo čas učenja, 
so bolj pripravljeni na pouk in znajo bolje reševati probleme ter imajo več interakcije z 
učiteljem (He, Holton, Farkas in Warschauer, 2016). 
 
 
2.20.1 Vpliv na stres 
 
Namen raziskave, ki je potekala na akademiji Dubai American Academy v času od 
decembra 2011 do marca 2012, je bil ugotoviti povezavo med obrnjenim učenjem, 
učno uspešnostjo in stresom. V omenjeno akademijo so vključeni le najboljši učenci, 
saj je omejitev za vpis zelo visoka, zato za učence, ki imajo težave z učenjem, ni 
posebnih prilagoditev. Učenci so (pre)obremenjeni z učnimi obveznostmi in 
posledično pod višjim stresom. Pri teh učencih se je že med prvim in drugim 
semestrom po vpeljavi obrnjenega učenja pokazala razlika v znanju. Slabše ocenjeni 
učenci so imeli več možnosti za individualno delo v manjših skupinah, vprašanja so 
postavljali sproti in tako se pri njih ni kopičilo neznanje oziroma nerešena vprašanja, 
pri pouku so lažje sodelovali. Svoje dejavnosti so si lahko prilagodili tako časovno kot 
zahtevnostno. Učenje je bilo individualizirano, zato je ustrezalo njihovim kognitivnim 
in inteligenčnim sposobnostim in niso bili podrejeni tempu večine razreda. Učenci z 
boljšimi rezultati so se pri takšnem načinu dela bolj poglobili v samo vsebino in celo 
razširili svoje znanje. Rezultat raziskave na akademiji Dubai American Academy je 
pokazal, da učencem stres povzroča predvsem slaba organizacija lastnega časa 
(Marlowe, 2012).  
 
 
2.21 Možnosti uporabe obrnjenega učenja pri delu z učenci s posebnimi 

potrebami 
 
Učitelj se v razredu sooči z različnimi učenci. Učenci se med seboj razlikujejo glede 
na znanje, sposobnosti, vedenje in socialno okolje, iz katerega prihajajo. 
Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redno osnovno šolo pomeni za učitelja 
izziv, saj je on tisti, ki je odgovoren za učenčevo uspešnost. Študij učiteljem ni 
ponudil dovolj znanj za delo z učenci s posebnimi potrebami, zato se mora učitelj 
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vseživljenjsko učiti in usposabljati. Tako bo lahko vsem učencem nudil optimalen 
razvoj in uspešno napredovanje v znanju (Kavkler, 2010). 
 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija omogoča širok spekter prilagoditev za 
učence s posebnimi potrebami.  
Vključenost informacijsko-komunikacijske tehnologije je v izobraževanju spremenila 
način dela in je dobro orodje za ljudi s posebnimi potrebami (Svetovni vrh o 
informacijski družbi, 2010, v Evropska agencija za razvoj in izobraževanje na 
področju posebnih potreb, 2013). Tehnologija omogoča personalizirano učenje in 
učenje v skladu z lastnim tempom. Če želimo poučevanje prilagoditi potrebam 
vsakega učenca, moramo vključiti tudi tiste s posebnimi potrebami. Tehnologija nam 
je omogočila, da učencem zagotovimo, da se osredotočijo na to, kar zmorejo, in ne 
na to, česar ne zmorejo (Pierce, 2015).  
 
Z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije lahko učence s posebnimi 
potrebami vključimo tako, da imajo enake možnosti (Organizacija Združenih narodov 
za izobraževanje, znanost in kulturo, Inštitut za informacijske tehnologije v 
izobraževanju in Evropska agencija za razvoj in izobraževanje na področju posebnih 
potreb, 2011, v Evropska agencija za razvoj in izobraževanje na področju posebnih 
potreb, 2013). 
 
Prilagoditev pouka je odvisna od njihovega primanjkljaja. Lahko uporabi računalnik 
za pisanje ali snemalec zvoka namesto pisanja v zvezek. Ker učenec lažje sledi 
pouku, tudi izboljša svojo učno uspešnost. Učitelj z uporabo informacijsko-
komunikacijske tehnologije prilagodi učno okolje v različnih fazah učenja, odvisno od 
potreb posameznega učenca (Kavkler, Magajna, Čačinovič, Pečjak, Klug, Vernik in 
Bregar, 2003).  
 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija nudi podporo inkluziji pri pouku, hkrati pa je 
učinkovito orodje za učenje. Za uresničevanje izenačenih možnosti v izobraževanju 
nam informacijsko-komunikacijska tehnologija predstavlja ključno orodje (Evropska 
agencija za razvoj in izobraževanje na področju posebnih potreb, 2013). 
 
 
2.21.1 Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
 
Obrnjeno učenje je zelo primerno tudi za delo z učenci s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja, saj je za njih potrebna takšna organizacija v učilnici, da jim 
omogoča več individualnosti in več obravnave na individualnem nivoju, delo v parih 
ali majhnih skupinah (Kavkler, Magajna, Čačinovič, Pečjak, Klug, Vernik in Bregar, 
2003). 
Za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so potrebne didaktične 
prilagoditve, ki jih z lahkoto omogočimo z obrnjenim učenjem. Obrnjeno učenje je 
namenjeno vsem učencem v razredu, hkrati pa lahko zadostimo prilagoditvam 
učenca s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (Kavkler, Magajna, Čačinovič, 
Pečjak, Klug, Vernik in Bregar, 2003).  
Pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja se te težave kažejo na 
različnih področjih (Kavkler, Magajna, Čačinovič, Pečjak, Klug, Vernik in Bregar, 
2003): 

- učenci z bralnimi težavami: vsebine si ogledajo na videoposnetku, pri pouku 
sodelujejo pri aktivnostih, ki niso povezane z branjem; 
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- učenci s slabo avtomatizirano tehniko pisanja: ogled videoposnetka ne 
zahteva pisanja, ko gleda videoposnetek, pa lahko uporabi tudi računalnik za 
pisanje. 

 
Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja imajo težave tudi z 
organizacijo časa. Obrnjeno učenje jim omogoči, da pridobijo izven učilnice dovolj 
fleksibilnosti, ker si lahko ogledajo videoposnetek kjer koli in kadar koli na prilagojeni 
informacijsko-komunikacijski tehnologiji (Kavkler, Magajna, Čačinovič, Pečjak, Klug, 
Vernik in Bregar, 2003).  
 
Še posebej pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja je treba pouk 
podkrepiti z avdio-vizualnimi sredstvi, kombinacijo različnih metod in pristopov, kar 
nam omogoča obrnjeno učenje (Kavkler, Magajna, Čačinovič, Pečjak, Klug, Vernik in 
Bregar, 2003).  
 
 
2.21.2 Gluhi in naglušni učenci 
 
Pri tovrstni skupini učencev moramo uporabiti takšne didaktične pripomočke in učila, 
da jim bomo omogočili nazoren prikaz vsebine. Videoposnetek pri obrnjenem učenju 
nam omogoči razdelitev učne snovi na manjše, ampak še vedno smiselne sklope, ki 
so zelo nazorni, podkrepljeni z napisi. Takšna prilagoditev gluhim in naglušnim 
učencem pomaga pri usvajanju snovi (Ambrožič, Košir, Likar, Somrak in Majer, 
2003).  
Sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija nam omogoča, da videoposnetek 
ponovimo večkrat, saj ti učenci potrebujejo več časa za to, da se seznanijo z novo 
učno snovjo in da jo tudi razumejo. V veliko pomoč jim je, če si lahko videoposnetek 
ogledajo večkrat ali po vsebinsko razdeljenih sklopih, če videoposnetek vsebuje 
vprašanja za utrjevanje in napise. Z napisi na videoposnetku gluh in naglušen 
učenec lažje sledi obravnavani snovi. Pri prilagojenih aktivnostih v razredu učitelj 
preveri, kaj je učenec usvojil (Ambrožič, Košir, Likar, Somrak in Majer, 2003). 
 
 
2.21.3 Učenci z govorno-jezikovnimi motnjami 
 
Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami zahtevajo individualno obravnavo, ki nam jo 
obrnjeno učenje omogoča. Zaradi govorno-jezikovnih motenj je pri teh učencih 
uporaba didaktičnih pripomočkov in sodobne tehnologije še kako dobrodošla. Učitelj 
na različne načine in z različnimi metodami učencem z govorno-jezikovnimi motnjami 
približa učno snov. Ti učenci potrebujejo več časa za razumevanje informacij. 
Videoposnetek omogoča, da si ga ogledajo večkrat, tudi aktivnosti v razredu pri 
obrnjenem učenju omogočajo uporabo različnih metod in oblik dela. S tem učencem 
z govorno-jezikovnimi motnjami omogočimo drugačno izražanje svojega znanja. 
Obrnjeno učenje učencu z govorno-jezikovnimi motnjami omogoča pravilno 
razporeditev časa, saj je z ogledom videoposnetka čas delanja domače naloge točno 
določen. Posledica govorno-jezikovne motnje je tudi počasnejši tempo za 
pridobivanje znanj, videoposnetek pri obrnjenem učenju mu je na voljo vedno in 
kadar koli, da si ga ponovno ogleda in utrdi svoje znanje (Likar, Grobler in Jelenc, 
2003).  
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2.21.4 Gibalno ovirani učenci 
 
Uporaba sodobnih učnih pripomočkov je izrednega pomena pri gibalno oviranih 
učencih. Ti učenci imajo predvsem težave z dostopom do šole, gibanjem po šoli, za 
njih je najbolj primeren prostor za individualno obravnavo. Delovni prostor mora biti 
prilagojen njihovim psihofizičnim spodobnostim, kar nam sodobna informacijsko-
komunikacijska tehnologija omogoča z naprednimi računalniki, avdio-vizualno 
opremo in podobnim (Ahčin, Morel Bera, Čuk in Fučka, 2003). 
Za učence, ki so gibalno ovirani, mora učitelj pripraviti veliko didaktičnega materiala 
in to takšnega, da bo čim bolj ustrezal učenčevim potrebam ter da bo učenje potekalo 
čim bolj nemoteno. Pri pripravi tega materiala se lahko posluži krajših izsekov iz 
videoposnetkov, s katerimi učencu približa obravnavano temo, krajše izseke mu 
lahko večkrat predvaja, kar vse pripomore k uspešnejšemu delu učenca, istočasno 
pa zahteva od učitelja fleksibilen pristop in dobro strokovno usposobljenost (Ahčin, 
Morel Bera, Čuk in Fučka, 2003).  
Za gibalno ovirane učence se mora izdelati individualen program, prilagojen 
sposobnostim in zmožnostim vsakega učenca. Pomemben faktor je tudi časovna 
prilagoditev in organizacija pouka, ker učenci z gibalnimi oviranostmi potrebujejo več 
časa za vsako aktivnost. Z individualnim delom, katerega nam obrnjeno učenje 
omogoča, dobi učenec občutek varnosti in sprejetosti v okolje, kar mu omogoča, da 
je njegovo življenje kljub oviranosti čim bolj enako življenju ostalih (Ahčin, Morel Bera, 
Čuk in Fučka, 2003). 
 
Obrnjeno učenje je tako primerno tudi za gibalno ovirane učence, saj jim omogoči 
večjo učno uspešnost (Ahčin, Morel Bera, Čuk in Fučka, 2003). 
 
 
2.21.5 Dolgotrajno bolni učenci 
 
Bečan, Klinc in Čuk (2003) ugotavljajo, da dolgotrajno bolni učenci ne potrebujejo 
posebnih didaktičnih pripomočkov pri pouku. Ker so ti učenci večinoma dalj časa 
odsotni od pouka ali vključeni v bolnišnične šole, jim je treba po vrnitvi k pouku 
omogočiti, da bo čim manj občutil prehod v vsakdanje obveznosti. Obrnjeno učenje 
omogoča, da dolgotrajno bolan učenec spremlja učno snov prek videoposnetkov, čas 
ogleda lahko prilagodi svojemu počutju in postopku zdravljenja. 
Tudi pri dolgotrajno bolnih učencih se pojavi problem koncentracije, zato si lahko 
videoposnetek ogledajo po posameznih vsebinskih sklopih. Možnost, da si 
videoposnetek ogledajo večkrat, predstavlja pomembno prednost (Bečan, Klinc in 
Čuk, 2003). 
 
 
2.21.6 Učenci z motnjami vedenja in osebnosti 
 
Pri učencih z motnjami vedenja in osebnosti je največji problem slabša miselna 
koncentracija, težje dojemanje učne snovi in slaba motivacija za učenje. Učence z 
vedenjskimi in čustvenimi težavami mora učitelj uspešno obvladati, kar pa mu 
omogoča uporaba avdiovizualnih sredstev, sodobna informacijsko-komunikacijska 
tehnologija pri poučevanju in didaktični pripomočki. Pri učencu z motnjami vedenja in 
osebnosti mora učitelj prepoznati, na katerem področju bo uspešen, in ga vključiti v 
tisto dejavnost, kjer bo dosegel najboljše rezultate (Horvat, Juhant, Kožuh, Ravnikar 
in Škoflek, 2003).  
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Pri učencih z vedenjskimi in čustvenimi težavami se pojavi potreba po umiku iz 
skupine, takrat ga lahko usmerimo v gledanje poučnega videoposnetka v 
individualnem kotičku na šoli (Horvat, Juhant, Kožuh, Ravnikar in Škoflek, 2003).  
 
 
2.21.7 Učenci z avtizmom 
 
Primer dobre prakse je uporaba interaktivnega učbenika pri delu z otroki z 
avtizmom. Ta vključuje vsebine, ki postanejo učencem z avtizmom lažje razumljive 
in bolj dostopne, s tem ko jim glasno prebere besedilo. To daje učencem z avtizmom 
občutek samostojnosti in nadzora nad lastnim učenjem, ni jim treba več prositi za 
pomoč. Tak učbenik vsebuje tudi interaktivne igre in videoposnetke, ki omogočajo 
razlago ključnih konceptov (Pierce, 2015).  
 
Tehnologija omogoča učencem s posebnimi potrebami, da so uspešni, prav tako pa 
je namenjena in pomaga ostalim učencem. Da se učitelji ne bi počutili 
preobremenjene z uvajanjem nove tehnologije, jim lahko pripravimo predstavitev 
možnosti, ki so na voljo, nato pa naj se sami odločijo, kaj bodo vključili in česa ne, in 
si ustvarijo svoj model uvajanja tehnologije, ki njim najbolj odgovarja. Namesto da jim 
rečemo, kaj naj uvedejo ali naredijo, jim pustimo, da sami raziščejo, kaj jim najbolj 
odgovarja (Pierce, 2015). 
 
Učenci s posebnimi potrebami se lahko učijo v skladu s svojim tempom, video lahko 
ustavijo, si zapišejo pomembne stvari in nadaljujejo z ogledom. Lahko si ga ponovno 
ogledajo, imajo več izbire pri tem, kako in kdaj se bodo učili (The Teacher’s Guide To 
Flipped Classrooms, b. d.). Učenci si ogledajo videoposnetek tolikokrat, kot sami 
želijo. Če se v videoposnetku uporabljajo humorni vložki in glasbena podlaga, lahko 
ko učenci pridejo k pouku, učitelj predvaja to glasbo. To stimulira povezave v njihovih 
možganih, učenci se spomnijo obravnavane vsebine v videoposnetku (Pierce, 2015).  
 
Tehnologija omogoča, da za učence s posebnimi potrebami ustvarimo njim 
prilagojene vsebine, ki si jih shranijo na svoj računalnik in delajo samostojno (Pierce, 
2015).  
 
 
2.22 Zakonodaja 
 
Zakon o osnovni šoli (2006) je pravna podlaga, s katero je urejeno osnovnošolsko 
izobraževanje, katerega v Republiki Sloveniji izvajajo javne in zasebne osnovne šole 
ali pa se izvaja kot izobraževanje na domu. Cilji osnovnošolskega izobraževanja so 
opredeljeni v 2. členu Zakona o osnovni šoli (2006) in so naslednji: 

- »zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu; 
- spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, 

duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih 
zakonitosti; 

- omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi 
in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe; 

- pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s 
poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje; 

- vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v 
demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do 



Beronja, J. Obrnjeno učenje pri pouku gospodinjstva. 
Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. 
 

Stran 21 od 57 

sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in 
družbenega okolja, prihodnjih generacij; 

- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o 
zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje 
državljanske odgovornosti; 

- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske 
tradicije; 

- vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in 
medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin; 

- razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-
tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem 
področju; 

- razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v 
slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, 
pa tudi v italijanskem in madžarskem jeziku; 

- razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih; 
- razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči 

presojanja; 
- doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja; 
- razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje 

umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških področjih; 
- razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, 

inovativnosti in ustvarjalnosti učenca«. 
 
Že Zakon o osnovni šoli (2006) kot enega od temeljnih ciljev osnovnošolskega 
izobraževanja navaja razvijanje pismenosti in razgledanosti na informacijskem 
področju. Med drugim tudi z uporabo obrnjenega učenja zagotavljamo doseganje 
tega zastavljenega cilja.  
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3 EMPIRIČNI DEL 
 
3.1 Metodologija 
 
3.1.1 Namen in cilji magistrskega dela 
 
Namen magistrskega dela je opredeliti uporabo obrnjenega učenja pri pouku, 
informacijsko-komunikacije tehnologije, aktivnih učnih metod in uporabo računalnika 
v šoli. Raziskala sem vlogo obrnjenega učenja pri pouku.  
Z raziskavo sem želela opredeliti pomen, ustreznost in primernost videoposnetka, ki 
je bil dostopen na spletu pri poučevanju. Z lestvico stališč Likertovega tipa sem želela 
ugotoviti, ali je učencem obrnjeno učenje zanimivejše od frontalnega pouka. Namen 
magistrskega dela je tudi priti do ugotovitve, ali zaradi uporabe obrnjenega učenja pri 
pouku učenci dosegajo boljši učni rezultat. 
 
3.1.2 Raziskovalna vprašanja in hipotezi 
 
RV1: Ali se med učenci, ki so obravnavali snov pri gospodinjstvu z obrnjenim 
učenjem, in učenci, ki so obravnavali snov s frontalno obliko dela, pojavljajo razlike v 
rezultatu na preizkusu znanja pri gospodinjstvu? 
RV2: Ali se med učenci, ki so obravnavali snov pri gospodinjstvu z obrnjenim 
učenjem, in učenci, ki so obravnavali snov s frontalno obliko dela, pojavljajo razlike v 
razumevanju težjih konceptov pri gospodinjstvu? 
RV3: Ali se med učenci, ki so obravnavali snov pri gospodinjstvu z obrnjenim 
učenjem, in učenci, ki so obravnavali snov s frontalno obliko dela, pojavljajo razlike v 
odgovornosti za lastno učenje pri gospodinjstvu? 
RV4: Ali se med učenci, ki so obravnavali snov pri gospodinjstvu z obrnjenim 
učenjem, in učenci, ki so obravnavali snov s frontalno obliko dela, pojavljajo razlike v 
pripravljenosti na učno uro pri gospodinjstvu? 
RV5: Ali se med učenci, ki so obravnavali snov pri gospodinjstvu z obrnjenim 
učenjem, in učenci, ki so obravnavali snov s frontalno obliko dela, pojavljajo razlike v 
motiviranosti za učenje pri gospodinjstvu? 
RV6: Ali se med učenkami in učenci pri pouku gospodinjstva pojavljajo razlike v 
odnosu do učenja s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije? 
RV7: Ali se med učenkami in učenci pri pouku gospodinjstva pojavljajo razlike v 
odnosu do obrnjenega učenja? 
H1: Učenci šestega razreda pri gospodinjstvu menijo, da metoda obrnjenega učenja 
pomeni več dela doma, kar jim ni všeč. 
H2: Učenci v šestem razredu pri gospodinjstvu bi si želeli več videoposnetkov nove 
snovi na spletu, saj si ga lahko večkrat zavrtijo in tako lažje odpravijo morebitno 
nerazumevanje, ki se lahko pojavi ob razlagi nove snovi. 
 
3.1.3 Metoda in raziskovalni pristop 
 
Uporabila sem deskriptivno in kavzalno eksperimentalno metodo raziskovanja, saj 
sem na izbranih osnovnih šolah izvedla pedagoški eksperiment. Raziskava je bila 
empirična, s kvantitativnim raziskovalnim pristopom. 
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3.1.4 Vzorec 
 
Vzorec za pedagoški eksperiment je sestavljalo 143 učencev šestega razreda 
osnovne šole na Dolenjskem in Gorenjskem. Povprečna starost učencev je bila 11,31 
let. V vzorcu je bilo nekoliko manj deklet (69; 48,3 %) kot fantov (74; 51,7 %).  

 
 

 
 
Vzorec za pedagoški eksperiment je bil razdeljen na dve skupini, v eksperimentalni 
skupini je bilo 63 (44,1 %), v kontrolni pa 80 (55,9 %) učencev. 
 

 
Graf 2: Odstotek učencev v kontrolni in eksperimentalni skupini. 

 
 
V kontrolni skupini je bila nova snov učencem predstavljena v frontalno. Frontalni 
razlagi so sledile aktivnosti, ki so jih učenci izvajali v skupinah. Vsaki skupini je bila 
dodeljena drugačna naloga, ki so jo morali učenci rešiti v določenem času. Po 
določenem času so se učenci premaknili k drugi mizi in reševali drugo nalogo. 
Skupine učencev so pri delu rotirale tako, da so vsi učenci rešili vse naloge. Prva 
naloga je bila iskanje napak v besedilu, druga pospravljanje nakupljenih živil na 
ustrezna mesta, sledila je igra spomin. 
V eksperimentalni skupini pa je bilo uvedeno obrnjeno učenje. Učenci so si doma 
ogledali poučen videoposnetek (Priloga A), do katerega so dostopali tako, da so 
obiskali šolsko spletno stran, na kateri je bila povezava do videoposnetka na 
YouTubu. Čez teden dni so pri pouku sledile enake aktivnosti kot pri kontrolni skupini, 
pri učni uri so učenci tudi zastavljali vprašanja, povezana z vsebino videoposnetka. V 
kontrolni in eksperimentalni skupini sem štirinajst dni po učni uri preverila znanje s 
kvizom, ki je bil dostopen na spletu. Kviz je bil oblikovan in objavljen na spletu. Kviz 
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Kontrolna
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Graf 1: Strukturiranost vzorca glede na spol. 
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je vseboval enake naloge kot preizkus znanja, kar je omogočalo ugotavljanje 
napredka v znanju učencev obeh skupin. 
 
3.1.5 Postopki obdelave podatkov 
 
Podatke sem statistično obdelala s pomočjo programov Microsoft Office Excel in 
SPSS, rezultate pa prikazala s tabelo in grafi. 
 
 
3.2 Rezultati in razprava 
 
3.2.1 Rezultat na preizkusu znanja 
 
S pedagoškim eksperimentom sem želela pridobiti odgovor na raziskovalno 
vprašanje RV1: »Ali se med učenci, ki so obravnavali snov pri gospodinjstvu z 
obrnjenim učenjem, in učenci, ki so obravnavali snov s frontalno obliko dela, 
pojavljajo razlike v rezultatu na preizkusu znanja pri gospodinjstvu?«  
Preizkus znanja s pomočjo računalniškega kviza je pokazal razlike v osvojenem 
znanju med eksperimentalno in kontrolno skupino. Primerjava odstotka povečanja 
pravilnih odgovorov med kontrolno (Graf 1) in eksperimentalno (Graf 2) skupino med 
preizkusom znanja s spletnim kvizom kaže, da se je odstotek pravilnih odgovorov v 
eksperimentalni skupini povečal pri večini nalog – izjema sta le dve nalogi. 
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Graf 3: Pravilni odgovori pri preverjanju predznanja in po učni uri v kontrolni skupini. 

 
 
V kontrolni skupini je bilo manj pravilnih odgovorov, in sicer kar pri osmih nalogah, pri 
eni nalogi pa je bil odstotek pravilnih odgovorov enak. To pomeni, da v kontrolni 
skupini pri devetih nalogah ni bilo napredka.  
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Graf 4: Pravilni odgovori pri preverjanju predznanja in po eksperimentu v 
eksperimentalni skupini. 

 
 
Podrobnejša analiza rezultatov pokaže, da je bil v kontrolni skupini največji napredek, 
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bil opazen pri nalogi razvrščanja, pri kateri so učenci morali živila razdeliti glede na 
pokvarljivost na obstojna, polpokvarljiva in pokvarljiva (4. naloga). Za 26,3 % (s 
30,0 % na 56,3 %) se je povečal odstotek pravilnih odgovorov pri 12. nalogi, ki je od 
učencev zahtevala opredelitev, kje shranjujemo sveže meso. Za 25,0 % pa se je 
povečal odstotek pravilnih odgovorov pri nalogi 13.e, ki je od učencev zahtevala, da 
se s pomočjo odgovorov drži oz. ne drži opredelijo, ali škodljivi mikroorganizmi lahko 
prek zraka zaidejo iz enega živila na drugo živilo. Pri ostalih nalogah se je odstotek 
pravilnih odgovorov povečal za 17,5 % ali manj. Najslabše so učenci po štirinajstih 
dneh rešili prvo nalogo, ki je od učencev zahtevala, da obkrožijo pravilno definicijo 
hladne verige (pri preverjanju predznanja so imeli 61,3 % pravilnih odgovorov, pri 
preverjanju znanja pa 38,8 %).  
Učenci eksperimentalne skupine so slabše rešili le nalogo 12.e, pri kateri so morali 
izbrati pravilen način shranjevanja vloženih živil (prej 28,6 % pravilnih odgovorov, 
potem 22,2 %), in zanimivo pri nalogi 13.d, tipa drži oz. ne drži, o umivanju rok pri 
rokovanju z živili in delu v kuhinji (prej 95,2 %, po izvedenem pedagoškem 
eksperimentu 93,7 % pravilnih odgovorov). Vse ostale naloge v eksperimentalni 
skupini pa so imele po pedagoškem eksperimentu, ko je bilo uvedeno obrnjeno 
učenje, večji odstotek pravilnih odgovorov pri reševanju spletnega kviza. V kontrolni 
skupini se je odstotek pravilnih odgovorov povečal za največ 35,0 % (4. naloga), v 
eksperimentalni pa se je odstotek pravilnih odgovorov povečal za 30,0 % ali več kar 
pri štirih nalogah (naloge 4., 12.a, 12.c, 12.h).  
V kontrolni in eksperimentalni skupini se je odstotek pravilnih odgovorov najbolj 
povečal pri nalogi, pri kateri so morali učenci živila razdeliti glede na pokvarljivost 
(4. naloga), pri čemer je bil odstotek povečanja v eksperimentalni skupini (s 17,5 % 
pravilnih odgovorov na 81,0 %) bistveno večji kot v kontrolni skupini (z 31,3 % 
pravilnih odgovorov na 66,3 %). Torej v eksperimentalni skupini je bil odstotek 
pravilih odgovorov večji za 63,5 %, v kontrolni pa 35,0 %. 
Odstotek pravilnih odgovorov je bil v eksperimentalni skupini pri nalogi, pri kateri so 
morali učenci določiti pravilno shranjevanje posameznih živil, za kar 54,0 % večji 
glede na preverjanje znanja pri svežem sadju in zelenjavi (naloga 12.a; z 28,6 % na 
82,5 %). Nekoliko manj pa pri oljih in maščobah (naloga 12.c; s 30,2 % na 63,5 %) in 
svežem mesu (12.h naloga; z 42,9 % na 77,8 %). 
Predstavljeni rezultati torej kažejo, da se med učenci kontrolne in eksperimentalne 
skupine pojavljajo razlike na preizkusu znanja. Učenci eksperimentalne skupine so v 
povprečju bolje odgovarjali na vprašanja na spletnem kvizu.  
 
 
3.2.2 Razumevanje težjih konceptov 
 
Z RV2 smo želeli ugotoviti, »ali se med učenci, ki so obravnavali snov pri 
gospodinjstvu z obrnjenim učenjem, in učenci, ki so obravnavali snov s frontalno 
obliko dela, pojavljajo razlike v razumevanju težjih konceptov pri gospodinjstvu«. V ta 
namen so bila oblikovana vprašanja, ki so preverjala razumevanje težjih konceptov, 
kot so razumevanje pojma hladna veriga in kako ohranimo hladno verigo pri prenosu 
živil iz trgovine do doma, navzkrižno onesnaženje ter kaj so to obstojna, 
polpokvarljiva in pokvarljiva živila.  
Rezultati so z vidika razumevanja težjih konceptov pri učencih kontrolne in 
eksperimentalne skupine pokazali razlike. Upoštevana razlika med kontrolno in 
eksperimentalno skupino je za 15,0 ali več odstotkov pravilnih odgovorov glede na 
kontrolno skupino. Pri osmih nalogah je bila razlika v odstotku pravilnih odgovorov 
med kontrolno in eksperimentalno skupino po izvedenem pedagoškem eksperimentu 
15,0 % in več. Te naloge so vsebovale razumevanje težjih konceptov. Pri prvi nalogi 
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so morali učenci obkrožiti pravilno definicijo hladne verige. Primerjava razlik v 
odstotku pravilnih odgovorov (Tabela 1) kaže, da je imela kontrolna skupina pri tej 
nalogi za 22,5 % manj pravilnih odgovorov pri reševanju spletnega kviza kot pri 
preverjanju znanja, v eksperimentalni skupini pa so imeli po uvedbi obrnjenega 
učenja pri reševanju spletnega kviza za 6,3 % več pravilnih odgovorov glede na 
preverjanje znanja. Razlika v odstotku pravilnih dogovorov med obema skupinama je 
bila pri tej nalogi 28,8 %. 
Pri 4. nalogi, pri kateri so učenci živila razdelili glede na pokvarljivost, na obstojna, 
polpokvarljiva in pokvarljiva, je bil napredek pri obeh skupinah v odstotku pravilnih 
odgovorov pri spletnem kvizu glede na preverjanje znanja. Pri tej nalogi je bilo v 
kontrolni skupini za 35,0 % več pravilnih odgovorov, v eksperimentalni pa 63,5 % več 
glede na preverjanje znanja. Razlika med skupinama je bila 28,5-odstotna. 
Razumevanje pojma navzkrižnega onesnaženja otrokom v šestem razredu pogosto 
predstavlja težavo. Rezultati raziskave so pokazali, da je bila razlika v pravilnosti 
reševanja naloge med eksperimentalno in kontrolno skupino 21,6-odstotna. Po 
izvedenem pedagoškem eksperimentu je bilo, če primerjamo odstotke pravilnih 
odgovorov, veliko več pravilnih odgovorov v eksperimentalni skupini (25,4 %) kot v 
kontrolni skupini (3,8 %). 
 
Učenci kontrolne skupine so imeli celo večji odstotek napačnih odgovorov glede na 
preverjanje znanja pri nalogi, ki je pri učencih preverjala razumevanje hladne verige. 
Ohranjanje hladne verige pri prenosu živil do doma omogočimo s prenosom živil v 
hladilni vrečki ali hladilni torbi (5. naloga). Učenci kontrolne skupine so imeli glede na 
preverjanje znanja pri spletnem kvizu nekoliko manj pravilnih odgovorov (–2,5 %), 
učenci eksperimentalne skupine pa so imeli po izvedenem obrnjenem učenju 12,7 % 
več pravilnih odgovorov. Razlika v pravilnih odgovorih po izvedenem pedagoškem 
eksperimentu med skupinama je bila 15,2-odstotna. 
Razlika je bila še pri definiciji shranjevanja olj in maščob (naloga 12.c; 17,1-odstotna 
razlika med skupinama) ter pri razumevanju koncepta navzkrižno onesnaženje pri 
nalogi tipa drži oz. ne drži (nalogi 13.b in f). Tu je bila razlika med kontrolno in 
eksperimentalno skupino primerjalno gledano glede na preizkus znanja in reševanje 
spletnega kviza 17,6-odstotna (naloga 13.b) in 16,9-odstotna (naloga 13.f). 
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Tabela 1: Primerjava razlik v pravilnih odgovorih pri reševanju spletnega kviza glede 
na preverjanje predznanja v eksperimentalni in kontrolni skupini (v %). 

Naloga 
Eksperimentalna  

skupina 
(%) 

Kontrolna  
skupina 

(%) 

Razlika med  
skupinama 

(%) 

1 6,3 –22,5 28,8 

2 15,9 1,3 14,6 

3 14,3 2,5 11,8 

4 63,5 35,0 28,5 

5 12,7 –2,5 15,2 

6 6,3 15,0 –8,7 

7 22,2 13,8 8,5 

8 17,5 10,0 7,5 

9 4,8 –2,5 7,3 

10 1,6 0,0 1,6 

11 25,4 3,8 21,6 

12 a 54,0 17,5 36,5 

12 b 4,8 –6,3 11,0 

12 c 33,3 16,3 17,1 

12 d 14,3 12,5 1,8 

12 e –6,3 12,5 –18,8 

12 f 23,8 17,5 6,3 

12 g 22,2 10,0 12,2 

12 h 34,9 26,3 8,7 

12 i 19,0 5,0 14,0 

13 a 9,5 –1,3 10,8 

13 b 6,3 –11,3 17,6 

13 c 3,2 –5,0 8,2 

13 d –1,6 –5,0 3,4 

13 e 19,0 25,0 –6,0 

13 f 20,6 3,8 16,9 

 
 
Primerjalna analiza pravilnih odgovorov na preizkusu znanja in pri reševanju 
spletnega kviza je pokazala, da se pojavljajo razlike med kontrolno in 
eksperimentalno skupino. Rezultati kažejo na učinkovitost vpeljanega obrnjenega 
učenja. Učenci, ki so si doma ogledali videoposnetek in nato pri pouku s pomočjo 
vprašanj, ki so jih postavili učitelju, razjasnili nejasnosti, so bili pri reševanju nalog 
bolj uspešni – več pravilnih odgovorov kot učenci kontrolne skupine.  
Dobljeni rezultati nakazujejo pozitiven vpliv vpeljave obrnjenega učenja na 
razumevanje težjih konceptov.  
 
 
Dobljeni rezultati pravzaprav potrjujejo ugotovitve tujih raziskovalcev (Sams, 
Bergmann, 2013), da obrnjeno učenje lahko ob pravilni zasnovi in uporabi pripomore 
k doseganju višjih taksonomskih ravni, npr. razumevanju. Z našo raziskavo je bila 
poudarjena uporabnost pridobljenega znanja učencev. To nam omogočijo aktivne 
tehnike poučevanja, ki se nekoliko manj uporabljajo pri tradicionalnem načinu 
poučevanja, pri obrnjenem učenju pa imamo na voljo pri pouku več časa. Učenci se 
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morajo zavedati, da se vsebina, predstavljena v videoposnetku, pri pouku ne bo 
ponavljala, ampak se bo nadgradila, utrdila in poglobila (He, Holton, Farkas in 
Warschauer, 2016). 
Rezultati naše raziskave podpirajo tudi ugotovitve Aronsona in Arfstroma (2013), ki 
menita, da se pri obrnjenem učenju lahko pri pouku obravnava težje koncepte, 
teoretično podlago pa učenci osvojijo doma. Pri pouku učitelj tako pomaga učencem, 
da učno snov bolje razumejo, aktivno spremlja (vodi) sodelovalne skupine in v večji 
meri pomaga učencem z učnimi težavami. Z uvedbo obrnjenega učenja tako učenci 
kot učitelj pridobijo čas za osvajanje težjih konceptov oz. po teoriji The Teacher’s 
Guide To Flipped Classrooms (b. d.) se učiteljeva vloga spremeni, učitelj se postavi 
nekoliko v ozadje in učencem pri pouku le še razloži težje koncepte in jih vodi pri 
reševanju aktivnosti. Po omenjenem principu je potekalo delo tudi v okviru raziskave, 
kjer sem bila kot učiteljica nekoliko v ozadju in učencem nudila pomoč pri aktivnostih 
in razumevanju težjih konceptov. 
 
 
3.2.3 Odnos učencev do učenja s pomočjo informacijsko-komunikacijske 

tehnologije in obrnjenega učenja 
 
Ali na odnos do uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije vpliva spol 
učenca, sem želela ugotoviti z raziskovalnim vprašanjem RV6: »Ali se med učenkami 
in učenci pri pouku gospodinjstva pojavljajo razlike v odnosu do učenja s pomočjo 
informacijsko-komunikacijske tehnologije?« 
Rezultati so pokazali, da je večini anketiranih otrok učenje s pomočjo informacijsko-
komunikacijske tehnologije všeč (70,0 %). S trditvijo »Učenje gospodinjstva s 
pomočjo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije (računalnik …)« so se 
nekoliko močneje strinjali dečki (M = 3,9, SD = 1,05) kot deklice (M = 3,8, SD = 1,20), 
vendar analiza ni pokazala statistično pomembnih razlik. Zanimalo me je tudi, ali je 
obrnjeno učenje, ki zahteva več samostojnega dela doma, bolj sprejemljivo za 
deklice kot za dečke, kar smo želeli ugotoviti s pomočjo raziskovalnega vprašanja 
RV7: »Ali se med učenkami in učenci pri pouku gospodinjstva pojavljajo razlike v 
odnosu do obrnjenega pouka?« 
Rezultati so pokazali, da se je s trditvijo »Učenje gospodinjstva tako, da bi si doma 
ogledal videoposnetek (obrnjen pouk), mi je všeč,« strinjala približno polovica otrok 
(52,4 %). S to možnostjo so se nekoliko močneje strinjale deklice (M = 3,6, SD = 
1,17) kot dečki (M = 3,5, SD = 1,05). Statistično pomembnih razlik ni bilo. 
 
Statistično pomembne razlike so se pokazale med kontrolno in eksperimentalno 
skupino (t = –3,112, p = 0,002). Učenci eksperimentalne skupine (M = 3,9, SD = 
0,84) so se bolj strinjali s trditvijo, da jim je učenje po principu obrnjenega učenja 
všeč, kot učenci kontrolne skupine (M = 3,4, SD = 1,13), kar je mogoče povezati s 
pozitivno izkušnjo tekom pedagoškega eksperimenta.  
 
 
3.2.4 Odgovornost za lastno učenje 
 
Obrnjeno učenje zahteva od učencev individualno delo. To pa zahteva določeno 
mero samodiscipline in odgovornosti. Z raziskavo sem želela raziskati RV3: »Ali se 
med učenci, ki so obravnavali učno snov pri gospodinjstvu z obrnjenim učenjem, in 
učenci, ki so obravnavali učno snov s frontalno obliko dela, pojavljajo razlike v 
odgovornosti za lastno učenje pri gospodinjstvu?« Rezultati so pokazali, da so se 
učenci eksperimentalne skupine statistično značilno bolj strinjali s trditvijo: »Pred 
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učno uro gospodinjstva je zelo pomembno, da doma ponovim že obravnavano 
snov.« Rezultati kažejo na možnost, da uvedba obrnjenega učenja spodbuja 
učenčevo zavedanje o pomembnosti priprave na pouk in s tem posledično na boljši 
učni izid. 
 
 
Dejstvo, da je raziskava pokazala statistično pomembne razlike v odgovornosti za 
lastno učenje med kontrolno in eksperimentalno skupino, je spodbudno. Že 
konstruktivizem poudarja pomen učenčeve lastne aktivnosti, odgovornosti v procesu 
učenja, saj ni smiselno, da so učenci zgolj pasivno prisotni pri učni uri (King, 1993 v 
Hawks, 2014). Odgovornost za lastno učenje je tudi zelo pomemben vidik 
sodelovalnega učenja (Hawks, 2014). Tudi Bergmann (v LaFee, 2013) je izpostavil 
drugi steber obrnjenega učenja, ki poudarja, da je treba prenoviti kulturo učenja. 
Učenci morajo prevzeti odgovornost za lastno učenje, pri tem pa se mora učitelj 
držati individualiziranega programa učenja za vsakega učenca.  
Podobno Danker (2015) izpostavi problem samoiniciative in organizacijskega vidika 
(kdaj in kako se bodo učili) samostojnega učenja. V primeru, da učenec ne naredi 
domače naloge, kakor piše Hawks (2012 v Danker, 2015), kar se bo najverjetneje 
zgodilo večini učencev tekom šolskega leta, mora učenec sam prevzeti odgovornost, 
kar obrnjeno učenje od njega tudi zahteva. Čeprav obrnjeno učenje učencu 
omogoča, da dobi individualno pozornost, mora odgovarjati za svoja dejanja in svojo 
učno uspešnost.  
 
 
3.2.5 Pripravljenost na učno uro 
 
Učenci naj bi na pouk prihajali pripravljeni. Dobra pripravljenost na pouk učencu 
omogoča, da lažje sledi obravnavi nove snovi. Obrnjeno učenje naj bi omogočalo 
učencu, da se doma dobro pripravi, nauči in v šoli lažje spremlja pouk. Z raziskavo 
sem želela ugotoviti RV4: »Ali se med učenci, ki so obravnavali snov pri 
gospodinjstvu z obrnjenim učenjem, in učenci, ki so obravnavali snov s frontalno 
obliko dela, pojavljajo razlike v pripravljenosti na učno uro pri gospodinjstvu?« 
Pričakovala sem, da se bodo učenci, ki so si doma ogledali posnetek, bolj strinjali s 
trditvijo: »Pri pouku gospodinjstva z lahkoto sledim učni uri.« Rezultati niso pokazali 
pomembnih razlik med eksperimentalno in kontrolno skupino (M = 3,98, SD = 0,115; 
M = 3,96, SD = 1,01). 
 
 
3.2.6 Motiviranost 
 
Pri obrnjenem učenju je pomembno, da je učenec motiviran za učenje. Večino dela 
opravi učenec sam, učitelj mu le stoji ob strani in mu pomaga pri razlagi 
nerazumevanj. Vsebine so učencu ves čas na voljo, da do njih dostopa, vendar je 
treba poudariti tudi organizacijo lastnega časa oz. samodisciplino. Če učenec svoje 
obveznosti ne opravi, ne bo mogel slediti pouku, kjer se izvajajo aktivnosti, povezane 
z domačo nalogo (videoposnetkom), pojavi se negativen »domino efekt«.  
 
Z raziskavo sem želela tako preveriti motivacijsko moč obrnjenega učenja. V ta 
namen je bilo oblikovano raziskovalno vprašanje RV5: »Ali se med učenci, ki so 
obravnavali snov pri gospodinjstvu z obrnjenim učenjem, in učenci, ki so obravnavali 
snov s frontalno obliko dela, pojavljajo razlike v motiviranosti za učenje pri 
gospodinjstvu?« Tako učenci eksperimentalne kot kontrolne skupine so se strinjali s 
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trditvijo: »Za učenje gospodinjstva bi bil bolj motiviran, če bi si v procesu učenja 
pogledal tudi videoposnetek o obravnavani snovi.« Povprečna stopnja strinjanja s to 
trditvijo je bila v eksperimentalni skupini M = 4,3, SD = 1,12 in v kontrolni M = 3,9, SD 
= 1,04. Razlika med skupinama je bila tudi statistično pomembna (t = –1,72, p = 
0,04). Iz rezultatov je razvidno, da je videoposnetek privlačen za vse učence. 
 
 
3.2.7 Obrnjeno učenje in obseg delovnih obveznosti za učence 
 
Učenci so od vstopa v šolo dokaj obremenjeni s šolskimi in obšolskimi dejavnostmi, 
še dodatno jih obremeni ogled videoposnetka doma, ki zahteva določen čas. Čas 
delanja domače naloge si lahko lažje organizirajo, saj je za ogled videoposnetka 
potrebnega le toliko časa, kot traja videoposnetek. 
S trditvijo, da jim ni všeč, če bi si morali pred poukom gospodinjstva doma ogledati 
videoposnetek, saj bi imeli tako še več dela za šolo, se v kontrolni in eksperimentalni 
skupini večina otrok ne strinja (eksperimentalna skupina: M = 2,7, SD = 1,5; 
kontrolna skupina: M = 3,1, SD = 1,2). Med kontrolno in eksperimentalno skupino je 
na to lahko vplivalo dejstvo, da so tekom pedagoškega eksperimenta pridobili 
konkretno izkušnjo s tovrstnim učenjem.  
 
Ker se s trditvijo: »Menim, da bi imel še več dela za šolo, če bi si moral pred poukom 
gospodinjstva doma ogledati videoposnetek, zato mi to ni všeč,« ne strinjajo, to 
pomeni, da jih v bistvu ogled videoposnetka za domačo nalogo ne moti. 
Zaradi predstavljenih rezultatov lahko hipotezo H1: »Učenci šestega razreda pri 
gospodinjstvu menijo, da metoda obrnjenega učenja pomeni več dela doma, kar jim 
ni všeč,« ovržem. 
 
 
3.2.8 Videoposnetki 
 
Pri obrnjenem učenju lahko uporabljamo baze videoposnetkov na YouTubu ali pa 
videoposnetke velikih univerz ustvarimo svoje. Učenci bi si namreč želeli več 
videoposnetkov obravnavane učne snovi, saj so se s trditvijo: »Želel bi si, da bi imel 
na voljo več videoposnetkov učne snovi pri gospodinjstvu, saj bi si jih lahko večkrat 
ogledal, če pri pouku učiteljice ne bi razumel,« v obeh skupinah strinjali. 
 
Rezultati so pokazali, da je bila stopnja strinjanja s to trditvijo nekoliko višja v 
eksperimentalni kot kontrolni skupini. V kontrolni skupini (M = 3,9, SD = 1,0) je bila 
stopnja strinjanja s to trditvijo M = 3,9, v eksperimentalni skupini (M = 4,1, SD = 1,0) 
pa je bila M = 4,1. Učenci obeh skupin se s trditvijo strinjajo, zato tu vidim priložnost 
za širitev obrnjenega učenja. Ustvarjanje baze videoposnetkov bi učencem 
omogočilo ponovitev snovi, kadar bi oni želeli, saj bi bili videoposnetki ves čas na 
voljo.  
Hipotezo H2: »Učenci v šestem razredu bi si pri gospodinjstvu želeli več 
videoposnetkov nove snovi na spletu, saj si ga lahko večkrat zavrtijo in tako lažje 
odpravijo morebitno nerazumevanje, ki se lahko pojavi ob razlagi nove snovi,« 
potrdim. 
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3.2.8.1 Dolžina videoposnetka 
 
Preverila sem tudi, kako dolg videoposnetek bi si učenci želeli, da jih ne bi dolgočasil. 
Učenci so odgovarjali zelo različno, pri tistih, ki so napisali razpon dolžine 
videoposnetka v minutah, sem izračunala povprečje med najkrajšo in najdaljšo 
željeno dolžino.  
Učenci eksperimentalne skupine so pred poukom z obrnjenim učenjem odgovorili, da 
bi si želeli povprečno 17,8 minute dolg videoposnetek, v kontrolni pa povprečno 20,2 
minute. 
V obeh skupinah se je mnenje učencev po izvedenem pedagoškem eksperimentu 
spremenilo. V eksperimentalni skupini bi si učenci po izvedenem pouku obrnjenega 
učenja želeli 1,8 minute krajši videoposnetek (povprečno 15,9 minute) kot pred tako 
izvedenim poukom. Na podlagi izkušenj, ko so si za domačo nalogo ogledali 
videoposnetek, so učenci eksperimentalne skupine sklepali tudi o primerni dolžini 
videoposnetka. 
V kontrolni skupini pa bi si učenci po frontalnem pouku želeli za 9,3 minute 
(povprečno 29,5 minut) daljši videoposnetek. Morda razlog za tak odgovor leži v 
želji, da bi frontalni pouk nadomestili z videoposnetkom, da niso razumeli, da bi si 
morali videoposnetek ogledati za domačo nalogo ali pa v težavnosti zaznavanja 
časovne dimenzije. 
 
 
3.2.8.2 Vsebina videoposnetka 
 
Kakovosten videoposnetek pri obrnjenem učenju je pomemben za učinkovito 
usvajanje teoretičnih osnov. Poleg ustrezne dolžine (časovna komponenta) mora biti 
posnetek strokovno pravilen in zanimiv. Z vprašanjem odprtega tipa sem želela 
ugotoviti, katere elemente mora po mnenju učencev vsebovati dober videoposnetek. 
Upoštevala sem veljavne odgovore učencev po izvedenem pedagoškem 
eksperimentu. Odgovori so zelo različni, zato sem jih združila v vsebinsko podobne 
sklope.  
Največ učencev kontrolne (26,2 %) in eksperimentalne (36,4 %) skupine bi si želelo, 
da bi v videoposnetku igrali sami, njihovi sošolci ali učiteljica in znane osebe. 
Izvedba snemanja videoposnetkov z učenci bi bila zelo zapletena, saj bi morali 
najprej dobiti dovoljenja za snemanje staršev ali skrbnikov. Učenci bi morali 
snemanju nameniti svoj prosti čas. Lahko bi šola organizirala interesno dejavnost, 
kjer bi snemali poučne videoposnetke. Na takšen način bi bilo izvedljivo, da bi v 
videoposnetkih nastopali učenci in do konca leta ustvarili bazo videoposnetkov pri 
gospodinjstvu. Če bi se učitelji medpredmetno povezali, bi lahko nastala baza 
videoposnetkov za različna predmetna področja. Učiteljica ali učitelj lahko snema 
videoposnetke sam in v njem tudi nastopa, kar bi si učenci tudi želeli. Snemanje 
poučnih videoposnetkov z znanimi igralci za potrebe pouka bi moralo potekati 
prostovoljno in z željo po sodelovanju znane osebe. Snemanje z znanimi igralci bi 
lahko potekalo pod okriljem večjih založb, ki imajo namen trženja učbenikov in učnih 
kompletov za učitelje, kjer so učencem in učitelju na spletu dostopni videoposnetki za 
uporabo pri pouku ali domačem delu. 
Učencem se zdi pomembno tudi, da je videoposnetek smešen in zabaven 
(kontrolna skupina: 18,46 %, eksperimentalna skupina: 25,5 %). Učence bi smešen 
in zabaven videoposnetek motiviral k ogledu, pri tem pa bi se lahko naučili teoretičnih 
osnov. Predlagam, da naj videoposnetek pri obrnjenem učenju ohrani strokovnost in 
kakovost, doda pa naj se mu humorne vložke. Videoposnetek je lahko narejen kot 
zgodba (kontrolna skupina: 3,1 %, eksperimentalna skupina: 0,0 %), kjer se učna 
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snov predstavi kot povezana celota z začetkom, osrednjim delom in zaključkom in ne 
le kot podajanje nepovezanih podatkov in informacij.  
Več učencev kontrolne skupine (18,5 %) kot eksperimentalne skupine (3,6 %) si želi 
v videoposnetku videti postopek priprave jedi, da bi bila predstavljena aktivnost ali 
poskus, ki ga učenci lahko izvedejo. Rezultat se razlikuje, saj imajo učenci 
eksperimentalne skupine pri pouku večji delež kuhanja in priprave jedi kot učenci 
kontrolne skupine (opomba: po pogovoru z učiteljem). Tudi popularnost kuharskih 
oddaj v zadnjem času je vplivala na željo učencev, da si želijo gledati takšne 
videoposnetke.  
Zanimiv videoposnetek vpliva na to, ali si ga bodo učenci ogledali in ali bodo pri 
gledanju videoposnetka vztrajali do konca. Več učencev eksperimentalne skupine 
(14,6 %) si želi zanimiv videoposnetek kot učencev kontrolne skupine (10,8 %). 
Zanimiv videoposnetek je pogoj, če želimo v pouk vključiti obrnjeno učenje in ga 
izvajati redno. Če bodo učenci spoznali, da so videoposnetki zanimivi, si jih bodo 
večkrat in z zanimanjem ogledali. Le zanimiv videoposnetek bo učence motiviral za 
učno snov, ki jo bodo obravnavali, in jim jo predstavil na učencem zanimiv način. Če 
sami snemamo videoposnetek, ki bo učencem zanimiv, potrebujemo najprej veliko 
izkušenj pri delu z učenci, da ugotovimo, kaj jih zanima. Lahko bi izvedli anketo, kjer 
bi učenci izrazili svoje mnenje. Nato scenarij prilagodimo tako, da bo zanimiv. Ker se 
to, da je videoposnetek nekomu zanimiv, razlikuje od posameznika do posameznika, 
vključimo teme, ki so učencem blizu, s katerimi se lahko poistovetijo in jih 
predstavimo na slikovite načine. Le na takšen način bo videoposnetek zanimiv za vse 
učence in učenke. Učencem, ki so bili vključeni v raziskavo, bi bilo všeč, če bi bil 
poučen videoposnetek animiran kot risanka ali pa bi bile v glavni vlogi živali 
(kontrolna skupina: 0,0 %, eksperimentalna skupina: 9,1 %), da bi bila v 
videoposnetku primerna glasbena podlaga (kontrolna skupina: 3,1 %, 
eksperimentalna skupina: 3,6 %), da bi bil videoposnetek interaktiven in bi vseboval 
računalniške igre (kontrolna skupina: 10,8 %, eksperimentalna skupina: 1,8 %), je 
želelo več učencev kontrolne skupine. Izvedljivost, da bi bil videoposnetek 
interaktiven in da bi ga snemal učitelj sam, bi bila težka. Učiteljevo znanje uporabe 
informacijsko-komunikacijske tehnologije je odvisno od njegove samoiniciativnosti, 
zato snemanje zahtevnejših animiranih videoposnetkov ali videoposnetkov, kjer bi 
nastopale živali, skoraj ni mogoče. V takšnem primeru bi se učitelj lahko poslužil na 
spletu dostopnih videoposnetkov. Vsak učitelj bi moral za obravnavano temo poiskati 
na spletu videoposnetek, ki bi vseboval animirane like ali like živali, vendar menim, 
da je videoposnetek lahko učencem zanimiv tudi brez takšnih likov. Učitelji, ki 
poučujejo mlajše učence, bi lahko posneli videoposnetek z lutkami. 
V eksperimentalni skupini (3,6 %) so še poudarili, da naj videoposnetek vsebuje 
napise, s katerimi se poudari pomembna vsebina.  
V kontrolni skupini pa bi si učenci želeli, da bi videoposnetek vseboval šport (4,6 %). 
Teme gospodinjstva bi težko predstavili s športnimi vložki. Učitelji športne vzgoje bi 
lahko posneli teoretične podlage in pravila posameznega športa, da bi pri športni 
vzgoji z učenci le vadili izvajanje posameznih gibov. 
V kontrolni skupini sta si dva učenca (3,1 %) želela, da bi videoposnetek vseboval 
uganke. Na takšen način bi bil videoposnetek učencem tudi bolj zanimiv.  
 
 
3.2.9 Domača naloga 
 
Pri obrnjenem učenju lahko prilagodimo učni snovi in željam učencev domačo 
nalogo, ki jo bodo imeli. Pri obrnjenem učenju morajo učenci pri delanju domače 
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naloge usvojiti teoretične podlage, da lahko pri pouku z aktivnostmi odpravijo 
nerazumevanje ter utrdijo in poglobijo svoje znanje.  
Preverila sem, kaj bi si učenci želeli za domačo nalogo, upoštevala sem rezultate po 
izvedenem pedagoškem eksperimentu. Učenci so lahko izbrali več odgovorov, lahko 
so tudi napisali svoje mnenje, zato seštevek odstotkov presega 100 %. Več kot 
polovica učencev kontrolne skupine bi si želela rešiti računalniški kviz (59,0 %), 
28,0 % učencev bi si ogledalo videoposnetek o obravnavani temi pri gospodinjstvu. 
Slaba četrtina učencev bi si želela izdelati izdelek pri gospodinjstvu, le 9,0 % učencev 
bi odgovarjalo na zastavljena vprašanja v zvezek. Druga slaba četrtina (23,0 % (18)) 
učencev kontrolne skupine je izbrala odgovor drugo, kjer so izrazili svoje mnenje, kaj 
bi si želeli za domačo nalogo. Predlagali so igranje iger, reševanje ugank, iskanje 
pregovorov in slik, izdelavo plakata, reševanje križanke in ustno odgovarjanje na 
vprašanja.  
Več kot polovica (54,0 %) učencev eksperimentalne skupine bi želela za domačo 
nalogo ogled videoposnetka o obravnavani temi pri gospodinjstvu ali reševanje 
računalniškega kviza (57,0 %). Poleg v teoriji naštetih prednosti obrnjenega učenja je 
pomembno, da učenec naredi domačo nalogo, saj pri obrnjenem učenju učenec z 
ogledom poučnega videoposnetka usvoji teoretična znanja. Ker lahko obrnjeno 
učenje prilagodimo učni skupini, lahko učence vprašamo, kaj bi si želeli za domačo 
nalogo. Teoretična znanja lahko usvojijo tudi z reševanjem računalniškega kviza, če 
dobijo povratno informacijo o pravilnosti svojih odgovorov. Manj učencev 
eksperimentalne skupine bi si želelo izdelati izdelek (14,0 %) ali pisno odgovarjati na 
zastavljena vprašanja v zvezek (5,0 %). Dvanajst učencev (19,0 %) je podalo 
mnenje, da bi za domačo nalogo želeli igranje iger, risanje, s kuhanjem ponavljati 
učno snov, narediti poskus ali da bi morali nekaj opazovati. 
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4 SKLEP 
 
 
V magistrskem delu sem raziskala obrnjeno učenje, ki ga Bishop in dr. Verleger 
(2013) definirata kot novo pedagoško metodo, sestavljeno iz interaktivnih aktivnosti 
pri pouku in na informacijsko-komunikacijski tehnologiji temelječe individualno učenje 
izven pouka. Kot opisujeta Aronson in Arfstrom (2013), lahko čas, ki je na voljo pri 
pouku, bolje izkoristimo kot pri tradicionalnem načinu poučevanja.  
Obrnjeno učenje se drži behaviorističnih in konstruktivističnih načel. Zunaj učilnice so 
načela obrnjenega učenja bolj behavioristična, v učilnici pa konstruktivistična (Hawks, 
2014). 
 
Ko uvajamo obrnjeno učenje v pouk, se moramo držati načela postopnosti in 
doslednosti. Pri tem moramo upoštevati, da se vseh vsebin iz učnega načrta ne da 
obravnavati z obrnjenim učenjem. Najbolj primerne so vsebine, ki zahtevajo nižje 
taksonomske ravni po Bloomu, na takšen način jih lahko izločimo iz pouka, učenci pa 
si jih ogledajo prek videoposnetka doma. Pri učni uri nam ostane čas, kjer je 
poudarek na višjih taksonomskih ravneh po Bloomu, saj učenci aktivno sodelujejo pri 
pouku (Sams, Bergmann, 2013). 
 
Pri obrnjenem učenju se spremeni tako učiteljeva kot učenčeva vloga pri pouku.  
 
Bergmann in Sams (2014) sta odnos med učiteljem in učencem opisala kot 
pomemben element izobraževanja poleg vsebine in radovednosti. V naši raziskavi se 
med učenci in učenkami kontrolne in eksperimentalne skupine ne pojavljajo razlike v 
odnosu do učenja s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Pri 
obrnjenem učenju je poudarek na odnosu, interakciji v živo, ki postane bolj 
multidimenzionalna, poglobi se zveza učenec učitelj. Dejstvo, da med skupinama ni 
razlik v odnosu do učenja s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, kaže 
na to, da se učenci zavedajo pomembnosti le-tega. 
 
Obe skupini, ki sta sodelovali v raziskavi, sta bili motivirani za učenje gospodinjstva, 
pri tem pa lahko igra pomembno vlogo tudi učitelj, kar sta Sams in Bergmann (2013) 
opredelila kot spremenjeno učiteljevo vlogo pri obrnjenem učenju. Ker ima učitelj pri 
pouku več časa, ga lahko nameni tudi za motiviranje učencev za izvajanje aktivnosti, 
s tem pa učence spodbuja in jim daje nove izzive pri učenju učne snovi. Breslauer 
(2011) izpostavi problem samomotivacije učencev, če pri učenju ne bi opazili 
napredka.  
Ko uvajamo obrnjeno učenje, je treba učence motivirati, jim razložiti pozitivne učinke 
obrnjenega učenja. Temu je smiselno nameniti nekaj časa pred začetkom izvajanja 
obrnjenega učenja (Raths, 2013). 
 
Ker je obrnjeno učenje dokaj odprto do različnih pristopov, ni nujno, da uporabimo 
videoposnetek za domačo nalogo učencev. Če uporabimo videoposnetek, ga lahko 
posnamemo sami ali pa uporabimo poučen videoposnetek, ki je že dostopen na 
spletu.  
 
Raziskava je potrdila domneve o pozitivnem vplivu obrnjenega učenja na znanje 
učencev. Najpomembnejše ugotovitve pa so: 

- učenci skupine, pri kateri je pouk potekal v skladu z obrnjenim učenjem, so na 
preizkusu znanja pri gospodinjstvu dosegli boljši rezultat; 



Beronja, J. Obrnjeno učenje pri pouku gospodinjstva. 
Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. 
 

Stran 37 od 57 

- učenci, ki pri katerih poteka pouk po pristopu obrnjenega učenja, bolj razumejo 
težje koncepte pri gospodinjstvu; 

- učencev ne moti, da si morajo za domačo nalogo ogledati videoposnetek, niso 
izrazili, da bi jim to predstavljalo dodatno obremenitev; 

- učenci so izrazili mnenje, da bi si želeli spletno bazo videoposnetkov nove 
snovi, ki bi si jih lahko po želji ali pred preizkusom znanja ogledali in se tako 
pripravili na pouk; 

- med učenci, pri katerih je pouk potekal frontalno, in tistimi, ki so obravnavali 
snov pri gospodinjstvu z obrnjenim učenjem, ni razlik v odnosu do obrnjenega 
pouka in do učenja s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije; 

- uvedba obrnjenega učenja spodbuja učenčevo zavedanje o odgovornosti do 
lastnega učenja gospodinjstva; 

- obrnjeno učenje tudi ne vpliva na pripravljenost na učno uro. 
 
Na podlagi predstavljenih ugotovitev menim, da mora biti vključevanje obrnjenega 
učenja zelo dobro premišljeno. Kot je razvidno iz rezultatov, so učenci, ki so se učili 
snov z obrnjenim učenjem, imeli za 30,0 ali več odstotkov pravilnih odgovorov pri 
štirih nalogah, v kontrolni skupini pa se je odstotek pravilnih odgovorov povečal za 
največ 35,0 %. Največja razlika med skupinama je tudi v razumevanju težjih 
konceptov, pri osmih nalogah sta se skupini po odstotkih pravilnih odgovorov 
razlikovali kar za 15,0 % ali več. Glede na to, da so učenci navedli, da se jim ne zdi 
moteče, da bi si morali za domačo nalogo ogledati poučen videoposnetek, bi bilo to 
zagotovo smiselno upoštevati pri načrtovanju dela oz. o vpeljavi tovrstnega učnega 
pristopa v pouk gospodinjstva.  
 
Učiteljem gospodinjstva priporočam, da obrnjeno učenje uporabijo pri obravnavi tem 
iz vseh štirih modulov gospodinjstva, pri tem pa poudarjam, da je treba obrnjeno 
učenje uporabljati smiselno in tam, kjer lahko izkoristimo njegove prednosti, ne pa 
povsod.  
 
Morda bi bilo smiselno razmisliti o začetku snovanja baze poučnih videoposnetkov, ki 
bi bili narejeni v skladu z veljavnimi učnimi načrti in bi bili dostopni učencem na 
spletu. Pri tem pa bi bile omogočene tudi prilagoditve za učence s posebnimi 
potrebami.  
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PRILOGA A: Videoposnetek  

Videoposnetek je dostopen na spletni strani YouTube, in sicer na povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=yT6w2yXd14Q. 
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PRILOGA B: Preizkus znanja 

PREIZKUS ZNANJA 

Pozdravljen/a! 

Sem Jana Beronja, absolventka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.  Za 

izdelavo magistrske naloge z naslovom Obrnjeno učenje pri pouku gospodinjstva, 

potrebujem tvojo pomoč. Prosila bi te, da rešiš preizkus znanja. 

Preizkus znanja je anonimen, rezultati bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne 

namene. 

Najlepša hvala! 

 

Spol: A: ženski  Starost: A: 10 let  Razred: A: 6. razred 

 B: moški   B: 11 let   B: ______ 

    C: 12 let    

    D: _____ let    

 

1: Kaj je »hladna veriga«? (1 točka) 

a.) To pomeni, da je ohlajeno ali zamrznjeno živilo med prevozom do doma ves čas na 

dovolj nizki temperaturi. 

b.) To pomeni, da je ohlajeno ali zamrznjeno živilo na dovolj nizki temperaturi tako v 

trgovini kot  med prevozom do doma.  

c.) To pomeni, da je ohlajeno ali zamrznjeno živilo na dovolj nizki temperaturi, tako med 

prevozom do doma   kot med shranjevanjem. 

d.) To pomeni, da je ohlajeno ali zamrznjeno živilo  hranjeno na dovolj nizki 

temperaturi vse od proizvodnje do porabe pri končnem potrošniku. 

 

2: Kašen je namen higiene v prehrani? (1 točka) 

a.) Higienska oporečnost živil. 

b.) Higienska neoporečnost živil. 

 

3: Kakšna je »varna hrana«? (1 točka) 

a.) Varna hrana ne vsebuje strupov, umazanije (tujkov) in drugih zdravju škodljivih snovi. 

b.) Varna hrana ne vsebuje škodljivih mikroorganizmov, strupov, umazanije (tujkov) in 

drugih zdravju škodljivih snovi. 

c.) Hrana, ki  ne vsebuje strupov. 

 

 

Skupina: A: kontrolna 

 B: eksperimentalna 
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4: Kako delimo živila glede na pokvarljivost? (1 točka) 

a.) Na obstojna, polpokvarljiva in pokvarljiva. 

b.) Na obstojna in pokvarljiva. 

c.) Na pokvarjena in nepokvarjena. 

 

5: V trgovini si kupil sladoled in sveže ribe. Kako  jih boš pravilno prinesel od trgovine do 

doma?  (1 točka) 

a.) V hladilni vrečki ali hladilni torbi. 

b.) V navadni nakupovalni vrečki. 

c.) V košari. 

 

6: S pravilnim načinom shranjevanja: (1 točka) 

a.)  Zagotovimo daljšo uporabnost živil. 

b.) Preprečimo  neželene  spremembe na živilih. 

c.) Ohranimo več hranilnih snovi v živilu. 

 

7: Če hrane ne shranjujemo pravilno, se na njej lahko razvijejo različne: (več pravilnih 

odgovorov) (1 točka) 

a.) plesni,  

b.) bakterije, 

c.) kvasovke. 

 

8: Če med pripravo hrane rokujemo z nekaterimi od spodaj navedenih živil, si moramo 

obvezno umiti roke in počistiti površine, na katerih so se ta živila nahajala. Obkroži  ta živila. 

(več pravilnih odgovorov) (2 točki) 

a.) jajca 

b.) kruh 

c.) surovo meso 

d.) kuhano meso 

e.) nekuhane testenine 

f.) surove ribe 

g.) umazano kljuko 



Beronja, J. Obrnjeno učenje pri pouku gospodinjstva. 
Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. 

Stran 44 od 57 

 

9: Če čistimo domačo kuhinjo, je potrebno uporabiti: (1 točka) 

a.) vodo, čistila in agresivna razkužila. 

b.) vodo in namensko čistilo. 

c.) mrzlo vodo. 

 

 

 

10: Zoran je za pripravo sladice ločil 3 rumenjake od beljakov. Beljak se mu je razlil po 

kuhinjskem pultu, zato ga je počistil s čisto kuhinjsko krpo. Kuhinjsko krpo je posušil na 

radiatorju, da jo bo kasneje zopet lahko uporabil. Je Zoran ravnal pravilno? (1 točka) 

a.) Ne. 

b.) Ja. 

 

11: Tina je med pripravo kosila čistila zelenjavo z nožem. Z istim nožem je tudi narezala 

kruh. Do česa lahko pride pri takšnem ravnanju? (1 točka) 

a.) do križnega onesnaženja. 

b.) do navzkrižnega onesnaženja. 

c.) do spiralnega onesnaženja. 

 

12: V razpredelnici na desni  so opisani možni načini shranjevanja živil in označeni s črkami.  

V  kvadratek pri vsakem posameznem živilu vpiši črko, ki označuje pravilen način 

shranjevanja za to izbrano živilo.  glede na to, kako ga pravilno shranjujemo! (9 točk) 

 

 

 

 

 
Jajca 

 
Sveže meso   

 
Že pripravljene jedi    

 
Mlečni izdelki   

 
Vložena živila   

 
Suhe testenine, začimbe, čaji   

 
Olja in maščobe   

 
Kruh   

 
Sveže sadje in zelenjava   

A: 
v temni in vlažni kleti, med 2°C in ne več kot 10 

°C. 

B: v platneni vrečki. 

C: v omari, v temnih steklenicah, pri 12 do 15°C. 

D: v omari ali shrambi , prostor mora biti suh. 

E: v kleti, med 0°C in 15°C. 

F: v hladilniku, pokriti. Na temperaturi do 5°C. 

G: v hladilniku, ne smemo jih umivati ali brisati. 

H: 
v hladilniku ali hladnem prostoru. Nekaj dni ga 

imamo lahko v hladilniku (nad 6°C). 

I: jih ohladimo pod 5°C ali segrejemo nad 60°C. 
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13: Katere trditve veljajo in katere ne veljajo? (6 točk) 

A: Med pripravo hrane moramo sproti čistiti delovne površine, saj so ostanki 
hrane leglo za razvoj organizmov. 

VELJA NE VELJA 

B: Vedno uporabljamo le eno desko za meso. Če na njej najprej režemo 
surovo, nato pa kuhano meso, je vmes ni potrebno očistiti. 

VELJA NE VELJA 

C: Živila moramo shranjevati na primerni temperaturi, vlagi in osvetljenosti 
prostora. 

VELJA NE VELJA 

D: Pri delu v kuhinji si je potrebno umiti roke pred začetkom dela, pa tudi 
med pripravo hrane, če pridemo v stik z umazanimi živili ali predmeti, pa tudi 
po opravljenem delu. 
 

VELJA NE VELJA 

E: Med pripravo jedi  lahko škodljivi  mikroorganizmi prek zraka zaidejo iz 

enega  živila na drugo živilo 

 

VELJA NE VELJA 

F: Do navzkrižnega onesnaženja lahko pride, ko se škodljivi mikroorganizmi 
prenesejo na živilo preko oseb, ki delajo z živili ali preko pripomočkov in 
drugih živil, ki jih uporabljamo med pripravo hrane. 

VELJA NE VELJA 

 

DRUGI DEL 

1. Pred teboj je 12 trditev. Ob vsaki trditvi premisli, ali se s to trditvijo strinjaš ali 

ne, nato pa obkroži svojo stopnjo strinjanja. 

TRDITEV: 

1 
Se sploh 

ne 
strinjam 

2 
Se ne 

strinjam 

3 
Se ne 
morem 
odločiti 

4 
Se 

strinjam 

5 
Se 

popolnom
a strinjam 

1 
Za učenje gospodinjstva bi bil bolj motiviran, če bi si v 
procesu učenja pogledal tudi videoposnetek o obravnavani 
snovi.  

1 2 3 4 5 

2 
Učenje gospodinjstva s pomočjo sodobne informacijsko-
komunikacijske tehnologije (računalnik,…)  mi je všeč. 

1 2 3 4 5 

3 
Učenje gospodinjstva tako, da bi si doma ogledal 
videoposnetek (obrnjen pouk) mi je všeč. 

1 2 3 4 5 

4 
Menim, da bi imel še več dela  za šolo, če bi si moral pred 
poukom gospodinjstva doma ogledati videoposnetek, zato mi 
to ni všeč. 

1 2 3 4 5 

5 
Želel bi si, da bi imel na voljo več videoposnetkov učne snovi 
pri gospodinjstvu, saj bi si jih lahko večkrat ogledal, če pri 
pouku učiteljice ne bi razumel. 

1 2 3 4 5 

6 
Pred učno uro gospodinjstva je zelo pomembno, da doma 
ponovim že obravnavano snov. 

1 2 3 4 5 

7 Pri pouku gospodinjstva z lahkoto sledim učni uri. 
1 2 3 4 5 

8. 
Za domačo nalogo, pri pouku gospodinjstva, smo si že morali 
ogledati videoposnetek o obravnavani snovi. 

1 2 3 4 5 

9. 
Če bi imel možnost,  da si pred preverjanjem znanja pri 
gospodinjstvu ponovno ogledam videoposnetek z 
obravnavano snovjo, da bi dobil boljšo oceno, bi to storil. 

1 2 3 4 5 
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10. 
Menim, da bi bil bolje pripravljen na pouk gospodinjstva, če bi 
si doma ogledal videoposnetek o obravnavani snovi. 

1 2 3 4 5 

11. 
Pri pouku gospodinjstva smo velikokrat razdeljeni v skupine 
in rešujemo določene probleme. 

1 2 3 4 5 

12. Med poukom gospodinjstva imamo vedno veliko aktivnosti. 
1 2 3 4 5 

13.  
Možnost, da videoposnetek ustaviš omogoča, da si težjo 
snov večkrat pogledaš in tako lažje slediš.    

     

 

VPR: Kako dolg videoposnetek o obravnavani temi pri gospodinjstvu bi si želel, da te ne bi 

dolgočasil? 

Odgovor: _____________________ 

 

VPR: Kaj bi po tvojem mnenju naredilo poučen videoposnetek bolj zanimiv? Napiši vsaj 2 

predloga! (Primer: da bi igrali moji sošolci,…) 

Odgovor: _____________________ 

 

VPR: Katera  izmed spodnjih možnosti bi bila po tvojem najboljša izbira za domačo nalogo?  

a.) Videoposnetek o obravnavani temi pri gospodinjstvu. 

b.) Izdelava določenega izdelka. 

c.) Pisno odgovarjanje na zastavljena vprašanja v zvezek. 

d.) Računalniški kviz. 

e.) Drugo: ________________________ 

 

 
VSEBINSKA PODLAGA: 
 
Koch, V., Hitti, T. in Hribar Kojc, S. (2009). Gospodinjstvo 6 : učbenik za 
gospodinjstvo v šestem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
 
Kostanjevec, S. (2004). Gospodinjstvo 6. Učbenik za 6. razred devetletke. Ljubljana: 
Rokus. 
 
Suwa-Stanojević, M., Lovšin, F. in Debeljak, B. (2004). Učbenik za predmet 
gospodinjstvo za 6. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: DZS. 
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PRILOGA C: Učna priprava za kontrolno skupino 

PRIPRAVA ZA GOSPODINJSTVO 
 

I. UČITELJEVA PRIPRAVA  

 

Priimek in ime učitelja/kandidata: Beronja Jana 

Šola: OŠ  
Razred:  6.    Število oddelkov: 2 oz. 3  Predvideni datum: marec 2016 
 
Predmet: Gospodinjstvo 
Učna tema: Hrana in prehrana  
Učna enota: Higiena prehrane 
 
Operativni učni cilji: 
Učenec: 
- razume pomen pravilnega shranjevanja živil, 
- zna pravilno shraniti izbrana živila, 
- razloži pomen pravilnega rokovanja z živili z vidika varovanja zdravja, 
- na primeru opiše »hladno verigo«, 
- razvija temeljno spretnost osveščenega potrošnika -branje deklaracij. 
 
Didaktične oblike: 
frontalna, individualna  
Metode: 
razlage, razgovor, didaktična igra-spomin, didaktična igra. 
 
Učna sredstva: 
a) Učila: 
- delovni list, preizkus znanja.  
 
b) Učni pripomočki: 
- prazne embalaže, kartice za spomin. 
 
 

Ureditev delovnega mesta  (skica) 
              Frontalno                                                 Aktivnosti 
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IZVEDBENI NAČRT 

Faze 

 
5.1.1.1                      Učna  strategija 5.1.1.2  
Učitelj Učenec Metode/ 

oblike 

dela 

Čas Učila 

in 

učni 

pripo

močki 

5.2 Uvajanje 
(pripravljanje) 

 

 

 

- pozdravim 

- učencem povem, da bodo rešili 

anonimen preizkus znanja, ki 

vsebuje 29 vprašanj, s katerim 

bom preverila njihovo 

predznanje, da imajo dovolj časa 

za reševanje in naj ne hitijo,če 

imajo kakšno vprašanje, lahko 

dvignejo roko in bom prišla do 

njih in jim obrazložila, 

- razdelim preizkus znanja s 

katerim preverim predznanje 

učencev. 

 

- poberem preizkus znanja 

 

 

 

 

 

 

 

- reši preizkus znanja 

 

 

 

razlage, 

frontalna

, 

individua

lna 

7 

min 

preizk

us 

znanj

a 

Obravnavanje 

nove učne snovi 

Frontalna razlaga nove snovi: 

učencem s pomočjo powerpoint 

predstavitve razložim 

- shranjevanje in  

- higieno.(vsebina v vsebinski 

pripravi) 

 

 

 

 

- sledi razlagi 

razlage, 

frontalna

, 

 

individua

lna 

 

15 

min 

 

račun

alnik,  

projek

tor 

Urjenje Aktivnosti: 

- učencem podam navodila za 3 

aktivnosti: Za vsako aktivnost 

imajo 5 minut časa. Razdeljeni so 

v skupine. 

a) Od nakupa do shranjevanja: 

živila, ki se nahajajo v trgovini 

(moja miza), morajo pravilno 

prinesti do doma (kuhinja v 

gospodinjski učilnici) in pravilno 

shraniti glede na pogoje za 

shranjevanje, ki jih posamezno 

živilo potrebuje.  

b) Učenci popravijo napake v 

besedilu na delovnem listi, nato 

pa si besedilo nalepijo v zvezek.  

 

- posluša 

 

- se usede skupaj s svojo 

skupino 

- shrani živila 

 

 

 

 

 

 

 

 

- popravi napake v 

besedilu 

 

- nalepi v zvezek 

 

 

razlage, 

frontalna

, 

 

 

skupinsk

a 

2 

min 

 

 

 

6 

min 

 

 

 

 

 

 

 

6 

min 

 

 

 

 

 

embal

aže 

živil, 

hladil

na 

vrečk

a 

 

 

delov

ni list 
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Ponavljanje c) Kartice za spomin – iščejo 

pravilne pare. 

 

Če potrebujejo pomoč, dvignejo 

roko in jim pomagam.  

 

Vprašam učence, če potrebujejo 

za kakšno temo dodatno razlago 

in odgovorim na morebitna 

vprašanja.  

 

- išče pravilne pare 

 

 

- dvigne roko 

 

 

 

- postavi vprašanje 

skupinsk

a 

 

 

 

 

 

razlaga, 

razgovor 

6 

min 

 

 

 

 

 

2 

min 

kartic

e za 

spomi

n 

Zaključek Učence pohvalim in uro 

zaključim. 

 razlaga, 

frontalna 

1 

min 
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VSEBINSKA PRIPRAVA 

Učence pozdravim. 
1. Razdelim preizkus znanja (7 min). 
 
2. FRONTALNO (15 min) 
Pokažem na mizi pripravljeno embalažo živil (zamrznjeni izdelki, mlečni izdelki, sol, 
testenine, olja). Imam tudi hladilno vrečko. 
 
2.1 SHRANJEVANJE 
Živila, ki jih ne uporabimo takoj, moramo shraniti na ustreznem mestu in s pravilnim 
načinom shranjevanja preprečiti, da ne bo prišlo do neželenih sprememb na živilih. Pri tem 
moramo paziti, da jih shranimo glede na temperaturne pogoje, ki jih posamezno živilo 
potrebuje. Pogoje za shranjevanje nekaterih živil preberemo iz embalaže izdelka, kuhane 
jedi pa hitro ohladimo in shranimo v hladilniku, v dobro zaprtih posodah.  
Bistvo shranjevanja je, da živila shranjujemo na primerni temperaturi, vlažnosti, 
osvetljenosti prostora. Živila (zamrznjena in ohlajena) morajo biti ves čas na točno določeni 
temperaturi. To imenujemo hladna veriga, zato zamrznjene izdelke, meso, ribe in mlečne 
izdelke je najboljše prenašati s hladilno torbo ali hladilno vrečko 
Živila glede na pokvarljivost delimo na: obstojna (sol, moka), polpokvarljiva (zelenjava, 
sadje) in pokvarljiva (mlečni izdelki, ribe, meso). 
Jajca: hranimo jih v kartonskih škatlah v hladilniku. Sveže meso: shranjujemo v hladilniku 
ali hladnem prostoru. Če ga shranjujemo nekaj dni, ga imamo lahko v hladilniku (nad 6°C). 
Mlečne izdelke: hranimo v hladilniku, pri tem pa morajo biti pokriti. Shranjujemo jih na 
temperaturi do 5°C. Že pripravljene jedi, ki nam ostanejo, čim prej ohladimo na 
temperaturo pod 5°C, nikakor pa jih ne hranimo na sobni temperaturi. Največ 
mikroorganizmov se bo razvilo na sobni temperaturi med 5 in 60°C, zato jih ohladimo pod 5 
ali segrejemo nad 60°C. Sadje in zelenjavo lahko hranimo v temni in vlažni kleti, če pa je v 
prostoru še hladno, s tem živilom podaljšamo svežino in dobo uporabnosti. Temperature za 
shranjevanje naj bodo med 2°C in ne več kot 10 °C. Klet je najprimernejša za shranjevanje 
vloženih živil v steklenih kozarcih in pločevinkah. Temperature za shranjevanje vloženih 
živil je med 0°C in 15°C. V omari ali shrambi pa shranjujemo suhe testenine, prostor pa 
mora biti suh. Prav tako na hladnem pri sobni temperaturi shranjuj začimbe in čaje. Olja in 
maščobe shranjujemo v temnih steklenicah, v omari, pri sobni temperaturi 12°C do 15°C. 
Nepravilno shranjene maščobe postanejo žarke. Kruh shranjujemo v vreči iz nekoliko 
debelejšega bombažnega blaga, v plastični vrečki se namreč  hitro razvijejo plesni, v 
bombažni pa bo ostal svež in se ne bo pretirano izsušil. 
 
 
2.2 HIGIENA 
Pred začetkom dela v kuhinji si moramo najprej umiti roke, pa tudi med pripravo hrane, 
kadar roke pridejo v stik z umazanimi živili ali predmeti na katerih so lahko škodljivi 
mikroorganizmi-kljuka, telefon, denar in po končanem delu, si jih je potrebno umiti.  
Pred začetkom kuhanja moramo počistiti vse delovne površine, pri delu pa uporabljati le 
čisto posodo in pribor ter pripomočke. Za domačo kuhinjo zadostuje redno čiščenje z vodo 
in čistili, s čiščenjem odstranimo umazanijo in ostanke hrane, ter večino bakterij. 
Razkuževanje z agresivnimi razkužili doma običajno ni potrebno. Najpogosteje čistimo s 
čisto vročo vodo in namenskim čistilnim sredstvom. Pripomočke za čiščenje (krpe, gobice) 
moramo redno menjavati, skrbno oprati s toplo vodo in čistilom ter dobro splakniti in 
posušiti.  
Preprečiti moramo navzkrižno onesnaženje, to pomeni, da, ko primeš jajca, ribe, surovo 
meso, neočiščeno zelenjavo ali sadje, si skrbno umij roke in očisti površine na katerih so 
bila navedena živila. Škodljivi mikroorganizmi se namreč prenesejo NA ŽIVILO IZ 
DRUGEGA ŽIVILA – če pride do stika surovega živila z že pripravljenim/kuhanim živilom 
(surovo meso se dotika pečenega mesa). PREKO OSEB, KI DELAJO Z ŽIVILI NA ŽIVILO 
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–rokovanje z živili po uporabi stranišča ali brisanje rok v umazano delovno obleko, denar. 
PRENOS MIKROORGANIZMOV PREKO KUHINJSKEGA PRIBORA, POSODE, OPREME 
– uporaba istih kuhinjskih desk in nožev za pripravo surovih in gotovih živil, uporaba istih 
kuhinjskih krp. IN V DRUGIH PRIMERIH, prenos nečistoč insektov in glodavcev na živilo. 
Hrana, ki ne vsebuje škodljivih mikroorganizmov, strupov, umazanije (tujkov) in drugih 
zdravju škodljivih snovi, je varna, zato takšno hrano imenujemo VARNA HRANA. 
Ko končamo z delom v kuhinji bombažne kuhinjske krpe operemo na 95°C. Med delom jih 
redno menjavamo, saj ne smemo umazanih krp posušiti in jih ponovno uporabiti, ker so 
izredno gojišče mikroorganizmov. 
 
3. AKTIVNOSTI (20 min) 
Učenci so razdeljeni v skupine po 5. Skupine rotirajo vsakih 5 minut (dodatni 2 
minuti pri vsaki igri za menjavo skupin, če se učencem določena igra zavleče, ipd.).  
 
3.1 OD NAKUPA DO SHRANJEVANJA 
Na mizi so embalaže različnih živil, predstavljajo živila, ki jih imajo učenci v nakupovalni 
košarici. Učenci morajo nakupljena živila pospraviti na ustrezna mesta, glede na pogoje za 
shranjevanje. Upoštevati morajo hladno verigo, zato imajo na voljo tudi hladilno vrečko.  
Učence spremljam in popravim morebitne napake pri izvajanju nakupovanja živil. 

 
3.2 POPRAVI NAPAKE V BESEDILU 
Učenci dobijo delovni list z besedilom. Pri trditvah, ki so napačne, se morajo pogovoriti in jo 
popraviti, da bo pravilna. Na ta način učenci tudi dobijo zapis kljunih vsebin, ki ga nalepijo v 
zvezek. 
 
Delovni list: 

1. Sadje in zelenjavo shranjujemo v temni in vlažni kleti, med 2°C in ne več kot 10 °C. 
2. Živila glede na pokvarljivost delimo na pokvarljiva in obstojna. 
3. Hladna veriga  pomeni, da je ohlajeno ali zamrznjeno živilo na dovolj nizki 

temperaturi, tako med prevozom do doma kot med shranjevanjem. 
4. Do navzkrižnega onesnaženja lahko pride, ko se škodljivi mikroorganizmi prenesejo 

na živilo preko oseb, ki delajo z živili ali preko pripomočkov in drugih živil, ki jih 
uporabljamo med pripravo hrane. 

5. Jajca shranjujemo v hladilniku, ker so velikokrat umazana, jih moramo umiti ali 
obrisati. 

6. Ko primeš jajca, ribe, surovo meso, neočiščeno zelenjavo ali sadje, si skrbno umij 
roke in očisti površine na katerih so bila navedena živila. 

7. Živila (zamrznjena in ohlajena) morajo biti ves čas na točno določeni temperaturi. 
To imenujemo topla veriga. 

8. Bistvo shranjevanja je, da živila shranjujemo na primerni vlagi in osvetljenosti 
prostora. 

Rešitve: 
1. Sadje in zelenjavo shranjujemo v temni in vlažni kleti, med 2°C in ne več kot 10 °C. 
2. Živila glede na pokvarljivost delimo na pokvarljiva, polpokvarljiva in obstojna. 
3. Hladna veriga  pomeni, da je ohlajeno ali zamrznjeno živilo na dovolj nizki 

temperaturi, tako (od proizvodnje do porabe pri končnem potrošniku) med 
prevozom do doma kot med shranjevanjem. 

4. Do navzkrižnega onesnaženja lahko pride, ko se škodljivi mikroorganizmi prenesejo 
na živilo preko oseb, ki delajo z živili ali preko pripomočkov in drugih živil, ki jih 
uporabljamo med pripravo hrane. 

5. Jajca shranjujemo v hladilniku, ker čeprav so velikokrat umazana, jih (nikoli ne 
smemo) moramo umiti ali obrisati. 

6. Ko primeš jajca, ribe, surovo meso, neočiščeno zelenjavo ali sadje, si skrbno umij 
roke in očisti površine na katerih so bila navedena živila. 

7. Živila (zamrznjena in ohlajena) morajo biti ves čas na točno določeni temperaturi. 
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To imenujemo hladna topla veriga. 
8. Bistvo shranjevanja je, da živila shranjujemo na primerni temperaturi, vlagi, 

osvetljenosti prostora. 
 
3.3 SPOMIN 
Kartice razrežemo. Učenci morajo poiskati pare kartic, ki spadajo skupaj. Zmaga tisti 
učenec, ki ima največ parov. Učence spremljam in popravim morebitne napačne pare 
kartic. 

 
 
4. ZAKLJUČEK 
Vprašam učence, če potrebujejo za kakšno temo dodatno razlago in odgovorim na 
morebitna vprašanja.  
Učence pohvalim in uro zaključim.  
 
 
VSEBINSKA PODLAGA: 
 
Koch, V., Hitti, T. in Hribar Kojc, S. (2009). Gospodinjstvo 6 : učbenik za gospodinjstvo v 
šestem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
 
Kostanjevec, S. (2004). Gospodinjstvo 6. Učbenik za 6. razred devetletke. Ljubljana: 
Rokus. 
 
Suwa-Stanojević, M., Lovšin, F. in Debeljak, B. (2004). Učbenik za predmet gospodinjstvo 
za 6. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: DZS. 
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PRILOGA D: Učna priprava za eksperimentalno skupino 

 
 

PRIPRAVA ZA GOSPODINJSTVO 
 

I. UČITELJEVA PRIPRAVA  

 

Priimek in ime učitelja/kandidata: Beronja Jana 

Šola:  OŠ  
Razred:  6.    Število oddelkov: 2 oz. 3  Predvideni datum: marec 2016 
 
Predmet: Gospodinjstvo 
Učna tema: Hrana in prehrana  
Učna enota: Higiena prehrane 
 
Operativni učni cilji: 
Učenec: 
- razume pomen pravilnega shranjevanja živil, 
- zna pravilno shraniti izbrana živila, 
- razloži pomen pravilnega rokovanja z živili z vidika varovanja zdravja, 
- na primeru opiše »hladno verigo«, 
- razvija temeljno spretnost osveščenega potrošnika -branje deklaracij. 
 
Didaktične oblike: 
frontalna, individualna  
Metode: 
razlage, razgovor, didaktična igra-spomin, didaktična igra. 
 
Učna sredstva: 
a) Učila: 
- delovni list, preizkus znanja.  
 
b) Učni pripomočki: 
- prazne embalaže, kartice za spomin. 
 

Ureditev delovnega mesta  (skica) 
            Aktivnosti 
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IZVEDBENI NAČRT 

Faze 

 
5.2.1.1                      Učna  strategija 5.2.1.2  
Učitelj Učenec Metode/ 

oblike 

dela 

Čas Učila 

in 

učni 

pripo

močki 

5.3 Uvajanje 
(pripravljanje) 

 

 

 

- pozdravim 

- učencem povem, da bodo rešili 

anonimen preizkus znanja, ki 

vsebuje 29 vprašanj, s katerim 

bom preverila njihovo 

predznanje, da imajo dovolj časa 

za reševanje in naj ne hitijo,če 

imajo kakšno vprašanje, lahko 

dvignejo roko in bom prišla do 

njih in jim obrazložila, 

- razdelim preizkus znanja s 

katerim preverim predznanje 

učencev. 

 

- poberem preizkus znanja 

 

 

 

 

 

 

 

- reši preizkus znanja 

 

 

 

razlage, 

frontalna

, 

individua

lna 

7 

min 

preizk

us 

znanj

a 

… čez 4 do 7 dni …. 

Urjenje Aktivnosti: 

- učencem podam navodila za 3 

aktivnosti: Za vsako aktivnost 

imajo 5 minut časa. Razdeljeni so 

v skupine. 

a) Od nakupa do shranjevanja: 

živila, ki se nahajajo v trgovini 

(moja miza), morajo pravilno 

prinesti do doma (kuhinja v 

gospodinjski učilnici) in pravilno 

shraniti glede na pogoje za 

shranjevanje, ki jih posamezno 

živilo potrebuje.  

b) Učenci popravijo napake v 

besedilu na delovnem listi, nato 

pa si besedilo nalepijo v zvezek.  

 

- posluša 

 

- se usede skupaj s svojo 

skupino 

- shrani živila 

 

 

 

 

 

 

 

 

- popravi napake v 

besedilu 

 

- nalepi v zvezek 

 

 

razlage, 

frontalna

, 

 

 

skupinsk

a 

2 

min 

 

 

 

6 

min 

 

 

 

 

 

 

 

6 

min 

 

 

 

 

 

embal

aže 

živil, 

hladil

na 

vrečk

a 

 

 

delov

ni list 

Ponavljanje c) Kartice za spomin – iščejo 

pravilne pare. 

 

Če potrebujejo pomoč, dvignejo 

roko in jim pomagam.  

 

Vprašam učence, če potrebujejo 

za kakšno temo dodatno razlago 

in odgovorim na morebitna 

vprašanja.  

 

- išče pravilne pare 

 

 

- dvigne roko 

 

 

 

- postavi vprašanje 

skupinsk

a 

 

razlage, 

razgovor 

6 

min 

 

 

 

 

 

2 

min 

kartic

e za 

spomi

n 
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Zaključek Učence pohvalim in uro 

zaključim. 

 razlaga, 

frontalna 

1 

min 
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VSEBINSKA PRIPRAVA 

Učence pozdravim. 
1. Razdelim preizkus znanja (7 min) in učencem naročim, da si za domačo nalogo ogledajo 
poučen videoposnetek dostopen na Youtubu. 
__________________________________ 
 
… čez 4 do 7 dni …. 
 
Učence vprašam, če so si ogledali videoposnetek in ali imajo kakšno vprašanje, če česa 
niso razumeli in bi potrebovali dodatno razlago. Odgovorim na vsa vprašanja. 
 
3. AKTIVNOSTI (20 min) 
Učenci so razdeljeni v skupine po 4. Skupine rotirajo vsakih 5 minut (dodatni 2 
minuti pri vsaki igri za menjavo skupin, če se učencem določena igra zavleče, ipd.).  
 
3.1 OD NAKUPA DO SHRANJEVANJA 
Na mizi imam embalaže različnih živil. Miza je urejena kot trgovina (ohlajeni izdelki so v 
hladilniku). Učenci morajo 'nakupiti' živila in jih pospraviti na ustrezna mesta, glede na 
pogoje za shranjevanje. Upoštevati morajo hladno verigo, zato imajo na voljo tudi hladilno 
vrečko. Učence spremljam in popravim morebitne napake pri izvajanju nakupovanja živil. 
 
3.2 POPRAVI NAPAKE V BESEDILU 
Učenci dobijo delovni list z besedilom. Pri trditvah, ki so napačne, se morajo pogovoriti in jo 
popraviti, da bo pravilna. Na ta način učenci tudi dobijo zapis kljunih vsebin, ki ga nalepijo v 
zvezek. 
 
Delovni list: 

1. Sadje in zelenjavo shranjujemo v temni in vlažni kleti, med 2°C in ne več kot 10 °C. 
2. Živila glede na pokvarljivost delimo na pokvarljiva in obstojna. 
3. Hladna veriga  pomeni, da je ohlajeno ali zamrznjeno živilo na dovolj nizki 

temperaturi, tako med prevozom do doma kot med shranjevanjem. 
4. Do navzkrižnega onesnaženja lahko pride, ko se škodljivi mikroorganizmi prenesejo 

na živilo preko oseb, ki delajo z živili ali preko pripomočkov in drugih živil, ki jih 
uporabljamo med pripravo hrane. 

5. Jajca shranjujemo v hladilniku, ker so velikokrat umazana, jih moramo umiti ali 
obrisati. 

6. Ko primeš jajca, ribe, surovo meso, neočiščeno zelenjavo ali sadje, si skrbno umij 
roke in očisti površine na katerih so bila navedena živila. 

7. Živila (zamrznjena in ohlajena) morajo biti ves čas na točno določeni temperaturi. 
To imenujemo topla veriga. 

8. Bistvo shranjevanja je, da živila shranjujemo na primerni vlagi in osvetljenosti 
prostora. 

 
Rešitve: 

1. Sadje in zelenjavo shranjujemo v temni in vlažni kleti, med 2°C in ne več kot 10 °C. 
2. Živila glede na pokvarljivost delimo na pokvarljiva, polpokvarljiva in obstojna. 
3. Hladna veriga  pomeni, da je ohlajeno ali zamrznjeno živilo na dovolj nizki 

temperaturi, tako (od proizvodnje do porabe pri končnem potrošniku) med 
prevozom do doma kot med shranjevanjem. 

4. Do navzkrižnega onesnaženja lahko pride, ko se škodljivi mikroorganizmi prenesejo 
na živilo preko oseb, ki delajo z živili ali preko pripomočkov in drugih živil, ki jih 
uporabljamo med pripravo hrane. 

5. Jajca shranjujemo v hladilniku, ker čeprav so velikokrat umazana, jih (nikoli ne 
smemo) moramo umiti ali obrisati. 
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6. Ko primeš jajca, ribe, surovo meso, neočiščeno zelenjavo ali sadje, si skrbno umij 
roke in očisti površine na katerih so bila navedena živila. 

7. Živila (zamrznjena in ohlajena) morajo biti ves čas na točno določeni temperaturi. 
To imenujemo hladna topla veriga. 

8. Bistvo shranjevanja je, da živila shranjujemo na primerni temperaturi, vlagi, 
osvetljenosti prostora. 

 
3.3 SPOMIN 
Kartice razrežemo. Učence spremljam in popravim morebitne napačne pare kartic. 

 
 
4. ZAKLJUČEK 
Vprašam učence, če potrebujejo za kakšno temo dodatno razlago in odgovorim na 
morebitna vprašanja.  
Učence pohvalim in uro zaključim. 
 
VSEBINSKA PODLAGA: 
 
Koch, V., Hitti, T. in Hribar Kojc, S. (2009). Gospodinjstvo 6 : učbenik za gospodinjstvo v 
šestem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
 
Kostanjevec, S. (2004). Gospodinjstvo 6. Učbenik za 6. razred devetletke. Ljubljana: 
Rokus. 
 
Suwa-Stanojević, M., Lovšin, F. in Debeljak, B. (2004). Učbenik za predmet gospodinjstvo 
za 6. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: DZS. 
 
 


