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POVZETEK 
Z vpeljevanjem rabe tabličnih računalnikov v šole so se začele pojavljati tudi raziskave učinka 
digitalnih vsebin na znanje in stališča učencev. Pozitivni vidiki se kažejo pri motivaciji 
učencev za delo, hitrejšem in enostavnejšem dostopu do podatkov, enostavnem prenašanju po 
prostoru, učinkovitejšem zapisovanju, boljšem sodelovanju med učenci ter boljšem 
sodelovanju učencev z učiteljem. Vsi ti vidiki se nanašajo predvsem na stališča učencev do 
tabličnih računalnikov, zelo malo pa je podatkov o skupnem vplivu elektronskih učbenikov in 
tabličnih računalnikov na znanje ter stališča učencev. Raziskava je bila usmerjena na 
ugotavljanje vpliva uporabe dveh izbranih elektronskih učbenikov za biologijo na tabličnih 
računalnikih, na znanje učencev in na njihova stališča do uporabe elektronskih učbenikov na 
tabličnih računalnikih. V raziskavo je bilo vključenih 122 učencev 8. in 9. razreda pri pouku 
biologije. Učenci so bili razdeljeni v kontrolno in eksperimentalno skupino. Učenci v 
eksperimentalni skupini so uporabljali elektronske učbenike na tabličnih računalnikih, v 
kontrolni skupini pa je pouk potekal z uporabo vsebinsko skladnih tiskanih učbenikov. 
Ugotovili smo, da uporaba elektronskega učbenika na tabličnih računalnikih skorajda ni 
vplivala na učne rezultate, na splošno je bil napredek učencev majhen oziroma celo 
zanemarljiv. So se pa pozitivni vidiki uporabe pokazali pri učencih, ki sicer pri pouku 
biologije še niso uporabljali elektronskega učbenika na tabličnem računalniku, in sicer kot 
bolj pozitivna stališča do njihove uporabe. 
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ABSTRACT 
With the introduction of the use of tablet computers in schools, researches of the impact of 
digital contents on knowledge and views of the students started to emerge. Positive aspects 
are reflected in motivating students to work, faster and easier access to data, easier carrying 
around, more efficient writing, better cooperation between students, and better cooperation of 
students and teachers. All these aspects relate primarily to students´ views on tablet 
computers, but there is little data on the combined impact of electronic textbooks and tablets 
on the knowledge and views of students. The survey was aimed at determining the impact of 
the use of two selected electronic textbooks for biology on tablets on the knowledge of 
students and their attitudes toward the use of electronic textbooks on tablets. The study 
included 122 students of the 8th and 9th grades during biology classes. Students were divided 
into a control group and an experimental group. Students in the experimental group were 
using electronic textbooks on tablets, while the lessons in the control group took place using 
comparatively equivalent printed textbooks. We have found out that the use of electronic 
textbook on the tablets had almost no effect on learning outcomes; in general, progress in 
students was small or even negligible. But there were positive aspects shown in students, who 
otherwise had not used electronic textbook on a tablet during biology class, namely as a more 
positive attitude to the use thereof. 
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1 UVOD 
 
Z naraščanjem uporabe tabličnih računalnikov v razredu raste tudi potreba po razumevanju 
vpliva teh naprav na uspešnost učencev (Audi in Gouia-Zarrad, 2013). Različne raziskave 
(Dündar in Akçayır, 2014; Karsenti in Fievez, 2013) so pokazale, da se pozitivni vidiki 
uporabe tabličnih računalnikov pri pouku kažejo predvsem kot: večja motivacija učencev za 
delo, hitrejši in enostavnejši dostop do podatkov, enostavno prenašanje po prostoru, 
enostavno dodajanje zapiskov, hitrejše ali učinkovitejše opravljanje domače naloge ter hitrejše 
opravljanje dela, enostavnejša organizacija šolskega dela, kakovostne predstavitve učencev, 
kakovostne predstavitve učiteljev, bolj izraženo medsebojno sodelovanje učencev in učitelja, 
enostavnejše sledenje učenčevega dela ter napredka pri pouku, večja ustvarjalnost, uporaba 
različnih sredstev (slik, videoposnetkov, programov itd.), razvoj informacijskih znanj pri 
učencih, izboljšana bralna sposobnost in manjša poraba papirja. Bonds-Raacke in Raacke 
(2008) opozarjata, da pri nadaljnjih raziskavah ni smiselno raziskovati le stališč in odnosa do 
uporabe tabličnih računalnikov med poukom, temveč se je treba usmeriti na vpliv tovrstnih 
naprav na učenčevo znanje. Tu pride v poštev uporaba elektronskega učbenika, ki se ciljno 
uporablja na tabličnih in osebnih računalnikih (Pesek in Zmazek, 2014).  
 
Elektronski učbenik učencem omogoča samostojno učenje, saj so enote napisane jasno in 
razčlenjene na manjše podenote, kar omogoča postopno pridobivanje znanja, ponavljanje, 
utrjevanje ter preverjanje znanja (Vrtačnik in Zmazek, 2014). Pri učinkovitem učenju lahko 
elektronski učbenik prispeva k spodbujanju dejavne vloge učenca, razvijanju generičnih 
kompetenc, samoregulacijskih procesov, individualizaciji in diferenciaciji učenja (Kreuh, Kač 
in Mohorčič, 2011). Učenci, ki pri pouku uporabljajo elektronske učbenike, menijo, da ti 
neposredno izboljšajo njihove učne rezultate (Sun, Flores in Tanguma, 2012), kar pa je lahko 
le njihova predstava o lastni učinkovitosti in ne predstavlja njihovega dejanskega znanja 
(Rockinson-Szapkiw, Courduff, Carter in Bennett, 2013). Poleg tega uporaba elektronskih 
učbenikov spodbuja učence, da sodelujejo drug z drugim, si izmenjujejo mnenja in s tem 
razpravljajo o vsebini (de Oliveira, Camacho in Gisbert, 2014; Sun, Flores in Tanguma, 
2012).  
 
Raziskave se dotikajo predvsem stališč učencev do tabličnih računalnikov oziroma do 
elektronskih učbenikov, ni pa podatkov o njihovem skupnem vplivu na zanje in stališča 
učencev. V Sloveniji je to področje še precej neraziskano, prav tako na splošno literatura ne 
ponuja izsledkov o učinkih dela z elektronskimi učbeniki na tabličnih računalnikih na 
kakovost in količino znanja učencev. Z magistrskim delom smo poskušali ugotoviti, ali ima 
uporaba dveh izbranih elektronskih učbenikov za biologijo na tabličnih računalnikih učinek 
na znanje učencev in na njihova stališča do uporabe elektronskih učbenikov na tabličnih 
računalnikih. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 ZNANJE 
 
Po Passerju in Smithu (2009) so znanja osnova za strokovno znanje in modrost. V vsaki 
kulturi se znanje in pogled na svet prenašata iz generacije v generacijo z jezikom, poukom ter 
socializacijo. Znanje, oblikovano s kulturnim učenjem in okoljskimi izkušnjami, podpira 
spretnosti razmišljanja ter odločanja. Podobno znanje definirata tudi Barle in Bezenšek 
(2006), ki pravita, da o znanju govorimo, kadar gre za preverjena in institucionalizirana 
spoznanja, ki niso le del izkustva ter poznavanja posameznika, temveč velja zanje neki 
družbeni sporazum. Pri tem je poudarjena družbena dimenzija znanja, znanje pa je 
opredeljeno kot posredovanje informacij ali sklopa urejenih informacij o zakonitostih 
procesov v okolju, o strukturi in stanju okolja, o vrednostih ter lastnostih stvari. 
 
Procesu institucionalizacije so podrejeni obseg, vsebina in prenos znanja. Še pred dvema 
stoletjema so otroci pridobivali znanje predvsem s posnemanjem odraslih in s prenosom 
(zdravorazumskih) vedenj, ki so veljala v določeni družbeni skupini. Z večjo kompleksnostjo 
družbenega življenja se vse večji del znanja prenaša prek specializiranih ustanov, šol. Šola 
posreduje uradno določen nabor družbenih znanj, ki temeljijo predvsem na prenosu 
znanstvenega vedenja, hkrati pa je tudi pooblaščena, da nadzira in ocenjuje raven, do katere je 
posameznik usvojil uradno določena znanja. S tem šolski sistem izraža tudi sistem skrbno 
načrtovane razporeditve fonda uradnega znanja (Barle in Bezenšek, 2006).  
 
Marentič-Požarnik (2011) razlaga, da ima dobro znanje, ki naj bi bilo rezultat izobraževanja, 
poleg količinskega vidika, naslednje glavne značilnosti: 

- je razmeroma trajno in odporno proti pozabljanju; pri tem gre tudi za dolgoročne 
učinke izobraževanja, 

- omogoča nam globlje razumevanje sebe, narave, družbe, sveta okoli nas ipd., 
- je uporabno, saj daje osnovo za uspešnejše reševanje podobnih teoretičnih in 

praktičnih problemov; ne gre le za boljšo odzivnost v praktičnih življenjskih ter 
poklicnih situacijah, temveč za splošnejši transferni učinek; dobro znanje imamo pri 
roki, ko ga potrebujemo, 

- je celostno, saj poleg posameznosti vsebuje številne povezave – sheme, pojmovne 
mreže znotraj predmetov in med njimi, 

- vsebinsko znanje je v tesni povezavi s proceduralnim, poleg vsebin vsebuje tudi 
spoznavne procese in spretnosti – kako znanje pridobimo, kako se učimo, kaj z njim 
naredimo –, ali znamo misliti – kritično, analitično, ustvarjalno in praktično, 

- je dinamično, z boljšim znanjem se povečujeta tudi interes in želja spoznati še več, 
- obsega tudi razmislek o lastnem spoznavanju – metakognicijo, 
- obsega tudi etično razsežnost, tudi razmislek o odgovorni uporabi znanja v skupno 

dobro. 
 
Na vprašanje, kaj je kakovostno znanje, najbrž ni mogoče dobiti enoznačnega odgovora ne od 
psihologov, pedagogov ne od učiteljev. Odgovori so najpogosteje v skladu z Bloomovo 
klasifikacijo ciljev, kot kakovostno znanje pa se opredeljuje tisto znanje, ki je povezano z 
»višjimi« cilji, ki pa so: razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in vrednotenje ali evalvacija 
(Razdevšek-Pučko, 1996). Marentič-Požarnik (1999) pravi, da je znanje kakovostno, če od 
njega učencu tudi pa daljšem časovnem obdobju nekaj ostane in če pridobljeno znanje vpliva 
na njegovo presojo ter odločanje tudi v situacijah, ki niso povezane s šolo, in seveda tudi na 
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nadaljnje učenje. Kakovost znanja, kot trajno, uporabno, osebno in življenjsko pomembno 
znanje, mora imeti prednost pred kopičenjem podatkov.  
 
Iz kakovosti doseženega znanja (predvsem iz njegove trajnosti in uporabnosti) lahko posredno 
sklepamo o kakovosti procesov (oblik učenja), ki so do njega privedli (Marentič-Požarnik, 
2011, Razdevšek-Pučko, 1996). Boljšo kakovost znanja zagotovimo s spodbujanjem aktivne 
rekonstrukcije namesto reprodukcije znanja. Če želimo to uvesti v pouk, je treba učiteljem 
dati oporo, snovno razbremenjene učne načrte in primerno izpopolnjevanje (Marentič-
Požarnik, 1999). 
 
 
2.1.1 Naravoslovna pismenost in naravoslovno znanje 
 
V raziskavi PISA zajema naravoslovna pismenost posameznikovo znanje in uporabo tega 
znanja za prepoznavanje naravoslovno-znanstvenih problemov, pridobivanje novega znanja, 
razlaganje naravoslovnih pojavov ter izpeljavo ugotovitev o naravoslovnih problemih, ki 
temeljijo na podatkih in preverjenih dejstvih, nadalje pa tudi razumevanje značilnosti 
naravoslovnih znanosti (Štraus, Šterman Ivančič in Štigl, 2013).  
 
PISA 2015: Osnutek naravoslovnega okvirja (2013) predstavlja tri oblike znanja, ki so 
potrebne za naravoslovno pismenost:   

- Poznavanje vsebine: Domneva se, da imajo učenci nekaj znanja in razumevanja o 
glavnih pojasnjevalnih zamislih ter teorijah znanosti, kot je na primer razumevanje 
teorije evolucije in naravnega izbora. Ta primer pojasnjevalne zamisli je predstavljen 
le za ilustracijo, iz katere je razvidno, da so zamisli in teorije bistvenega pomena za 
naravoslovno pismenost posameznika. 

- Proceduralno (postopkovno) znanje: Zanje o standardih postopkih, ki jih znanstveniki 
uporabljajo za pridobivanje zanesljivih in veljavnih podatkov. Takšno znanje je 
potrebno tudi pri znanstvenih preiskavah in kritičnem vrednotenju dokazov, ki bi se 
lahko uporabili pri podkrepitvi posameznih trditev. Pričakuje se, da bodo učenci 
vedeli, da imajo znanstvena spoznanja različne stopnje varnosti. 

- Epistemološko znanje: Z epistemološkim znanjem lahko na podlagi primerov 
pojasnimo razliko med znanstveno teorijo, hipotezami in opazovanjem. Posamezniki, 
ki imajo epistemološko znanje, razumejo, da je izdelava modelov neposredna 
predstavitev (abstraktna ali matematična) ključnih značilnosti znanosti in da pojem 
teorije, ki se pojavlja v znanosti, ni isto kot pojem teorije, ki se pojavlja v vsakdanjem 
izražanju kot sinonim za ugibanje ali slutnjo.  
 

 
2.1.1.1 Znanje biologije med slovenskimi učenci 
 
Raziskava PISA kaže, da je znanje biologije med slovenskimi učenci dobro. Učenci slabše 
rešujejo naloge višjih kognitivnih ravni, kjer je v ospredju uporabno znanje. Morda je vzrok v 
poudarjanju poznavanja biološke vsebine in kompetence znanstvenega razlaganja pojavov, 
manj pa je poudarjeno razvijanje znanj o naravoslovnih znanostih in uporabe naravoslovno-
znanstvenih podatkov ter preverjanje dejstev. Naloga vseh, ki se v Sloveniji ukvarjajo z 
biološkim izobraževanjem, še posebej učiteljev biologije, je, da usposobijo učence tudi s tega 
vidika, ne le z vidika vsebinskega znanja (Strgar, 2010). 
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2.2 STALIŠČA 
 
Socialni psihologi so želeli z definiranjem pojma stališča oblikovati teoretski koncept, ki naj 
omogoči povezovanje notranjih (duševnih) in zunanjih (fizičnih in socialnih) vidikov 
obnašanja ljudi. Glede na te predpostavke stabilnost stališč pomembno vpliva na stabilnost 
obnašanja, sprememba stališč pa vodi do modifikacije obnašanja (Ule, 1997). 
  
Stališča so trajnejše miselne, čustvene in vedenjske naravnanosti do različnih predmetov, 
oseb, dogodkov ter pojavov. Vsako stališče ima svojo spoznavno, čustveno in vedenjsko 
sestavino, komponento za ustrezno ravnanje (Marentič-Požarnik, 2008). Spoznavno 
komponento sestavljajo naša prepričanja; čustvena komponenta vključuje občutke in ocene; 
vedenjska pa je sestavljena iz načinov, ki delujejo v smeri stališč objekta (Strickland, 2001). 
 
So eden najpomembnejših rezultatov socialne izgradnje človeka. Zanje nimamo nobenih 
bioloških predispozicij, zato so socialno pridobljene strukture osebnosti, ki jih oblikujemo in 
spreminjamo skozi celo življenje. Stališča so tudi pomemben rezultat socializacije človeka, 
saj jih sprejemamo in oblikujemo skupaj s sprejemom socialnega znanja, izkušenj ter norm iz 
okolja. Na njihovo oblikovanje in spreminjanje najpomembneje vplivajo naslednji faktorji: 

- skupinska pripadnost: vpliv primarnih in referenčnih skupin, 
- informacije in znanje: vpliv množičnih komunikacijskih sredstev kot izvorov 

informacij, 
- osebnostne lastnosti in značilnosti: izkušnje, trenutne potrebe in motivacija 

posameznika (Ule, 1997). 
 
 

2.2.1 Ambivalenca stališč 
 
Ambivalenca predstavlja pozitivne ali negativne občutke do nekega objekta. Lahko se 
pojavlja znotraj iste komponente (intrakomponentna ambivalenca) ali med dvema 
komponentama stališč (interkomponentna ambivalenca). Stališča, ki so ambivalentna, imajo 
nizko konsistenco vrednotenja, vendar pa se konstrukti razlikujejo (Maio et al., 2000, v Olson 
in Maio, 2003). Nizka konsistenca se nanaša na skupno vrednotenje ene komponente, medtem 
ko se ambivalenca nanaša na sestavine konsistence ali na več komponent (Olson in Maio, 
2003). 
 
Ambivalenca stališč močno vpliva na mnenje in obnašanje, vendar pa morda to drži le za 
stališča do vsakdanjih objektov in vprašanj. Poleg tega naj bi ambivalenca zmanjševala 
zaupanje ljudi v njihova stališča do nekega objekta (Ajzen, 2001).  
 
 
2.2.2 Funkcije stališč  
 
V najširšem pomenu funkcionalnosti nam stališča služijo za lažje prilagajanje na okolje 
(Eagly in Chaiken, 1998, v Ajzen, 2001). Razumevanje funkcije stališč pojasni, zakaj se 
ljudje trudimo oblikovati in ohraniti stališča, in tudi, kako motivacija vpliva na valenco ter 
strukturo stališč (Olson in Maio, 2003).  
 
Stališča vplivajo na mentalno pripravljenost za določen način reagiranja in s tem na naše 
zaznavanje ter doživljanje določene situacije in objektov, kako o njih mislimo ter nanje 
emocionalno reagiramo. Stališča usmerjajo pozornost in tako delujejo na selektivnost 



Arh, A. Poučevanje biologije z uporabo elektronskega učbenika. 
Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017 

5 

 

percepcije. Stališča vplivajo na to, da v množici dražljajev izberemo in vidimo le tisto, kar je 
v skladu z osebnimi stališči. Stališča prav tako vplivajo na učenje in pomnjenje, saj se laže 
učimo ter si hitreje zapomnimo stvari, ki so v skladu z lastnimi stališči (Ule, 1997). 
 
 
2.3 MOTIVACIJA IN INTERES  
 
V splošnem je motivacija proces, ki vpliva na smer, vztrajnost in moč ciljno usmerjenega 
vedenja (Passer in Smith, 2009).  
  
S pedagoškega vidika je motivacija psihološki proces, ki spodbuja in uravnava učenje 
(Juriševič, 2012). Slavin (2006) ugotavlja, da je motivacija ena izmed najbolj kritičnih 
komponent učenja. Postavlja se vprašanje, kako učencem vzbuditi željo po učenju. 
Pripravljenost za učenje je produkt številnih dejavnikov, kot so osebnost, sposobnosti za 
reševanje različnih tipov nalog, pobude za učenje in učiteljevo vedenje.  
 
Vsi učenci so motivirani, pomembno pa se je vprašati, za kaj so motivirani. Nekateri učenci 
so motivirani za druženje in gledanje televizije, drugi za šolsko delo (Slavin, 2006). Učna 
motivacija je rezultat sovplivanja trajnejših osebnostnih potez (interesi, stopnja storilnostne 
motivacije, raven aspiracije pri učencu) in značilnosti učne situacije (privlačnost, težavnost, 
smiselnost učnih nalog, medosebni odnosi). Pomanjkanje učne motivacije pri učencih se kaže 
kot izmikanje učnim nalogam, klepetanje, sanjarjenje, upiranje, prepisovanje in delanje »po 
poti najmanjšega upora« (Marentič-Požarnik, 2008).  
 
Učiteljeva naloga je, da ne poveča motivacije same po sebi, temveč da poskuša odkriti, kaj 
učence motivira za učenje, nato pa to usmeriti v dejavnosti, ki vodijo k učenju (Slavin, 2006). 
Za uspeh pri učenju je pomembno, da se znamo učiti in da smo pripravljeni usmerjati svojo 
energijo v doseganje zastavljenih, tudi zahtevnejših učnih ciljev ter pri tem vztrajati. 
Temeljitost učenja in kakovost doseženih rezultatov je določena z vrsto in stopnjo motivacije 
(ali bo šlo za trajno, uporabno, poglobljeno znanje ali pa ne) (Marentič-Požarnik, 2008). 
Učitelj mora biti pri ustvarjanju učne motivacije pozoren na motivacijsko vrednost 
predstavljene vsebine in zunanjo motivacijo, kamor spadajo pohvale, povratni odzivi, 
spodbude ter razprave (Slavin, 2006). 
 
Pri razumevanju in spodbujanju učne motivacije je pomembno, kako rešujemo dilemo ter 
odnos med zunanjo in notranjo motivacijo za učenje. O zunanji motivaciji govorimo, kadar se 
učimo zaradi zunanjih posledic, ki niso nujno sestavni del same dejavnosti, torej učenja; kadar 
cilj ni v dejavnosti (npr. spoznati fosile), ampak zunaj nje, v določeni posledici, kot so npr. 
ocena, pohvala, želja, da nekomu ustrežemo ali da se izognemo graji. Učenje je tako le 
sredstvo za doseganje pozitivnih in izogibanje negativnim posledicam (pozitivna in negativna 
zunanja motivacija). Zunanja motivacija pogosto ni trajna – s tem ko vir zunanje podkrepitve 
izgine, se tudi dejavnost konča. Običajno je povezana s pritiski, z napetostjo, nizkim 
spoštovanjem in zaskrbljenostjo, še posebej kadar zahtevnim ciljem nismo kos ter menimo, da 
sami s svojim trudom ne moremo vplivati na izid (Marentič-Požarnik, 2008).  
 
Notranja motivacija ima cilj delovanja v dejavnosti sami, vir podkrepitve pa je v nas, saj 
želimo razviti svoje sposobnosti, doseči, kar nas zanima, obvladati določeno spretnost, 
spoznati in razumeti nekaj novega. Proces (npr. raziskovanje in odkrivanje v učilnici in v 
naravi) je pogosto pomembnejši od rezultata in je že sam po sebi vir zadovoljstva. Prednost 
notranje motivacije je v zadovoljstvu in v njeni trajnosti (vztraja tudi brez zunanjih 
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podkrepitev), v kakovostnejši dejavnosti ter boljših rezultatih. Prav tako je v povezavi s 
spontanostjo, z ustvarjalnostjo, užitkom in s širjenjem interesov. Med vire notranje motivacije 
sodijo radovednost, želja po spoznanju nasploh ali interes za določeno področje (biologijo, 
tehnologijo …), težnja po uresničevanju svojih potencialov, ustvarjanju in obvladovanju 
nekega področja znanja ali spretnosti (prav tam).  
 
O notranji motivaciji v najčistejši obliki lahko govorimo, kadar se učimo zaradi interesa za 
določeno stvar – naravoslovje, biologijo, uporabo IKT-ja. Ločimo osebne in situacijske 
interese (Marentič-Požarnik, 2008), pri čemer se ti med seboj precej razlikujejo (Abrahams, 
2009). Osebni interesi so razmeroma trajne pozitivne usmerjenosti do posameznih področij, ki 
se začnejo razvijati že zgodaj. Najprej se pojavijo razlike v interesu za svet predmetov in svet 
ljudi, iz tega pa se kasneje razvijejo interesi za posamezne naravoslovno-tehniške ter 
družboslovne vede (Marentič-Požarnik, 2008). S tem, ko imajo učenci osebni interes za neko 
dejavnost ali področje, temu namenijo več pozornosti, o tem pridobijo več znanja in pri teh 
dejavnostih bolj sodelujejo (Renninger, 1998, v Abrahams, 2009). Osebni interes je torej 
pomemben dejavnik učinkovitega učenja (Schiefele, Krapp in Winteler, 1992, v Abrahams, 
2009). 
 
O situacijskem interesu govorimo, ko zna učitelj ustvariti tako situacijo, da zbudi interes tudi 
pri tistih učencih, ki ga prvotno niso imeli (Marentič-Požarnik, 2008). Učiteljem predstavlja 
priložnost, da pozitivno vplivajo na uspešnost učenčevega učenja (Hoffmann in Häussler, 
1998, v Abrahams, 2009). To zmožnost obvladajo nekateri učitelji intuitivno, se je je pa tudi 
možno naučiti. Interes vzbudijo učne naloge in dejavnosti, ki so ravno prav nove ter izzivalne, 
ravno prav zahtevne (ne pretežke, ne prelahke), ki so učencem osebno pomembne in jih 
miselno ter čustveno aktivirajo (Marentič-Požarnik, 2008). To lahko med drugim dosežemo s 
praktičnimi nalogami (Abrahams in Miller, 2007, v Abrahams, 2009). Iz situacijskega interesa 
se lahko postopoma razvije tudi osebni interes (Marentič-Požarnik, 2008).  
 
 
2.4 UČENJE IN POUČEVANJE 
 
Povezanost med učenjem in poučevanjem je temeljni didaktični odnos, ki vključuje bistvene 
učne relacije, ki se spletajo med učnimi cilji ter vsebinami, učno organizacijo in metodami, 
učnim potekom ter rezultati, učenci in učiteljem itn. (Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in 
Strmčnik, 2003). Kljub temu, da je poučevanje veščina, z njim še tako spreten učitelj ne more 
nadomestiti učenja. Nemogoča je natančna odslikava poučevanega v naučenem, saj učenci 
vedno po svoje razumejo tisto, kar jih želimo naučiti (Jank in Meyer, 2006).  
 
Jank in Meyer (2006) ugotavljata, da se učenje in poučevanje razlikujeta po tem, da ima 
učenje revolucionarno strukturo ter učencem omogoča, da se naučijo učenja, kar povečuje 
njihovo neodvisnost in lastno dejavnost. Poučevanje pa ima konservativno strukturo, saj 
ohranja kulturno, politično in ekonomsko izročilo družbe ter napeljuje k vodenju učencev in 
nadzoru nad njimi. 
 
 
2.4.1 Učenje 
 
Jank in Meyer (2006) učenje definirata kot »spreminjanje zmožnosti za refleksijo in 
odgovorno ravnanje s samostojnim obvladovanjem zunanjih spodbud in notranjih impulzov« 
(str. 38). 
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Ivanuš Grmek, Čagran in Sadek (2009) opredeljujejo učenje kot pridobivanje novih izkušenj, 
informacij, ki relativno trajno vplivajo na spreminjanje posameznikovega obnašanja ter 
doživljanja. Učenje ni le odziv možganov in telesa na poučevanje, saj smo ljudje ustvarjeni za 
učenje, možgani pa nam delujejo samodejno. Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik 
(2003) ugotavljajo, da ima učenje enake namene kot poučevanje, je pa kljub temu z njim 
povezano več samostojnosti ter ustvarjalnosti učenca. Učenje je bolj samostojno, zavestno in 
kritično obvladovanje ustreznih znanstvenih, civilizacijskih, kulturnih ter duhovnih izkušenj 
in spoznanj ter razvijanje kognitivnih, emocionalnih, hotenjskih in kinestetičnih moči človeka.  
Učenje si lahko pojasnimo v širšem in ožjem pomenu. V širšem pomenu je naravno, 
nenamerno učenje, ki poteka vse življenje. Učenje v ožjem pomenu je omejeno predvsem na 
šolo, kjer poteka komplementarno s poučevanjem. Pri tem govorimo o izobraževalnem 
učenju. Tako učenje zavzame praktično ali bolj teoretično izobraževalno raven. Učenje pri 
praktičnih predmetih, ki potekajo v delavnicah, zunaj šole, je običajno manj zahtevno, njegov 
rezultat pa so predvsem enostavnejše vedenje, sposobnosti in spretnosti. Pretežno teoretično 
učenje je zahtevnejše, njegovi rezultati pa so bolj poglobljeno vedenje, znanje in sposobnosti, 
še posebej razvijanje višjih oblik mišljenja (Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik, 
2003).  
 
Marentič-Požarnik (2008) ugotavlja, da je za mnoge raziskovalce in laike učni uspeh (šolske 
ocene, testni rezultati) pomemben kriterij učne uspešnosti. Razumevanje uspešnosti pa je 
širše, saj se je treba vprašati tudi, kakšna je kakovost znanja, njegova trajnost in uporabnost. 
Pri tem pa se opiramo na naslednje dejavnike in metode uspešnega učenja: 

- notranji dejavniki (v učencu): 
- fiziološki: stanje čutil, živčevja, zdravstveno stanje, senzomotorična 

koordinacija itn., 
- psihološki: umske in druge sposobnosti, stili učenja in spoznavanja, 

motiviranost za učenje, osebnostne lastnosti (samozavest), 
- zunanji dejavniki (v okolju): 

- fizikalni: opremljenost in oblikovanost učnega prostora, 
- socialni: družbeno okolje (družina, šola, širše okolje). 

 
Vsi ti dejavniki se med seboj tesno prepletajo, zato ni mogoče potegniti ostre meje med 
notranjimi in zunanjimi (prav tam).  
 
Po Marentič-Požarnik (1998, v Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik, 2003) namene in 
kakovost učenja označujejo ravni učenja. O tem obstaja vrsta klasifikacij, najbolj znana pa je 
Bloomova taksonomija znanja, iz katere tudi izhajajo ravni učenja: od mehaničnega in 
reproduktivnega do produktivnega ter ustvarjalnega učenja. Kot navajajo Ivanuš Grmek, 
Čagran in Sadek (2009), so pri Bloomovi taksonomiji skupine ciljev razvrščene hierarhično – 
od nižjih proti višjim stopnjam: 
 

1. Znanje – sposobnost učencev, da prepoznajo, prikličejo, obnovijo dejstva, podatke, 
termine, simbole, definicije, pravila, postopke in razlage, s katerimi so se predhodno 
seznanili.  

2. Razumevanje – opisovanje, povzemanje, pojasnjevanje s svojimi besedami, 
povzemanje bistva s svojimi besedami, dajanje primerov, razbiranje podatkov iz 
grafov, zemljevidov, rezultatov in prevajanje iz enega v drug simbolni zapis. 
Sposobnost za razumevanje pokažejo tisti učenci, ki dojamejo pomen posredovanega 
sporočila.  
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3. Uporaba – pojasnjevanje in reševanje problemske situacije s poznanim principom, 
napovedovanje posledic, učinkov na osnovi danih podatkov, prepoznavanje ter 
utemeljevanje izjem. Uporaba pomeni, da naj bi bil učenec sposoben uporabiti znanje 
ob predhodnem razumevanju danega sporočila. 

4. Analiza – določanje posameznih elementov v sporočilu, analiza odnosov med elementi 
in analiza organizacijskih principov. Analiza torej predstavlja sposobnost učencev, da 
uspešno razstavijo neko gradivo na njegove sestavne dele, prepoznajo razmerja med 
njimi in način, po katerem je celota urejena. 

5. Sinteza – sposobnost razvijanja in oblikovanje idej, sporočil, hipotez ter načinov za 
preverjanje hipotez, načrtovanje eksperimentov, izpeljav posplošitev, klasifikacij, 
modelov, teoretskih zaključkov, priporočanja in načrtovanja idejnih rešitev, 
utemeljevanja odločitev, upoštevanja različnih mnenj ter udeleževanja v diskusijah. 
Sposobnost za sintezo pokažejo učenci, ki na izviren način sestavijo in povežejo dele 
nekega gradiva ter ob tem oblikujejo nove vzorce in strukture.  

6. Vrednotenje – presoja ustreznosti, primernosti, izčrpnosti podatkov, zanesljivost 
opazovanj, postopkov, presoja dela glede na argumente in dokaze, primerjava dela z 
drugimi deli po kriterijih, prepoznava predsodkov ter emocionalnih faktorjev. 
Vrednotenje pomeni, da so učenci sposobni izdelovati kvalitativne in kvantitativne 
sodbe o gradivih, pojavih ter rešitvah problemov. 

 
 
2.4.2 Poučevanje 
 
Jank in Meyer (2006) poučevanje definirata kot »metodično posredovanje določene učne 
vsebine učencu v pedagoško pripravljenem okolju« (str. 39). Po Blažiču, Ivanuš Grmek, 
Kramar in Strmčniku (2003) pa je ta definicija nekoliko natančnejša: poučevanje pomeni 
učiteljevo neposredno pomoč učencem pri usvajanju izbranih in prilagojenih spoznanj, 
sposobnosti, spretnosti, vrednot ter izkušenj, vključevanje v neposredni učni kontakt z učno 
stvarnostjo in smotrno vedenje pri čim bolj aktivnem ter samostojnem učenju.  
Poučevanje ne pomeni enosmernega, transmisijskega, pretežno verbalno-demonstracijskega 
posredovanja učnih vsebin, da bi jih učenci bolj ali manj pasivno-receptivno sprejemali. 
Učenčeva glava ni prazen prostor, ki čaka, da ga zapolnimo z učnimi vsebinami. V tej glavi so 
že ideje, predstave, znanja, vrednote, izkušnje, želje in še marsikaj, kar usposablja učenca za 
kritično samostojno učenje ter nadaljnje osebnostno oblikovanje. Direktivnost, ki zavira 
učenčev avtonomni in avtentični učni razvoj, je treba nadomestiti s svobodnim, z 
demokratičnim, multimedijskim ter multimetodičnim poučevanjem, ki učencu omogoča 
samostojno učenje. Le tako poučevanje lahko pestro poveže nižje in višje oblike učenčeve 
aktivnosti ter preseže didaktična nasprotja med učnim dejanjem in sprejemanjem, 
reproduciranjem ter razmišljanjem, posnemanjem in odkrivanjem, izobraževanjem ter 
vzgajanjem, vodenjem in samovodenjem, med morati ter želeti učiti se (prav tam).     
 
Pri pridobivanju znanja dajejo nekateri psihologi prednost subjektivno-psihološkemu 
konstruiranju in strukturiranju učenčevih notranjih učnih danosti, predznanja, idej, izkušenj, 
pojmov, skratka učenju. Zunanji, didaktični vir učenja in s tem poučevanje je tako prikazano v 
podrejenem položaju. Razširjeno mnenje, da je učiteljevo neposredno poučevanje neprimerno, 
saj naj bi učence premalo miselno spodbujalo, učno motiviralo in aktiviralo, je neutemeljeno. 
To drži le v primeru, da je poučevanje avtokratsko in rutinsko, ne pa če je izvirno, 
demokratično, odprto za neprestano povezovanje z dialogom ter ostalimi učnimi metodami. 
Po drugi strani pa tudi samostojno učenje ni vedno primerno, zlasti ni najboljše za širjenje 
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načrtovanega izobrazbenega obzorja in za globlje problemsko dojemanje učnih vsebin ter z 
njimi stvarnosti (prav tam). 
 
 
2.4.2.1 Metode in oblike poučevanja 
 
Učna metoda pomeni načrtno in sistematično, pojavu, sposobnostim ter posebnostim učencev 
ustrezne načine pouka, ki zanesljivo vodijo k zastavljenim učnim ciljem oziroma k usvajanju 
znanj, razvijanju sposobnosti in oblikovanju osebnosti (Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in 
Strmčnik, 2003). Učne metode so torej v šolskem vsakdanu povezane z metodičnim 
ravnanjem učitelja. Pri tem ne smemo pozabiti, da metodičnega razmišljanja in ravnanja niso 
zmožni le učitelji, temveč tudi učenci (Jank in Meyer, 2006). 
 
Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik (2003) metode opredeljujejo ter razvrščajo po 
naslednjih vidikih: 

- po teoretičnih temeljih: teoretično-deduktivne (npr. razlaga), empirično-induktivne 
(npr. prikazovanje); 

- po prevladujočih procesih v metodah: miselni spoznavni procesi, procesi vrednotenja 
in psihomotorni procesi; 

- po značilnostih metodoloških pristopov: posredovalni, problemski in raziskovalni; 
- po aktivnostih učiteljev in učencev: metode teoretičnega dela, govorne, tekstualne in 

praktične (psihomotorne); 
- po odnosih in didaktični komunikaciji med učitelji ter učenci: neposredne, posredne in 

interakcijske; 
- po organizacijskih oblikah: frontalne, individualne in skupinske; 
- po rabi različnih didaktičnih sredstev: laboratorijske, eksperimentalne in 

multimedijsko podprete; 
- po namenih in funkcijah: obravnava in pridobivanje nove snovi, razvijanje 

sposobnosti, spretnosti, navad, lastnosti, utrjevanje ter ponavljanje.  
 
Ažman, Brejc in Koren (2014) ugotavljajo, da je vsaka metoda v osnovi dobra, na učitelju pa 
temelji odločitev, kdaj in kateri način dela bo pri določeni vsebini izbral ter uporabil. 
Pomembno je, da učitelj pozna in obvladuje širok ter raznolik nabor metod. Po Tomić (2000, 
v Ažman, Brejc in Koren, 2014) so določeni kriteriji za izbor metode učenja vsebina, cilji, 
razvojna stopnja učencev, predznanje in sposobnosti učencev, poznavanje metode dela, 
število učencev v oddelku, sprejemanje sodelovalnega učenja med učenci, čas, značilnosti 
metode (kako spodbuja aktivno učenje in učiteljeva osebnost ter usposobljenost za uporabo 
metode).  
Pomembno je tudi, kolikokrat učitelj z istimi učenci neko metodo uporabi (Ažman, Brejc in 
Koren, 2014), pri čemer pa ne smemo pozabiti, da nam ista metoda lahko omogoča doseči 
različne cilje (Plut Pregelj, 2008). 
 
Učne oblike se pojavljajo kot sestavni del metod in kot posebni didaktični pojavi, ki urejajo 
razmerja med položaji ter vlogami učitelja in učencev. Izbor učne oblike je odvisen od 
učencev (število in njihove psihične značilnosti), ciljev, vsebine, razpoložljivih didaktičnih 
sredstev, didaktičnega okolja (velikost prostora), didaktične zasnove in usmerjenosti vzgojno-
izobraževalnega procesa ter od učiteljevih didaktičnih kompetenc za oblikovanje, vodenje oz. 
izvajanje procesa v različnih oblikah. Danes je izobraževalni proces organizacijsko dokaj 
pester in dinamičen, kljub temu pa nekatere tradicionalne oblike, npr. frontalna, še vedno 
prevladujejo (Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik, 2003). 
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Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik (2003) navajajo naslednje učne oblike:  
Frontalna oblika 
Je organizacijska oblika, pri kateri učitelj neposredno izvaja izobraževalni proces s celim 
oddelkom oz. večjo skupino učencev. Učitelj sam uravnava potek in tempo ter neposredno 
vpliva na aktivnost učencev, ki jih vodi od začetka do konca procesa. Pri tem so učenci v 
podrejenem položaju, saj večinoma sprejemajo informacije, ki jim jih posreduje učitelj.  
 
Individualna oblika 
Zanjo je značilno individualno delo vsakega učenca posebej. Vsak posameznik je v določenih 
fazah procesa neposredno aktiven in tako cilje vzgojno-izobraževalnega procesa dosega z 
lastno aktivnostjo. Na ta način posameznik pridobiva znanje, si razvija miselne in druge 
sposobnosti ter osebnostne lastnosti in se navaja na samostojno delo. 
 
Delo v dvojicah 
Delo v dvojicah je najstarejša didaktična oblika, ki ima pred ostalimi vrsto prednosti: je 
organizacijsko preprosta, člani dvojic imajo več možnosti za aktivnost kot v frontalni in 
skupinski obliki ter niso sami kot v individualni obliki. S to obliko lahko izobraževalni proces 
v veliki meri prilagodimo značilnostim učencev, povečamo možnost za njihovo aktivnost in 
njihovo neposredno komunikacijo. Prav zato jo je smiselno uporabiti pri prehajanju iz 
frontalnega v skupinsko in individualno delo. 
 
Skupinska oblika 
Izobraževalni proces je skupinski, kadar je večja skupina učencev (npr. oddelek) razdeljena na 
več manjših skupin, ki samostojno izvajajo del procesa. Učitelj vodi celoten potek procesa, z 
učenci pa je v posrednem odnosu prek skupin. Učitelj poleg vodenja dela skupin učencem v 
primerih, kjer je treba, tudi neposredno pomaga.  
Skupinsko organiziran izobraževalni proces je bolj razgiban, večje in boljše so tudi delovna 
disciplina, motivacija za delo ter delovna učinkovitost (Prodanović-Ničković, 1974; Tomič, 
1999, v Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik, 2003). 
 
 
2.4.2.2 Poučevanje biologije 
 
Poučevanje biologije mora temeljiti na znanstvenih spoznanjih, katerih podlaga so teorije in 
hipoteze, ki jih je mogoče potrditi ali ovreči. Učitelj bioloških vsebin ne sme učiti 
dogmatično, saj je to v nasprotju z osnovnim ciljem izobraževanja – spodbujanjem 
razumevanja. Tudi učenci morajo razlikovati med razumevanjem in nekritičnim 
sprejemanjem idej (Vilhar, Zupančič idr., 2011).  
 
Po didaktičnih priporočilih veljavnega učnega načrta za biologijo mora poučevanje biologije 
obsegati obravnavo bioloških znanstvenih spoznanj v učnem načrtu in tudi pojasnjevanje 
znanstvenih metod, na podlagi katerih so znanstveniki prišli do teh spoznanj. Na ta način 
učenci razvijajo razumevanje temeljnih bioloških konceptov in analitični način razmišljanja, 
ki jim bo v življenju omogočil nadgradnjo znanja z novimi znanstvenimi spoznanji, ki jih 
danes še ne moremo predvideti (prav tam). 
 
Učitelj biologijo poučuje tako, da so obravnavane vsebine znanstveno pravilne in hkrati 
privlačne za učenje. Pri tem mora paziti, da ohrani ravnovesje med zabavno in resno platjo 
biologije kot znanosti. Poglabljanje razumevanja vsebinskih ciljev se lahko doseže z uporabo 
zanimivih prikazov, zgodb in podobnih pristopov k poučevanju. Z zabavno stranjo učenja si 
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učenci zapomnijo nekatere ideje, to pa ne nadomestiti učinkovite vsebinske obravnave in 
nenehnega truda, ki ga morajo učenci vlagati v razumevanje biologije (prav tam).  
 
Glavni cilj pouka biologije je celostno razumevanje biologije, ki temelji na razumevanju 
vsebinskih konceptov in povezavami med njimi. Razumevanje bioloških konceptov učenci 
poglobijo s čim več eksperimentalnega in terenskega dela ter z drugimi, za uresničevanje 
ciljev smiselno uporabljenimi dejavnostmi (npr. uporaba IKT, delo z viri informacij, 
projektno delo, raziskovalne naloge, samostojno in skupinsko delo). V pouku biologije 
morajo biti razvidni raziskovalna naravnanost, celostni pristop in aktualnost biologije kot 
dinamične sodobne znanosti, ki pomembno vpliva tudi na naše vsakdanje osebno ter družbeno 
življenje (prav tam).  
 
Danes poučevanje biologije doživlja velike spremembe na vseh ravneh izobraževanja, glavna 
razloga za to pa sta izjemno hiter napredek sodobne biološke znanosti in vedno večji družbeni 
pomen biologije, kar se kaže tudi v novih pristopih pri biološkem izobraževanju (Vilhar, b. d.; 
Vilhar, Zupančič idr., 2011). Prenova zajema posodobitev učnih načrtov in učbenikov ter 
obsežno strokovno izobraževanje aktivnih učiteljev in spremembe pri izobraževanju novih 
učiteljev (Vilhar, b. d.).  
 
Vilhar, Zupančič idr. (2011) ugotavljajo, da je pri poučevanju biologije nujen premik od 
faktografskega učenja k razumevanju bioloških konceptov in povezav med njimi. To se kaže 
tudi pri sodobnem pouku biologije, ki učencem omogoča ustvarjanje mreže znanja. Mreža 
povezav med biološkimi koncepti mora biti učitelju glavno vodilo pri pouku. Pri tem je treba 
pozornost usmeriti na osveščanje o medsebojni povezanosti in soodvisnosti živih sistemov ter 
kompleksnosti procesov v naravi. V učbeniku ali delovnem gradivu mora biti snov pregledno 
in sistematično podana, pri tem pa mora omejiti sklicevanje le na najnujnejše povezave z 
drugimi vsebinami, saj se preglednost in jasnost osnovnega sporočila besedila zmanjšata. 
Učitelj lahko z ustrezno razlago pri pouku učencem pomaga dojeti celovitost delovanja žive 
narave in navzkrižne povezave med biološkimi koncepti. Celostno razumevanje žive narave 
pomembno prispeva k sposobnosti za uporabo biološkega znanja pri vrednotenju in reševanju 
kompleksnih problemov (prav tam). 
 
Ta premik temelji na spremembi učiteljevega razmišljanja in zato tudi ni preprost. 
Zagotavljanje ustrezne splošne izobrazbe od učitelja zahteva vključevanje družbeno aktualnih 
bioloških tem v pouk. Nekatera nova odkritja biološke znanosti kmalu postanejo tema 
družbenih razprav (npr. genski inženiring, kloniranje), zato je pomembno, da tudi pouk 
biologije sledi znanstvenim spoznanjem. Mnogim učiteljem lahko to predstavlja težavo, saj se 
v času izobraževanja s temi temami niso srečali. Izziv predstavljata tudi privzgoja 
znanstvenega načina razmišljanja, ki mora temeljiti tudi na učenčevih praktičnih izkušnjah, in 
razvijanje sposobnosti komuniciranja (Vilhar, b. d.).      
 
S posodobitvijo biološkega izobraževanja moramo vsakemu posamezniku zagotoviti takšno 
osnovno biološko izobrazbo, ki mu bo omogočala sprejemanje informiranih osebnih in 
družbenih odločitev s področja biologije (npr. referendumi, odločitve o postopkih zdravljenja, 
skrb za varstvo narave in okolja) (prav tam).  
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2.5 TABLIČNI RAČUNALNIKI V ŠOLI 
 
Z razvojem tehnologije se hitro spreminjajo tudi uporabniške navade. Mobilne tehnologije so 
postale pomemben del sodobnosti, svoje mesto pa so našle tudi v izobraževanju (Şimşek in 
Doğru, 2014). Z naraščanjem uporabe tabličnih računalnikov pri pouku raste tudi potreba po 
razumevanju njihovega vpliva na delo pri pouku in uspešnost učencev. Številne raziskave so 
pokazale, da je uporaba tabličnih računalnikov pri pouku bolj učinkovita kot tradicionalni 
način poučevanja, kjer učitelj informacije le podaja (Audi in Gouia-Zarrad, 2013). 
 
Uporaba tabličnega računalnika poveča interakcijo med učiteljem in učencem, zaradi česar je 
pouk bolj dinamičen in se bolj prilagaja potrebam učencev. Pri tej metodi dela učenci ostanejo 
skoncentrirani do konca pouka (prav tam). Bonds-Raacke in Raacke (2008) dodajata, da 
uporaba tehnologije pri pouku tudi okrepi izkušnje, ki jih učenci dobijo med učnim procesom. 
 
Po Karsenti in Fievez (2013) učitelji in učenci navajajo naslednje prednosti uporabe 
tabličnega računalnika pri pouku: večja motivacija za delo, boljši dostop do informacij, lahka 
prenosljivost po prostoru, enostavno delanje zapiskov v interaktivnih gradivih, enostavno 
organiziranje dela, kakovostne predstavitve učencev, kakovostne predstavitve učiteljev, boljše 
sodelovanje med učenci, boljše sodelovanje učencev z učiteljem, večja ustvarjalnost, uporaba 
različnih sredstev (slike, video posnetki, aplikacije itd.), delo učencev v skladu z lastnim 
tempom, razvoj informacijskih znanj pri učencih, razvoj informacijskih znanj pri učiteljih, 
izboljšajo se bralne sposobnosti in zmanjšanje porabe papirja. Dündar in Akçayır (2014) k 
temu dodajata še praktičnost tabličnega računalnika, prijetnost uporabe, lažje opravljanje 
domače naloge in večje zanimanje za pouk.   
 
Ferrer, Belvís, in Pàmies (2011) med drugim ugotavljata, da tablični računalniki pozitivno 
vplivajo na zmanjševanje neenakosti med učenci. Z uporabo tabličnih računalnikov lahko 
zmanjšamo neenakosti med učenci, ki nasploh dosegajo dobre učne rezultate, in tistimi, ki 
dosegajo slabše. Nasploh pa se tako fantje kot tudi dekleta z uporabo tabličnih računalnikov 
naučijo več in med seboj tudi bolj sodelujejo. Vse to prispeva k boljši kakovosti učnega 
okolja, ki koristi vsem učencem.  
 
Tablični računalniki so v razredu pomembna orodja, ki pripomorejo k razvijanju inovativnih 
strategij, ki se ukvarjajo z individualnim in sodelovalnim delom, v razredu in zunaj njega itd. 
S tabličnimi računalniki so si šolski uspeh najbolj izboljšali učenci, ki so imeli nasploh slabe 
učne rezultate. Torej je učinek tabličnih računalnikov večji med učenci, ki imajo nasploh več 
učnih težav (Ferrer, Belvís, in Pàmies, 2011).  
 
Obstaja močna povezava med stopnjo izobrazbe matere in vplivom tabličnih računalnikov na 
učenje otrok. Uporaba tabličnih računalnikov je koristna predvsem pri učencih, katerih matere 
imajo nižjo stopnjo izobrazbe (brez izobrazbe, osnovnošolska izobrazba). To se kaže 
predvsem kot boljše ocene, boljše sodelovanje pri pouku in trajnejše znanje (prav tam). 
 
Kljub vsem pozitivnim vidikom, ki jih tablični računalniki prinašajo v učni proces, pa 
obstajajo tudi ovire, ki lahko omejijo njihovo uporabo na tem področju. Veliko šol je začelo 
uporabljati tablične računalnike kot izobraževalno orodje in standardizirano mobilno napravo 
brez zagotovil, da ta orodja dejansko pomagajo učencem pri učnih procesih (Audi in Gouia-
Zarrad, 2013). Pri tem je pomembno tudi njihovo sprejemanje s strani učencev (El-Gayar, 
Moran in Hawkes, 2011). Učenci imajo lahko različna pričakovanja glede uporabe tehnologije 
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pri pouku. Ta pričakovanja pa so lahko v nasprotju z metodami poučevanja, ki jih učitelj 
uporablja  (Bonds-Raacke in Raacke, 2008). 
 
Kot potencialno negativen vpliv tabličnih računalnikov na učenje različni avtorji navajajo 
odvračanje pozornosti od učitelja, zaradi česar trpi učna uspešnost (Dündar in Akçayır, 2014; 
Karsenti in Fievez, 2013). Učenci svojo pozornost hitro preusmerijo na različne omrežne 
funkcije in pošiljanje elektronskih sporočil. Sicer pa se z izzivi ob uporabi tabličnega 
računalnika srečujejo tako učitelji kot tudi učenci. Mnogi učitelji in učenci poudarjajo, da 
imajo težave pri pisanju dolgih besedil, ki jo štejejo kot eno izmed glavnih pomanjkljivosti 
tabličnega računalnika (Karsenti in Fievez, 2013). Poleg tega navajajo še neprimernost 
nekaterih učbenikov za delo na zaslonu na dotik in stalen dostop do interneta (prav tam), slab 
vpliv na zdravje (sevanje, utrujenost oči) in negativen vpliva na družbeno komunikacijo 
(Dündar in Akçayır, 2014). 
 
 
2.5.1 Načrtovanje pouka  
 
Zavedati se moramo, da so tablični računalniki koristni in pomembni za izobraževanje. 
Večina učiteljev, ki uporablja tablične računalnike pri pouku, je sposobnih prepoznati različne 
načine uporabe v izobraževalne namene, ki so uporabni in koristni (Sisler in Becking, 2014). 
 
Učitelji morajo biti na takšen pouk dobro pripravljeni, da lahko učinkovito izvajajo aktivnosti 
in podajajo primere (Dündar in Akçayır, 2014). Učitelj mora učencem zagotoviti, da imajo na 
svojih tabličnih računalnikih nameščene aplikacije, ki jih bodo med poukom uporabljali. 
Aplikacije namreč pomagajo pri predstavitvi vsebine predmeta, izvajanju kvizov in 
sklicevanju na knjižne vire (Audi in Gouia-Zarrad, 2013). 
 
Kot navajata Karsenti in Fievez (2013), se veliko učiteljev sooča z izzivi pri načrtovanju 
učnih ur, pri katerih uporabijo tablične računalnike. Pri tem opozarjajo predvsem na prehod s 
tiskanih gradiv, ki pa ni tako enostaven. Tudi sama organizacija dela je za nekatere učitelje 
precej zahtevna. Učitelji imajo občutek, da stvari počnejo trikrat dlje in da je vse bolj 
zapleteno, kot pa če bi uporabili svinčnik ter papir. Mnogi učitelji so prav tako slabo 
obveščeni o virih, ki so na voljo za delo na tabličnem računalniku. Po Ifenthalerju in 
Schweinbenzu (2013) sta negativna vidika uporabe predvsem čas ter trud, ki sta potrebna za 
pripravo na učno uro – torej se negativni vidiki nanašajo na tehnično infrastrukturo. Učitelji 
so skeptični glede uporabe tabličnih računalnikov zaradi pomanjkanja izkušenj za delo z njimi 
in pomanjkanja znanja o razpoložljivih izobraževalnih aplikacijah.  
 
Učitelji menijo, da bi se za uporabo v razredu morali usposobiti (tehnična podpora, časovna 
podpora, učni krogi, seznam aplikacij itd.) (Dündar in Akçayır, 2014; Ifenthaler in 
Schweinbenz, 2013; Karsenti in Fievez, 2013). Poleg tega si želijo tudi enostavna in 
učinkovita orodja za izmenjavo dokumentov z učenci ter za blokiranje učenčevega zaslona na 
dotik (Karsenti in Fievez, 2013). 
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2.6 UČBENIKI V UČNEM PROCESU 
 
Definicija in umestitev učbenika v strukturo didaktične teorije sta nujno povezani z njegovimi 
funkcijami v procesih učenja ter poučevanja, te pa seveda niso enoznačne ali take, da bi jih 
lahko združili v kak skupni poenoten imenovalec. Za učitelja je učbenik učno sredstvo, za 
učenca pa predvsem vir vednosti in znanj (učni vir). Učbenika torej ni mogoče umestiti v 
preprosto in enoznačno definicijo, zato se je treba zadovoljiti z okvirno definicijo: učbenik kot 
učno sredstvo oziroma učni vir je besedilni učni medij, ki kot del izobraževalne tehnologije 
pripomore k učinkovitosti pouka in samostojnega učenja (Kovač, Kovač Šebart, Krek, Štefanc 
in Vidmar, 2005). V procesu šolskega izobraževanja je tako nenadomestljiva šolska knjiga, ki 
ne postaja samo skladišče in vir informacij, ki jih je treba sprejeti, reproducirati ter 
uporabljati, ampak tudi osnova evalvacijskih postopkov, s katerimi preverjamo rezultate 
izobraževanja. Z didaktičnim transportiranjem znanosti učbenik uvaja učenca v znanost in 
stroko, v svet spoznavanja, razmišljanja, opazovanja ter sklepanja in s tem postaja orodje 
intelektualne rasti, samostojnosti ter ustvarjalnosti. Tudi po končanem šolanju je učbenik 
vodnik do drugih virov znanja in odkrivanja novih spoznanj. S tem učbenik postane knjiga, ki 
uči učiti se (Malić, 1992).  
 
Učbenik je tista knjiga, v kateri znanstvene in strokovne vsebine predelamo po določenih 
programskih, pedagoških, psiholoških ter didaktično-metodičnih načelih. S tem se poveča 
izobraževalna učinkovitost učbenika. Učbenik je osnovna šolska knjiga, ki je izdelana po 
veljavnem učnem načrtu in programu, s tem pa postane tudi obvezna ter standardna oprema 
šole in učencev za določen razred ali predmetno področje. Osnovne značilnosti učbenika so 
torej naslednje: 

- narejen je za učni proces in posebne okoliščine vzgoje; 
- je standardna oprema šole in učencev; 
- njegovo nastajanje in uporabo določajo posebni zakoni, ki urejajo način pridobivanja 

ocen, opreme idr.; 
- je vodnik do drugih virov znanja; 
- združuje multimedijsko opremo za pouk; 
- je motivator učnega procesa, ob njegovem intelektualnem delu učenec postane 

samostojen; 
- je vir za nadzor sprejetih izobraževalnih vsebin na določeni stopnji izobraževanja 

(prav tam). 
 
Učbenik je sestavni del samostojne učne dejavnosti učenca, učitelj pa ga lahko kot učno 
sredstvo vključi v vse etape učnega procesa in k učnim metodam, ki vključujejo delo z 
besedilom. Nekateri didaktiki delo z učbenikom štejejo kot samostojno učno metodo. Danes 
je umeščanje dela z učbenikom med učne metode bolj problematično, kot je bilo v 60. letih 
prejšnjega stoletja. Takrat je bil učbenik predpisan in tudi za učitelje obvezen generator 
reprodukcije partikularne družbene ideologije, poleg tega pa je bilo v tistem času na voljo 
razmeroma malo drugih učnih virov, ki so danes v šoli samoumevni. Učbenik je tako le eden 
izmed učnih medijev in virov znanja ter kot tak partikularen, vendar zato nič manj pomemben 
del izobraževalne tehnologije (Kovač, Kovač Šebart, Krek, Štefanc in Vidmar, 2005). 
 
Navajanje na učenje iz učbenika se mora začeti dovolj zgodaj, in sicer v 3. oz. 4. razredu 
osnovne šole, ter se sistematično nadaljevati skozi vse šolanje (Marentič-Požarnik, 2008). 
Učbeniki morajo biti vsebinsko, slogovno in jezikovno prilagojeni učenčevi miselni razvojni 
stopnji (Ferbar, 1992). Učitelji lahko učbenike učinkovito uporabljajo in prilagodijo potrebam 
učencev šele takrat, ko dobro poznajo strukturo učbenika, avtorjeva organizacijska načela, 
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namen sosledja učnih enot, vsebino in cilje enot (Dagarin Fojkar, 2008). Naloga učitelja je, da 
prilagodi učna gradiva v učbenikih tako, da ta zadovoljijo potrebe učencev (Čepon, 2008).  
 
Pri uspešnem učenju iz učbenikov je pomembno tudi, da se »učbenik prilagaja učencu« in da 
se »učenec prilagaja učbeniku« ter se nauči uporabljati učne strategije.  
Učbenik je prilagojen učencu, kadar: 

- se upoštevajo razvojna stopnja učencev, njihova raven razumevanja in izkušnje; 
- uporablja primeren jezik (čim manj tujk, jasne razlage, kratki stavki); 
- razgradi temo in poveča preglednost besedila (naslovi, podnaslovi, opombe …); 
- spodbuja branje z razumevanjem in višje spoznavne aktivnosti (primerne naloge in 

vprašanja, s povzetki, preglednicami); 
- posveti pozornost ponazorilom v besedilu (grafikon, skice, slikovno gradivo) 

(Marentič-Požarnik, 2008). 
 
 
2.6.1 Značilnosti kakovostnega učbenika 
 
Kakovosten učbenik je rezultat sodelovanja in součinkovanja različnih strokovnjakov, 
učiteljev ter učencev. Zavedati se je treba, da je učbenik končno namenjen učencem, 
njihovemu uspešnejšemu učenju, kakovostnejšemu in sodobnejšemu znanju. Učbenik mora 
biti utemeljen in aktualen, vendar s tem še ne postane kakovosten. Ali je učbenik res 
kakovosten, izvemo šele iz ocene, koliko je učinkovit pri posredovanju znanstvenih, tehnično-
tehnoloških in drugih izobraževalnih vsebin učencu, ki šele pridobiva nova znanja, koliko je 
ta vsebina zanj ustrezna, koliko ter kako spodbuja, motivira, aktivira učence, kako uvaja v 
svet znanja in stroke, kako predstavljene informacije integrira v sistem znanja, koliko ter kako 
ustreza zakonitostim učnega procesa. Vse našteto pa mora ustrezati tudi specifičnosti šole, 
učno-predmetnemu področju, programu in starosti (Marentič-Požarnik, 1992). 
 
Kakovosten učbenik mora v svoji vsebini in strukturi vključevati spodbujanje raziskovalne 
dejavnosti, zastavljanje problemov in napeljevanje na uporabo drugih informacijskih virov. 
Pri posredovanju in predstavitvi učnih vsebin mora ohraniti svojo funkcionalnost, kar pomeni, 
da mora učencem omogočiti nazoren vpogled v temeljno vsebino, strukturo ter sistematiko 
predmetnega področja, s čimer pripomore k racionalnosti in ekonomičnosti pouka (Kovač, 
Kovač Šebart, Krek, Štefanc in Vidmar, 2005).  
 
Navajanje na samostojno pridobivanje znanja je ključna lastnost kakovostnega učbenika. V 
njem je učenec nosilec velike večine učnih enot, učitelj pa je njegov usmerjevalec. Učne enote 
v učbeniku od učenca zahtevajo aktivno sodelovanje, saj pripoved nadomeščajo naloge, s 
katerimi učenec sam pride do novega znanja (Kornhauser, 1992), torej spodbujajo miselne 
dejavnosti in lastno eksperimentiranje (Ferbar, 1992). 
 
Kornhauser (1992) pravi, da kakovosten učbenik ni grajen kot nekakšen pripomoček za 
podatke, ki naj podpira spomin, saj mora vključevati sodobno izobraževalno strategijo. Zanjo 
pa so značilne zlasti informacijske metode in tehnike, kot so metode strukturiranja podatkov v 
sisteme s prepoznavanjem vzorcev znanja ter gradnjo pojmovnih mrež in metoda reševanja 
problemov. Sistemi znanja pa se gradijo z združevanjem posameznih spoznanj. Učbenik mora 
imeti na voljo toliko podatkov, da lahko učenec ob njihovem urejanju prepozna glavne 
parametre, njihove reakcije in njihovo hierarhijo v določenem sistemu, za katerega smo 
izbrali nosilni kriterij (na primer od splošnega k specifičnemu). 
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Kakovosten učbenik mora spodbujati raziskovalne naloge, ki jih je učenec sposoben reševati. 
Pri tem so v uporabi informatizirane metode reševanja problemov, ki jih sestavljajo naslednje 
stopnje: 

1. definiranje problema in mreže ter strukture podproblemov, 
2. informatizacija problemov z opredelitvijo virov informacij, 
3. zbiranje podatkov, 
4. analiza zbranih podatkov in opredelitev parametrov, 
5. opredelitev hierarhije parametrov in relacij med njimi, 
6. strukturiranje podatkov v sisteme,  
7. postavljanje hipotez za reševanje problema, 
8. preverjanje hipotez (informacijsko in eksperimentalno), 
9. povezovanje rešitev s prakso. 

Kakovosten učbenik spodbuja k čim višjim dosežkom med vsako učno enoto (prav tam).  
 
 
2.6.2 Didaktične funkcije učbenika 
 
Učbenik je eno od učnih sredstev, s pomočjo katerega učitelj dosega optimalne učne rezultate. 
To seveda ne pomeni, da je zanj edini vir vsebinskih ali didaktičnih priprav, ampak le 
orientacija za obseg in globino pouka (Strmčnik, 1975, v Kovač, Kovač Šebart, Krek, Štefanc 
in Vidmar, 2005). Kovač, Kovač Šebart, Krek, Štefanc in Vidmar (2005) ugotavljajo, da se 
pričakuje, da ima učitelj veliko globlji in temeljitejši uvid v vsebino svojega učnega premeta, 
kot je predstavljena v učbeniku. S tem ko učitelj obvladuje učbenik, ga lahko učinkovito 
vključi v vse stopnje učnega procesa, od uvodnih priprav do obravnave in utrjevanja ter 
ponavljanja učne snovi. Ali je za izpeljavo učne dejavnosti ustreznejši učbenik ali kateri drugi 
vir, pa je odvisno od učiteljeve didaktične usposobljenosti in njegove strokovne presoje.  
 
Seveda je učbenik kot učni vir boj namenjen učencu kot učitelju. Iz tega izhaja tudi zahteva 
po didaktični transformaciji znanstvenih vsebin in po upoštevanju različnih spoznavnih stilov 
med učenci. Učbenik naj bi uvodoma opravil motivacijsko funkcijo na ta način, da bi učencu 
z vsebino vzbudil interes za spoznavanje in učenje. Pri uvajanju v novo snov naj bi pomagal 
pri priklicu in refleksiji predznanja, ki je osnova za kasnejše razumevanje vsebin (prav tam). 
 
Funkcija učbenika v razmerju do učenca ni zgolj izobraževalna, v smislu posredovanja 
(spo)znanj. Tradicionalna šola je bila informativna, prav tako kot njeni učbeniki, sodobna šola 
pa je formativna, vendar učbeniki zaradi svoje vsebinske naravnanosti za to usmeritvijo 
nekoliko zaostajajo. Učbenik toliko bolje opravlja formativno funkcijo, kolikor je 
informativen oziroma vsebinsko kakovosten in bogat. To ne pomeni preobilice fotografij, 
temveč je treba z ustrezno izbiro faktografskih podatkov doseči vpogled v vsebinsko strukturo 
ter hkrati s ponotranjenjem vednosti doseči uresničitev formativne funkcije pouka (prav tam).  
 
Učbenik je kot vir znanja eden izmed nosilcev reprodukcije družbenih razmerij in predvsem 
vir uradnega znanja, torej tistega, ki je skozi procese družbene legitimacije konsenzualno 
poznano kot ustrezno, sprejemljivo ter objektivno. Poleg tega je podvržen družbenim 
mehanizmom nadzora, saj ni vseeno, kaj v njem piše oziroma katero vednost in znanje 
prenaša. Čeprav mehanizmi nadzora niso v vseh okoljih enaki, pa so učbeniki vendarle 
regulirano blago (prav tam).  
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2.7 ELEKTRONSKI UČBENIKI 
 
2.7.1 Razvoj elektronskega učbenika 
 
Mediji niso le pripomoček pri učenju, saj določajo drugačen koncept učenja, kot smo ga 
vajeni iz tradicionalnih, tiskanih učbenikov. Izraz elektronski učbenik torej v najširšem 
pomenu besede predstavlja učbenik v elektronskem mediju (Kreuh, Kač in Mohorčič, 2011). 
 
Različne definicije, ki opredeljujejo elektronski učbenik, so pogojene z razvojem tehnologije, 
spreminjajočimi se potrebami in koncepti v izobraževanju ter s pričakovanji učiteljev in 
učencev ter pogledi raziskovalcev s tega področja. Tehnično gledano se pojem elektronskega 
učbenika uporablja za učbenik v elektronskem formatu, ki ga lahko uporabljamo na 
računalniku in shranjujemo na nosilcih podatkov npr. na zgoščenkah. Glede na to definicijo je 
elektronski učbenik podoben e-knjigi, elektronski obliki tiskane knjige, ki prednost 
digitalnega medija izkorišča le v smislu digitalizacije zapisa in boljše ter hitrejše 
prenosljivosti in dostopnosti. Elektronski učbenik zato opredelimo kot digitalni učni vir, kot 
učno sredstvo v elektronskem mediju, ki popolnoma nadomesti tiskani medij, za njegovo 
uporabo pa potrebujemo določena tehnična sredstva (prav tam).  
 
Razvojno pot učbenika prikazuje slika 1 (prav tam). 
 

 

Slika 1: Razvojna pot učbenika (Kreuh, Kač in Mohorčič, 2011, str. 8) 
 
Glavna razlika med tiskanim in elektronski učbenikom je v digitalizaciji celotnega učnega 
okolja, ki ob osnovnih klasičnih gradnikih (besedilo in grafični prikazi) vsebuje tudi 
interaktivne in multimedijske gradnike, kar prikazuje tudi slika 2. Vse te najbolj značilne 
gradnike elektronskega učbenika omogočajo sistemu za upravljanje z uporabniki, za 
komuniciranje ter evalviranje učnega procesa (prav tam). 
 
Razlike med elektronskim in tiskanim učbenikom se ne kažejo le v njuni interaktivnosti, 
multimedijskosti, temveč tudi v njuni dostopnosti. Elektronski učbeniki so praviloma dostopni 
in delujoči na svetovnem spletu, kar na eni strani pomeni neodvisnost učenja od kraja in časa, 
na drugi strani pa omejitev zaradi odvisnosti do dostopa na svetovni splet. To pomanjkljivost 
lahko rešimo z lokalnim delovanjem na posameznem računalniku brez povezave na splet ali 
pa s pomočjo manjših mobilnih naprav. V tem primeru je uporaba elektronskega učbenika v 
tehničnem smislu omejena, saj nista mogoči spremljanje in ocenjevanje učečega (prav tam).  
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Slika 2: Gradniki elektronskega učbenika (Kreuh, Kač in Mohorčič, 2011, str. 9) 
 
Elektronski učbenik lahko opredelimo kot učbeniško gradivo v digitalnem učnem okolju, ki 
obdrži lastnosti tiskanega učbenika, poleg tehnoloških možnosti pa omogoča tudi dostop do 
drugih učnih virov, spodbuja aktivno in sodelovalno učenje, dopušča različne poti reševanja 
ter učencu nudi možnost spremljanja in vrednotenja lastnega učnega napredka (prav tam). 
 
Po Pesku, Zmazku in Mohorčiču (2014) uporaba multimedijskih elementov, vprašanj s 
takojšnjimi povratnimi informacijami in interaktivnih nalog ter zgledov kategorizira 
elektronske učbenike v tri ravni. 
 
V prvo raven elektronskih učbenikov spadajo d-učbeniki oz. digitalizirani učbeniki. Gre za 
kopije klasičnih tiskanih učbenikov, zato vsebujejo le besedilo in slike. Najdemo jih v PDF- 
ali EPUB2-formatih, med ponudniki pa se razlikujejo predvsem po aplikacijah, ki jih 
prikazujejo. Te omogočajo dodajanje zaznamkov, zapiskov in delo z interaktivnimi tablami 
(prav tam). 
 
Na drugo raven elektronskih učbenikov uvrščamo r-učbenike oz. bogate učbenike (ang. rich 
e-textbooks). R-učbeniki so nadgradnja d-učbenikov, dodana sta zvok in video, od 
prikazovalnika pa je odvisno, ali imajo dodana tudi preprosta vprašanja s takojšnjo povratno 
informacijo (prav tam).  
 
V tretjo raven spadajo i-učbeniki oz. interaktivni elektronski učbeniki. Omogočajo vse, kar 
omogočajo r-učbeniki, kljub temu pa niso njihova nadgradnja. Izdelava i-učbenikov je 
bistveno drugačna od vseh drugih, tako tehnološko kot vsebinsko. Glavna prednost i-
učbenikov je neposredna vključitev interaktivnih zgledov, konstrukcij in nalog v besedilo i-
učbenika. V i-učbeniku so povratne informacije pri reševanju kakovostnejše, omogočeno je 
tudi shranjevanje odgovorov in spremljava uporabnika. I-učbeniki običajno temeljijo na 
HTML5- ali EPUB3-standardu, kar omogoča širok nabor aplikacij, ki jih podpirajo (prav 
tam). 
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2.7.2 Značilnosti kakovostnega elektronskega učbenika 
 
Kreuh, Kač in Mohorčič (2011) kakovost elektronskega učbenika presojajo na podlagi 
didaktičnih, strokovnih, tehničnih in organizacijskih vidikov. 
 
Didaktični vidik 
Elektronski učbenik lahko pri učinkovitem poučevanju in učenju, za razliko od tiskanega 
učbenika, smiselno prispeva še posebej k spodbujanju aktivne vloge učenca (neposredna 
interakcija z učbeniškim gradivom), razvijanju generičnih kompetenc, samoregulacijskih 
procesov, individualizaciji ter diferenciaciji učenja (Kreuh, Kač in Mohorčič, 2011). 
 
Elektronski učbenik v veliko večji meri kot tiskani učbenik spodbuja individualizacijo učenja 
(učenje v lastnem individualnem tempu, prosta izbira učnih vsebin, samostojna izbira učnih 
poti, prosta izbira načina diagnosticiranja znanja, prosta izbira predstavitvenih oblik učnih 
vsebin) (prav tam). 
 
Pri sestavi nalog je poleg namena vrednotenja, vrste vrednotenja, upoštevanja taksonomskih 
ravni in izbire ustrezne dejavnosti treba upoštevati tudi tri ravni uporabe informacijsko-
komunikacijske tehnologije: 

- iskanje informacij, 
- reševanje problemov in 
- sodelovalno ustvarjanje znanja (prav tam). 

 
Zagotoviti je treba tudi zmožnosti varne rabe in ravnanja v virtualnem prostoru ter 
sodelovanje z drugimi ob upoštevanju etičnih načel (prav tam).  
 
Tako pri tiskanih kot tudi pri elektronskih učbenikih velja, da pri snovanju vsebine 
upoštevamo tako starost ciljne skupine, stopnjo in vrsto izobraževalnega programa kot tudi 
didaktična načela postopnosti, sistematičnosti, nazornosti, uporabnosti znanja, aktivnosti ter 
individualizacije (prav tam). 
 
Induktivni didaktični pristop v elektronskem učbeniku spodbuja aktivno učenje z 
odkrivanjem. Sam induktivni pristop izhaja iz posameznih primerov in problemov konkretnih 
praks ter v njihovo reševanje umešča pojasnjevanje splošnih teoretičnih principov. 
Oblikovanje rezultatov pri induktivnem pristopu vedno nastopi, ko učenec pojme in rezultate 
že usvoji (prav tam).  
 
Strokovni vidik 
Pri stroki se osredotočamo predvsem na poznavanje vsebine in ciljev učnega predmeta oz. 
področja ter splošnih in specialnih didaktičnih znanj. Strokovni vidik je povezan in opredeljen 
z didaktičnim vidikom, vendar ga je treba zaradi velike pomembnosti pri snovanju učbenikov 
posebej izpostaviti (Kreuh, Kač in Mohorčič, 2011).  
 
Elektronski učbenik predstavlja učencu pregled nad celotnim znanjem, kompetencami in 
veščinami, ki naj bi jih dosegel pri izbranem predmetu določenega razreda. Učbenik učencu 
zagotavlja usvajanje pričakovanih standardov oz. dosežkov, ki so potrebni za napredovanje v 
višji razred (prav tam).  
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Tehnični vidik 
Tehnični vidiki zajemajo tehnično ustrezno in smiselno uporabo vseh gradnikov (sem spadajo 
besedila, grafični prikazi, multimedijski in interaktivni gradniki), učnih sistemov za 
upravljanje, dosegljivost, uporabo standardov pri digitalnih zapisih, raven kakovosti 
gradnikov, enostavnost uporabe itd. (Kreuh, Kač in Mohorčič, 2011). 
 
S tehničnega vidika se elektronski učbenik od tiskanega razlikuje na podlagi dveh značilnosti, 
interaktivnosti in večpredstavnosti (multimedijskosti). Priporočeno je, da ima elektronski 
učbenik čim višjo stopnjo interaktivnosti in čim več nalog, ki spodbujajo komunikacijo med 
učencem ter elektronskim učbenikom. Število povratnih zank v komunikaciji z uporabnikom 
nam pove stopnjo interaktivnosti. Med nizko stopnjo interaktivnosti uvrščamo npr. 
upravljanje predvajalnika zvoka in videa v elektronskem učbeniku, med srednjo stopnjo pa 
naloge, pri katerih uporabnik dobi povratno informacijo na njegov odgovor. Gradniki z visoko 
stopnjo interaktivnosti so različne didaktične aplikacije, simulacije in igre, vodene učne poti 
ter naloge z naključno generiranimi podatki in povratno informacijo o rešitvi. Gradniki z 
visoko stopnjo interaktivnosti pri učencih spodbujajo samoregulacijo učenja in metakognicijo 
(prav tam). 
 
Multimedijski gradniki izkoriščajo potencial elektronskega medija in s tem v precejšni meri 
izboljšajo nazornost elektronskega učbenika. Elektronski učbenik je tako opremljen z 
besedilom v kombinaciji z ustreznimi in vsebinsko povezanimi nebesedilnimi elementi. 
Učencu je tako omogočen velik delež znanja in informacij s pomočjo vizualnega gradiva. 
Priporočljivo je, da so neverbalni elementi v komplementarni ali simetrični funkciji, izogibati 
pa se je treba irelevantnim oz. nekoherentnim nebesedilnim elementom. Multimedijski in 
interaktivni gradniki naj dopolnjujejo besedilo. Z izkoriščanjem veččutnega zaznavanja, ki ga 
omogoča elektronski učbenik, se zmanjša količina besedila v primerjavi s tiskanim 
učbenikom. Pomembna je tudi kakovost izdelka, saj je slabša kakovost multimedijskih 
elementov moteča ali celo odvrača od učenja (prav tam).    
 
Organizacijski vidik 
Elektronski učbenik je namenjen široki uporabi tako pri poučevanju kot pri učenju v šoli in 
doma, kjer ga uporabljajo učenci, učitelji ter starši, zato sta z njegovega organizacijskega 
vidika pomembni preglednost in enostavna dostopnost vsebin. Ti sta omogočeni z menijsko 
strukturo, narejeno na podlago razdelitve v učnih načrtih. Pri tem se morata upoštevati tudi 
stopnja izobraževanja in starost ciljne skupine, čemur sta prilagojeni tudi uporaba vseh ostalih 
priporočil ter stopnja kompleksnosti elektronskega učbenika (Kreuh, Kač in Mohorčič, 2011). 
 
 
2.7.3 Poučevanje z uporabo elektronskega učbenika  
 
Številne raziskave (de Oliveira, Camacho in Gisbert, 2014; Johnston, Berg, Pillon in 
Williams, 2015; Killingsworth in Marlow, 2014; Rutar Leban, 2015; Stone in Baker-Eveleth, 
2013; Sun, Flores in Tanguma, 2012) so pokazale, da ima uporaba elektronskega učbenika pri 
pouku pozitiven vpliv na samo poučevanje in delo učencev. 
 
Elektronski učbeniki niso le elektronska različica tiskanih učbenikov, so odskočna deska za 
učence, da se vključijo v učni proces. Prav zaradi olajšanega vključevanja učencev in 
izboljšane učne izkušnje imajo elektronski učbeniki velik potencial za inovativno učenje (Sun, 
Flores in Tanguma, 2012).  
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Uporaba elektronskega učbenika učiteljem omogoča uporabo različnih učnih metod, večjo 
individualizacijo in diferenciacijo pouka ter več možnosti preverjanja in ocenjevanja znanja. 
Elektronski učbeniki pozitivno vplivajo tudi na motivacijo in samozavest učencev, na njihovo 
aktivnost ter pozornost pri pouku in na količino sodelovalnega učenja (Rutar Leban, 2015; 
Španović, 2010). Uporaba elektronskega učbenika pri pouku spodbuja učence k sodelovanju 
in s tem povečuje njihove možnosti za učni napredek (Sun, Flores in Tanguma, 2012). 
 
Elektronski učbeniki imajo številne pozitivne funkcije, ki izboljšajo učne rezultate. Učitelji 
lahko učence vključijo v delo z elektronskim učbenikom med poukom, vajami ali domačimi 
nalogami. Več kot učenci uporabljajo elektronske učbenike, več imajo pridobitev, kot so npr. 
takojšnje povratne informacije, ki omogočajo krepitev razumevanja vsebin. Učenci, ki 
uporabljajo elektronske učbenike pri pouku, menijo, da ti neposredno izboljšajo njihove učne 
rezultate. Učenci imajo občutek, da so bolj vključeni v učni proces in imajo bolj realna 
pričakovanja glede učnih rezultatov (prav tam). Različno predznanje pri učencih naj ne bi 
vplivalo na učne rezultate po uporabi elektronskega učbenika (Sullivan in Puntambekar, 
2015). Na splošno pa učenci, ki uporabljajo elektronske učbenike, dosegajo višje stopnje 
afektivnega in psihomotoričnega učenja. Kognitivno učenje in učni rezultati kažejo na to, da 
elektronski učbenik ponujajo izvedljivo možnost učenja (Rockinson-Szapkiw, Courduff, 
Carter in Bennett, 2013).    
 
Pred uvedbo elektronskega učbenika je treba razmisliti, kako ga bomo uporabili (npr. delitev 
digitalnih opomb) in kako nam bodo različne funkcije pomagale doseči učne cilje. Učencem 
je treba pomagati, da vsak ubere svojo individualno pot, ki mu bo pomagala skozi učenje 
(Dobler, 2015). Pri delu z elektronskim učbenikom učitelj ni glavni center pozornosti v 
razredu, kar mu omogoča, da lažje pomaga tistim učencem, ki ga potrebujejo (de Oliveira, 
Camacho in Gisbert, 2014). 
 
Elektronski učbeniki učencem zagotavljajo veliko fleksibilnost, kot so: nastavitve hitrosti 
govora, izbor jezika, ponovno predvajanje itd. (Embong, Noor, Hashim, Ali in Shaari, 2012). 
Sposobnost predstavitve informacij in dejavnosti v različnih oblikah omogoča tudi vnos 
učenčevih odgovorov na vprašanja (izbirnega tipa ali odprtega). Na ta način se lahko preveri 
delo posameznega učenca ali celotne skupine. Elektronski učbeniki namreč zabeležijo 
odgovore vseh učencev v razredu, nato pa učitelju poročajo o napakah – o napakah 
posameznega učenca in napakah, ki so v razredu pogoste (Casey, 1994, v Embong, Noor, 
Hashim, Ali in Shaari, 2012). Vse to lahko vpliva na učiteljeve kasnejše učne odločitve in 
učinkovitejše dokumentiranje učenčevega napredka (Embong, Noor, Hashim, Ali in Shaari, 
2012).  
 
Elektronski učbeniki dajo takojšnjo povratno informacijo tudi učencem. Ta je lahko v obliki 
pozitivnih sporočil, če je odgovor pravilen, oziroma sestavljena iz namigov, dodatnih 
možnosti, ko je odgovor napačen. Najpomembnejše je, da je lahko elektronski učbenik 
programiran tako, da se naloge prilagodijo na podlagi povratnih informacij prejšnjih rešenih 
nalog (Embong, Noor, Hashim, Ali in Shaari, 2012).  
 
Med učenci je pozitivno sprejeto tudi pisanje opomb (izmenjava opomb), ki jim omogoča, da 
dodajo svoje ideje znotraj besedila (Dobler, 2015).  
 
Čeprav raziskave kažejo, da so elektronski učbeniki naklonjeni aktivnemu slogu učenja in so 
privlačni za učence osnovnih šol, je še vedno veliko izzivov, ki jih je treba premagati, da ne 
postanejo naslednja pozabljena modna muha (de Oliveira, Camacho in Gisbert, 2014). 
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Pomembno vprašanje, ki se pojavlja, je, ali bo tehnološki razvoj zagotovil sredstva za 
uresničevanje potrebnih funkcionalnosti, ki bodo izpolnjevale posebne potrebe učencev. Če 
smo natančnejši, bi bilo treba izboljšati prikazovalnik in odpraviti utrujajoče pojave, kadar so 
zastopane obarvane vsebine. Poleg tega bi bilo treba v elektronskem učbeniku izboljšati tudi 
označevalni sistem, tako da bo spominjal na običajne zapiske, ki jih učenci delajo v tiskanih 
učbenikih. Vključiti pa bi bilo treba atribute, kot sta sodelovanje in izmenjava informacij. 
Nazadnje bi bilo treba izboljšati tudi takojšen dostop do vsebin, stalno prisotnost na spletu in 
možnost shranjevanja (ta je potrebna zlasti v primerih, ko imajo elektronski učbenik 
multimedijske elemente), kar pa do neke mere že ponujajo (Kouis in Konstantinou, 2014).  
 
Kljub multimediji, ki jo ponujajo elektronski učbeniki, učenci še vedno raje izberejo tiskane 
učbenike (Johnston, Berg, Pillon in Williams, 2015). Za tiskane učbenike se odločajo zaradi 
poznavanja te oblike, sposobnosti poudarjanja besedila, označevanja in delanja zapiskov 
(Rockinson-Szapkiw, Courduff, Carter in Bennett, 2013). Učenci odločno poročajo, da so 
prepričani, da so njihovi učni rezultati boljši, če uporabljajo tiskani učbenik (Ji, Michaels in 
Waterman, 2014), in da ne nameravajo nadalje uporabljati elektronskih učbenikov (Nicholas 
in Lewis, 2010).  
 
 
2.7.4 Uporaba elektronskega učbenika na tabličnem računalniku 
 
Zaradi povečane priljubljenosti tabličnih računalnikov se tudi elektronski učbenik širijo 
hitreje. Uporaba elektronskega učbenika na tabličnem računalniku je lahko poučna, saj 
vsebuje več novih vrst strojne opreme (npr. zaslon na dotik), ki lahko oblikuje učno snov na ta 
način, da poveča oziroma izboljša učne rezultate učencev (Huang, Chen in Ho, 2014).  
 
Pri branju elektronskega učbenika s tabličnega računalnika se zdi, da podpira kognitivno 
učenje na podoben način kot tiskani učbenik. Tablični računalniki so prav tako kot tiskani 
učbeniki lahko prenosljivi in ponujajo možnost dodajanja zapiskov (Rockinson-Szapkiw, 
Courduff, Carter in Bennett, 2013).  
 
Sloan (2012) poroča o pozitivnem vplivu uporabe elektronskih učbenikov na tabličnih 
računalnikih na učence. Ti se veselijo uporabe elektronskih učbenikov na tabličnih 
računalnikih. Z njihovo uporabo se učenčeve percepcije glede uporabnosti in enostavnosti 
uporabe povečajo. Takšen način učenja se jim zdi lahek, enostaven in zabaven. 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Dosedanje objave se osredotočajo predvsem na stališča učencev do tabličnih računalnikov, le 
nekaj raziskav do elektronskih učbenikov, malo pa je podatkov o njihovem skupnem vplivu 
na znanje in stališča učencev. Tovrstnih raziskav za slovenski prostor nismo zasledili. Na 
splošno v literaturi ni podatkov o učinku dela z elektronskimi učbeniki na tabličnih 
računalnikih na kakovost in količino znanja učencev. Namen raziskave je bil ugotoviti prav 
to; ali ima uporaba izbranega elektronskega učbenika za biologijo na tabličnih računalnikih 
učinek na znanje učencev in na njihova stališča do uporabe elektronskih učbenikov na 
tabličnih računalnikih. 
 
 
3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
V raziskavi smo primerjali učinek dveh elektronskih učbenikov na tabličnih računalnikih in 
tiskanih učbenikov iste založbe na stališča učencev do uporabe elektronskih učbenikov ter na 
njihovo znanje.  
 
Odgovorili smo na naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Ali učenci, ki pri pouku biologije uporabljajo elektronske učbenike na tabličnih 
računalnikih, izkažejo več znanja kot učenci, ki so deležni le tradicionalne oblike 
pouka (dela s tiskanim učbenikom)? 

- Ali se med dekleti in fanti, ki pri pouku biologije uporabljajo elektronske učbenike na 
tabličnih računalnikih, pojavljajo razlike v znanju? 

- Ali imajo učenci, ki pri pouku biologije uporabljajo elektronske učbenike na tabličnih 
računalnikih, po njihovi uporabi bolj pozitivna stališča do dela z elektronskimi 
učbeniki od učencev kontrolne skupine? 

- Ali učenci, ki pri pouku biologije uporabljajo elektronske učbenike na tabličnih 
računalnikih, kažejo višji interes za obravnavano vsebino kot učenci, ki pri pouku 
biologije uporabljajo tiskane učbenike? 

- Ali fantje izkazujejo bolj pozitivna stališča do uporabe elektronskih učbenikov na 
tabličnih računalnikih kot dekleta? 

- Ali učenci, ki so predhodno že uporabljali tablične računalnike, izkazujejo bolj 
pozitivna stališča do uporabe elektronskih učbenikov na tabličnih računalnikih pri 
pouku biologije kot učenci, ki teh naprav niso vajeni? 

 
 
3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 
Empirični del magistrske naloge temelji na kvantitativnem pedagoškem raziskovanju. Pri tem 
sta bila uporabljena deskriptivna metoda pedagoškega raziskovanja in pedagoški eksperiment. 
 
 
3.3.1 Načrtovanje in izvedba raziskave 
 
V raziskavi smo poskušali ugotoviti morebitne razlike med klasičnim poukom z uporabo 
tiskanih učbenikov in multimedijsko podprtim poukom z uporabo elektronskega učbenika na 
tabličnih računalnikih. Za ta namen smo oblikovali kontrolno in eksperimentalno skupino.  
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Pri obeh skupinah smo pred izvedbo pouka izpeljali predpreizkus, s katerim smo z anketnim 
vprašalnikom in preizkusom znanja ugotovili predznanje učencev o izbrani biološki vsebini 
ter njihova stališča do uporabe elektronskega učbenika na tabličnih računalnikih. Ker je 
raziskava potekala v 8. in 9. razredu, je bila izbrana biološka vsebina temu prilagojena. V 8. 
razredu je bila izbrana biološka vsebina hrana, v 9. razredu pa fosili. S predpreizkusom smo 
preverili, ali med kontrolno in eksperimentalno skupino že v samem izhodišču obstajajo 
razlike v zanju o izbrani biološki vsebini in stališčih do uporabe elektronskega učbenika na 
tabličnih računalnikih.  
 
Učenci do izvedbe pouka oziroma popreizkusa niso obravnavali izbranih bioloških vsebin. 
 
Predpreizkusu je sledila izvedba pouka, pri katerem so učenci v eksperimentalni skupini 
uporabljali elektronski učbenik na tabličnih računalnikih, v kontrolni skupini pa tiskane 
učbenike. 
 
Po 14 dneh smo znova testirali obe skupini (popreizkus), učenci so reševali identične anketne 
vprašalnike in preverjanja znanja kot na predpreizkusu. Tokrat smo pričakovali, da bo izvedba 
pouka vplivala na razlike v znanju o izbrani biološki vsebini in stališčih do uporabe 
elektronskega učbenika na tabličnih računalnikih.  
 
Med pedagoškim eksperimentom so učenci uporabljali učbenike založbe Rokus Klett, in sicer 
v 8. razredu interaktivni učbenik iRokusPlus Biologija 8 (Lunder idr., 2014) in tiskani 
učbenik Dotik življenja 8 (Lunder, Jurc, Nabernik, Prelog in Korenjak Marčun, 2012), v 9. 
razredu pa interaktivni učbenik iRokusPlus Biologija 9 (Starčič Erjavec idr., 2015) in tiskani 
učbenik Dotik življenja 9 (Starčič Erjavec idr., 2013). Učenci eksperimentalne skupine so 
uporabljali elektronske učbenike na tabličnih računalnikih različnih znamk, in sicer Apple 
iPad, Samsung ter Lenovo. 
 
 
3.3.2 Izvedba pouka 
 
Pouk je bil načrtovan na dva načina – z uporabo tiskanih učbenikov in z uporabo 
elektronskega učbenika na tabličnih računalnikih (glej učne priprave, priloga 3). 
 
Prvi način pouka, kjer so učenci uporabljali tiskane učbenike, nam je služil kot kontrola. Pouk 
je najprej potekal frontalno, ko smo s pogovorom poskušali ugotoviti predznanje o izbrani 
biološki vsebini in podali navodila za delo s tiskanimi učbeniki. Temu je sledilo delo v parih. 
Vsak par je dobil en učbenik, nato pa so morali prebrati vsebino, rešiti naloge, lahko pa so si 
tudi označili oziroma izpisali pomembno vsebino v zvezke. Po končanem delu smo s 
pogovorom preverili novo zanje o izbrani vsebini. 
 
Pri drugem načinu dela so učenci uporabljali elektronski učbenik na tabličnih računalnikih. 
Takšen način dela naj bi učence motiviral za delo. Tudi tu je pouk najprej potekal frontalno s 
pogovorom o izbrani biološki vsebini, temu je sledilo podajanje navodil. Poleg navodil za 
delo so učenci dobili tudi tehnične napotke, kako se uporablja elektronski učbenik (npr. 
premikanje po poglavjih, označevanje besedila, pisanje opomb itd.). Čas, ki so ga učenci imeli 
za delo, je bil med načinoma dela primerljiv. Vsak par je dobil svoj tablični računalnik, na 
katerem je bil omogočen dostop do elektronskega učbenika. V osrednjem delu ure so si učenci 
prebrali vsebino, pogledali videoposnetke, animacije, označili pomembno vsebino in rešili 
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naloge. Delo učencev smo ves čas spremljali in pomagal tistim učencem, ki so imeli tehnične 
težave. Uro smo zaokrožili s pogovorom o obravnavani vsebini. 
 
 

3.4 VZOREC 
 
V raziskavo je bilo vključenih 122 učencev 8. in 9. razreda osnovne šole. Vključeni so bili 
učenci 8. in 9. razreda, ki so v šolskem letu poslušali predmet biologija. V vzorcu je bilo 69 
fantov in 53 deklet, od tega je bilo v 8. razredu 35 fantov in 24 deklet, v 9. razredu pa 34 
fantov in 29 deklet (preglednica 1).  
 
Preglednica 1: Vzorec glede na spol, skupino in razred 

Razred 

Spol Skupina 

Fantje Dekleta 
Kontrolna 

skupina 
Eksperimentalna 

skupina 
8. razred 35 24 28 31 
9. razred 34 29 32 31 

Skupaj 69 53 60 62 
 
Učenci so bili razdeljeni v kontrolno in eksperimentalno skupino. Kontrolno skupino je 
sestavljalo 60 učencev, od tega 28 učencev 8. razreda in 32 učencev 9. razreda. 
Eksperimentalno skupino pa je sestavljalo 62 učencev, od tega je bilo tako v 8. kot tudi v 9. 
razredu 31 učencev (preglednica 1). 
 
V raziskavo so bili vključeni učenci dveh anonimnih osnovnih šol, pri čemer na eni šoli pri 
pouku biologije redno uporabljajo elektronske učbenike na tabličnih računalnikih, na drugi 
šoli pa tega nimajo na voljo. V našem vzorcu je tako 61 (50 %) učencev pri pouku biologije 
že uporabljalo elektronske učbenike na tabličnih računalnikih, 61 (50 %) pa se s tem načinom 
dela še ni srečalo (preglednica 2).  
  
Preglednica 2: Razdelitev vzorca glede na šolo 

f f % 
Uporabljajo  61 50,00 % 
Ne uporabljajo  61 50,00 % 
 
 
3.5 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
 
Zbiranje podatkov je potekalo v šolskem letu 2015/2016 na dveh slovenskih osnovnih šolah. 
Podatki o znanju in stališčih učencev do uporabe elektronskih učbenikov na tabličnih 
računalnikih so bili zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika (glej prilogo 1) in preizkusa 
znanja (glej prilogo 2), ki sta bila pripravljena za to raziskavo. Anketni vprašalnik je razdeljen 
na tri sklope – osnovni podatki, stališča in o učni uri, pri čemer je sklop o učni uri povzet po 
Laukenmann idr. (2010). Preverjanje znanja je bilo pripravljeno na podlagi predstavitve snovi 
v učbenikih, ki so jih učenci uporabljali med pedagoškim eksperimentom. Vprašalnik se 
nanaša na stališča učencev o uporabi elektronskih učbenikov na tabličnih računalnikih, 
preverjanje znanja pa na znanje o izbrani biološki temi. V 8. razredu je bila izbrana biološka 
tema hrana, v 9. razredu pa fosili. Stališča so bila ocenjevana s pomočjo 5-stopenjske 
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Likertove lestvice, znanje pa z vprašanji zaprtega tipa. Vprašalnik je bil anonimen. Vsak 
učenec je dobil svojo šifro, s katero smo spremljali posameznikov napredek. 
 
 
3.6 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
 
Dobljeni podatki so bili statistično obdelani v programih MS Excel in SPSS. Pri tem so bili 
uporabljeni naslednji statistični postopki: osnovna deskriptivna statistika (frekvenčna 
porazdelitev podatkov, aritmetična sredina in standardne napake) in inferenčna statistika 
(preizkus hi kvadrat ter neparametrični preizkus – preizkus Mann Whitney U). Podatki so 
predstavljeni z razpredelnicami. 
 
Pomen oznak: 

- M – aritmetična sredina, 
- SN – standardna napaka, 
- Z – standardna vrednost, 
- p – statistična pomembnost. 

 
 
3.7 REZULTATI RAZISKAVE 
 
 
3.7.1 Rezultati preizkusa znanja 
 
Preverjanje znanja je bilo za 8. in 9. razred pripravljeno posebej, glede na izbrano učno 
vsebino. V 8. razredu je bila to hrana, v 9. razredu pa fosili. Preverjanje znanja je tako v 8. kot 
tudi v 9. razredu obsegalo nalogo drži/ne drži in naloge z izbirnim tipom vprašanj. 
 
Prvi del preizkusa znanja je predstavljala naloga s tipom vprašanj drži/ne drži, ki jo je 
sestavljalo 12 trditev. Trditve so bile predvsem kazalnik, kako dobro so si učenci zapomnili 
učno snov, so pa kljub temu zahtevale tudi nekaj razumevanja. Učenci so za vsako izmed njih 
morali odgovoriti, ali je pravilna (»drži«) ali napačna (»ne drži«), imeli pa so tudi možnost 
odgovoriti z »ne vem«. Za pravilen odgovor so dobili 1 točko, za nepravilen odgovor oz. za 
odgovor »ne vem« pa 0 točk.  
 
Drugi del preizkusa znanja so predstavljale naloge z izbirnim tipom vprašanj. Vprašanja so 
bila sestavljena na ravni razumevanja. Vsaka naloga je imela le en pravilen odgovor. Za 
pravilen odgovor so učenci dobili 1 točko. V tem delu preizkusa znanja je bilo možno zbrati 9 
točk. 
 
Na obeh delih preizkusa znanja so imeli učenci možnost zbrati 21 točk.  
 
 
3.7.1.1 Rezultati za posamezna vprašanja na preizkusu znanja glede na način pouka za 
8. razred 
 
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati posameznih vprašanj preizkusa znanja učencev 8. 
razreda. Znanje o učni vsebini hrana, ki so jo učenci med pedagoškim eksperimentom 
obravnavali, smo tako tudi ovrednotili. 
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Preglednica 3: Deskriptivna in inferenčna statistika odgovorov učencev 8. razreda na posamezna vprašanja glede na način pouka 

Kategorija Vprašanje 

PREDPREIZKUS POPREIZKUS 

Uporaba el. učb. Uporaba tisk. učb. Χ
2-preizkus Uporaba el. učb. Uporaba tisk. učb. Χ

2-preizkus 
Pravilno  

f % 
Napačno  

f % 
Pravilno  

f % 
Napačno  

f % Χ
2 df p 

Pravilno  
f % 

Napačno  
f % 

Pravilno  
f % 

Napačno  
f % Χ

2 df p 

N
al

og
e 

D
/N

 

1. Trditev: Hrana je vir gradnikov … 51,6 48,4 64,3 35,7 0,968 1 0,325 51,6 48,4 57,1 42,9 0,181 1 0,670 

2. Trditev: Naše telo potrebuje … 83,9 16,1 92,9 7,1 1,136 1 0,286 71,0 29,0 96,4 3,6 6,775 1 0,009 
3. Trditev: Hranilne snovi, ki … 58,1 41,9 67,9 32,1 0,603 1 0,437 48,4 51,6 85,7 14,3 9,148 1 0,002 
4. Trditev: Snovi, ki jih telo … 12,9 87,1 21,4 78,6 0,760 1 0,383 12,9 87,1 35,7 64,3 4,230 1 0,040 
5. Trditev: Žita in sladkarije v večji …  35,5 64,5 35,7 64,3 0,000 1 0,985 38,7 61,3 42,9 57,1 0,105 1 0,746 

6. Trditev: Piščančje meso vsebuje le … 41,9 58,1 46,4 53,6 0,120 1 0,728 48,4 51,6 71,4 28,6 3,237 1 0,072 

7. Trditev: Grah, skuta in losos so …  12,9 87,1 25,0 75,0 1,419 1 0,234 16,1 83,9 17,9 82,1 0,031 1 0,860 

8. Trditev: Preveč zaužitih beljakovin … 16,1 83,9 25,0 75,0 0,715 1 0,398 16,1 83,9 28,6 71,4 1,326 1 0,250 

9. Trditev: Energijska vrednost …  25,8 74,2 17,9 82,1 0,541 1 0,462 38,7 61,3 28,6 71,4 0,675 1 0,411 

10. Trditev: Podkožna maščoba za … 51,6 48,4 46,4 53,6 0,158 1 0,691 48,4 51,6 67,9 32,1 2,284 1 0,131 

11. Trditev: Telo dnevno potrebuje 1,5… 74,2 25,8 89,3 10,7 2,209 1 0,137 67,7 32,3 96,4 3,6 7,982 1 0,005 
12. Trditev: Z znojem in urinom … 51,6 48,4 67,9 32,1 1,609 1 0,205 58,1 41,9 71,4 28,6 1,146 1 0,284 

N
al

og
e 

IZ
B

 

1. Vprašanje: Ko hrani zaužijemo … 22,6 77,4 25,0 75,0 0,048 1 0,827 41,9 58,1 42,9 57,1 0,005 1 0,943 

2. Vprašanje: Kaj je uravnotežena …  58,1 41,9 57,1 42,9 0,005 1 0,943 54,8 45,2 57,1 42,9 0,032 1 0,859 

3. Vprašanje: Janez je za malico …  35,5 64,5 25,0 75,0 0,763 1 0,382 35,5 64,5 28,6 71,4 0,322 1 0,570 

4. Vprašanje: Za kosilo si privoščiš … 32,3 67,7 21,4 78,6 0,873 1 0,350 22,6 77,4 28,6 71,4 0,278 1 0,598 

5. Vprašanje: Sadje in zelenjava imata … 9,7 90,3 21,4 78,6 1,572 1 0,210 9,7 90,3 25,0 75,0 2,454 1 0,117 

6. Vprašanje: Zakaj je za človeka … 41,9 58,1 21,4 78,6 2,834 1 0,092 16,1 83,9 39,3 60,7 3,991 1 0,046 
7. Vprašanje: Ali celice v telesu … 16,1 83,9 10,7 89,3 0,368 1 0,544 35,5 64,5 46,4 53,6 0,730 1 0,393 

8. Vprašanje: Zaužiješ žličko bučnega … 19,4 80,6 14,3 85,7 0,269 1 0,604 9,7 90,3 21,4 78,6 1,572 1 0,210 

9. Vprašanje: V spodnji preglednici … 25,8 74,2 21,4 78,6 0,156 1 0,693 35,5 64,5 10,7 89,3 4,987 1 0,026 
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V izhodišču med učenci obeh skupin ni bilo pomembnih razlik v zanju (p > 0,05). Učenci so 
se zelo dobro odrezali pri 2. in 11. trditvi naloge tipa drži/ne drži. Obe trditvi sta bili lahki, 
povezani s splošnim znanjem in od učencev nista zahtevali razumevanja. Na 2. trditev je 
pravilno odgovorilo kar 92,9 % učencev kontrolne skupine in 83,9 % učencev 
eksperimentalne skupine. Podobni rezultati so tudi pri 11. trditvi, kjer je pravilno odgovorilo 
89,3 % učencev kontrolne skupine in 74,2 % eksperimentalne skupine.   
Na splošno pa so bili rezultati naloge tipa drži/ne drži slabi. To se še posebej kaže pri trditvah 
4, 7, 8 in 9. Naloge so od učencev zahtevale predvsem pomnjenje snovi. Delež pravilnih 
odgovorov se je tu gibal od 12,9 % do 25,8 %. Ta trend se je nadaljeval tudi pri nalogah 
izbirnega tipa. Še posebej slabo so se učenci odrezali pri 5. in 7. vprašanju. Vprašanja so od 
učencev zahtevala nekoliko več razumevanja, pravilnih odgovorov pa je bilo manj kot 20,0 % 
(preglednica 3).  
 
Na popreizkusu so se med učenci, ki so uporabljali elektronske učbenike na tabličnih 
računalnikih, in učenci, ki so uporabljali tiskane učbenike, pokazale statistično pomembne 
razlike. Največ pomembnih razlik se je pokazalo pri nalogi tipa drži/ne drži, torej pri lahkih 
nalogah, ki niso zahtevale preveč razumevanja. Pomembne razlike smo tako ugotovili pri 
trditvah 2, 3, 4 in 11, njihove podatke pa lahko posplošimo na osnovno množico. Na 2. trditev 
(χ2 = 6,775; df = 1, p = 0,009) so bistveno bolje odgovarjali učenci kontrolne (96,4 % 
pravilnih odgovorov) kot učenci eksperimentalne skupine (71,0 %). Na to nalogo so sicer že 
na predpreizkusu učenci obeh skupin odgovarjali dobro, so se pa učenci eksperimentalne 
skupine na popreizkusu poslabšali (predpreizkus 83,9 % pravilnih odgovorov). Podobno 
ugotovimo tudi za 3. trditev (χ2 = 9,148; df = 1, p = 0,002), kjer so prav tako višji rezultat 
dosegli učenci kontrolne skupine (85,7 % pravilnih odgovorov), učenci eksperimentalne 
skupine pa so nekoliko nazadovali (predpreizkus 58,1 %, popreizkus 48,4 % pravilnih 
odgovorov). Enako lahko trdimo tudi za 11. trditev (χ2 = 7,982; df = 1, p = 0,005).  4. trditev 
(χ2 = 4,230; df = 1, p = 0,040) sta slabo reševali obe skupini, kljub temu je napredovala le 
kontrolna skupina, ki je z 21,4 % prišla na 35,7 % pravilnih odgovorov.   
Slabo je bilo tudi reševanje nalog izbirnega tipa, ki so zahtevale razumevanje. Statistično 
pomembne razlike so se pokazale pri vprašanjih 6 (χ2 = 3,991; df = 1, p = 0,046)  in 9 (χ2 = 
4,987; df = 1, p = 0,026). Pri 6. vprašanju je na popreizkusu boljše rezultate znova dosegla 
kontrolna skupina, ki je tudi dosegla napredek (predpreizkus 21,4 %, popreizkus 39,3 % 
pravilnih odgovorov), za razliko od eksperimentalne, ki se je poslabšala (predpreizkus 41,9 
%, popreizkus 16,1 % pravilnih odgovorov). Pri 9. vprašanju pa je trend ravno obraten, 
napredovala je le eksperimentalna skupina, ki je dosegla tudi boljši rezultat (predpreizkus 
25,8 %, popreizkus 35,5 % pravilnih odgovorov), za razliko od kontrolne (predpreizkus 21,4 
%, popreizkus 10,7 % pravilnih odgovorov) (preglednica 3). 
 
Slabo reševanje nalog je presenetljivo, saj so se učenci s to tematiko srečali že v 6. razredu pri 
predmetu gospodinjstvo, torej bi moralo biti to zanje le ponovitev. 
 
 
3.7.1.2 Rezultati za posamezna vprašanja na preizkusu znanja glede na način pouka za 
9. razred 

 

Spodnji rezultati prikazujejo uspešnost reševanja preizkusa znanja med učenci 9. razreda. 
Preizkus znanja je bil izdelan za učno vsebino fosili. 
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Preglednica 4: Deskriptivna in inferenčna statistika odgovorov učencev 9. razreda na posamezna vprašanja glede na način pouka 

Kategorija Vprašanje 

PREDPREIZKUS POPREIZKUS 
Uporaba el. učb. Uporaba tisk. učb. Χ

2-preizkus Uporaba el. učb. Uporaba tisk. učb. Χ
2-preizkus 

Pravilno  
f % 

Napačno 
f % 

Pravilno  
f % 

Napačno 
f % Χ

2 df p 
Pravilno  

f % 
Napačno 

f % 
Pravilno  

f % 
Napačno 

f % Χ
2 df p 

N
al

og
e 

D
/N

 

1. Trditev: Fosili so ostanki organizmov … 93,5 6,5 90,6 9,4 0,184 1 0,668 96,8 3,2 100,0 0,0 1,049 1 0,306 
2. Trditev: Fosilni ostanki dinozavrov … 93,5 6,5 96,9 3,1 0,384 1 0,535 93,5 6,5 90,6 9,4 0,184 1 0,668 
3. Trditev: Fosilnih ostankov rastlin ni … 41,9 58,1 46,9 53,1 0,156 1 0,693 74,2 25,8 71,9 28,1 0,043 1 0,836 
4. Trditev: V jantarju lahko najdemo … 29,0 71,0 25,0 75,0 0,130 1 0,718 58,1 41,9 78,1 21,9 2,924 1 0,087 
5. Trditev: Iz fosilnih ostankov je … 45,2 54,8 50,0 50,0 0,148 1 0,701 45,2 54,8 87,5 12,5 12,702 1 0,000 
6. Trditev: Mamuti so imeli majhne uhlje … 35,5 64,5 50,0 50,0 1,355 1 0,244 64,5 35,5 71,9 28,1 0,394 1 0,530 
7. Trditev: V Panonskem svetu Slovenije … 35,5 64,5 25,0 75,0 0,822 1 0,365 61,3 38,7 90,6 9,4 7,469 1 0,006 
8. Trditev: Močna poraščenost in tolšča … 87,1 12,9 90,6 9,4 0,198 1 0,656 87,1 12,9 93,8 6,3 0,809 1 0,368 
9. Trditev: V Sloveniji niso našli fosilnih … 19,4 80,6 28,1 71,9 0,668 1 0,414 58,1 41,9 68,8 31,3 0,776 1 0,378 
10. Trditev: Živi fosili so organizmi … 67,7 32,3 56,3 43,8 0,882 1 0,348 74,2 25,8 78,1 21,9 0,134 1 0,714 
11. Trditev: Najbolj znan živalski živi … 16,1 83,9 15,6 84,4 0,003 1 0,956 29,0 71,0 28,1 71,9 0,006 1 0,936 
12. Trditev: Fosilu lahko določimo … 67,7 32,3 71,9 28,1 0,128 1 0,721 87,1 12,9 93,8 6,3 0,809 1 0,368 

N
al

og
e 

IZ
B

 

1. Vprašanje: Si svetovno znan … 19,4 80,6 18,8 81,3 0,004 1 0,951 45,2 54,8 25,0 75,0 2,816 1 0,093 
2. Vprašanje: Znanstveniki so v Mokriški … 6,5 93,5 3,1 96,9 0,384 1 0,535 22,6 77,4 43,8 56,3 3,175 1 0,075 
3. Vprašanje: Masa mamuta je bila … 64,5 35,5 78,1 21,9 1,429 1 0,232 80,6 19,4 81,3 18,8 0,004 1 0,951 
4. Vprašanje: Kako so znanstveniki … 38,7 61,3 18,8 81,3 3,074 1 0,080 29,0 71,0 43,8 56,3 1,471 1 0,225 
5. Vprašanje: Dvokrpi ginko je ... 6,5 93,5 9,4 90,6 0,184 1 0,668 35,5 64,5 50,0 50,0 1,355 1 0,244 
6. Vprašanje: prva povezava 35,5 64,5 46,9 53,1 0,843 1 0,359 35,5 64,5 53,1 46,9 1,985 1 0,159 
6. Vprašanje: druga povezava 29,0 71,0 37,5 62,5 0,508 1 0,476 25,8 74,2 43,8 56,3 2,231 1 0,135 
6. Vprašanje: tretja povezava 71,0 29,0 53,1 46,9 2,126 1 0,145 45,2 54,8 62,5 37,5 1,905 1 0,167 
7. Vprašanje: časovni trak 3,2 96,8 6,3 93,8 0,318 1 0,573 9,7 90,3 12,5 87,5 0,127 1 0,722 
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Predpreizkus ni pokazal statistično pomembnih razlik v predznanju učencev 9. razreda (p > 
0,05), so bili pa rezultati na splošno slabi. To se kaže predvsem pri nalogah izbirnega tipa, ki 
so zahtevale razumevanje. Nizek odstotek pravilnih odgovorov zasledimo pri vprašanjih 2, 5 
in 7, kjer so učenci obeh skupin dosegli manj kot 10,0 %. Bolje so reševali nalogo tipa drži/ne 
drži, ki so jo sestavljale lahke trditve. Dobro so reševali predvsem trditve 1, 2 in 8, kjer so 
dosegli več kot 90,0 % pravilnih odgovorov (preglednica 4). 
 
Pouk je vplival na znanje učencev, kar se je pokazalo na popreizkusu. Ta je pokazal 
statistično pomembne razlike pri reševanju naloge tipa drži/ne drži, pri trditvah 4 (χ2 = 2,924; 
df = 1, p = 0,087), 5 (χ2 = 12,702; df = 1, p = 0,000) in 7 (χ2 = 7,469; df = 1, p = 0,006). 
Naštete trditve predstavljajo osnovno znanje, ki so ga učenci pridobili pri pouku. Tudi v 9. 
razredu so boljši rezultat in napredek dosegli učenci, ki so pri pouku uporabljali tiskane 
učbenike. Pri 4. trditvi so učenci kontrolne skupine napredovali s 25,0 % na kar 78,1 % 
pravilnih odgovorov, pri 5. s 50,0 % na 87,5 % in pri 7. trditvi s 25,0 % na kar 90,6 %. 
Napredovali so tudi učenci eksperimentalne skupine, vendar bistveno manj, kar je tudi 
razvidno iz preglednice 4. 
 
Preglednica 4 nam ponuja tudi vpogled v ostale rezultate popreizkusa, kjer se niso pokazale 
statistično pomembne razlike pri reševanju, je pa kljub temu treba izpostaviti zelo dobro 
reševanje 1., 2. in 8. trditve pri nalogi tipa drži/ne drži, kjer so učenci presegli 90,0 % 
pravilnih odgovorov. Slabše je bilo reševanje zadnjega vprašanja pri nalogah izbirnega tipa. 
Naloga je bila namreč težka, zahtevala je več razumevanja in povezav, zato so pričakovano 
tudi rezultati slabši – okoli 10,0 % je bilo pravilnih odgovorov. 
 
 
3.7.1.3 Znanje učencev glede na način pouka  
 
V okviru raziskave nas je zanimalo, ali učenci, ki pri pouku biologije uporabljajo elektronske 
učbenike na tabličnih računalnikih, izkažejo več znanja kot učenci, ki so deležni dela s 
tiskanim učbenikom.   
 
Preglednica 5: Znanje učencev 8. razreda glede na način pouka 

 

PREDPREIZKUS POPREIZKUS 

Kategorija 

Uporaba el. 
učb. 

Uporaba 
tisk. učb. 

Mann-Whitney U 
preizkus 

Uporaba el. 
učb. 

Uporaba tisk. 
učb. 

Mann-Whitney U 
preizkus 

M SN M SN Z p M SN M SN Z p 

D/N 5,16 0,44 6,0 0,39 -1,222 0,222 5,16 0,56 7,0 0,33 -2,260 0,024 

IZB 2,61 0,32 2,18 0,22 -0,847 0,397 2,61 0,38 3,00 0,30 -0,877 0,380 

VSA 7,77 0,67 8,18 0,44 -0,244 0,807 7,77 0,84 10,00 0,50 -1,930 0,054 

 
Preglednica 5 nam prikazuje znanje učencev 8. razreda na predpreizkusu in popreizkusu, 
glede na kontrolno (uporaba tiskanega učbenika) in eksperimentalno skupino (uporaba 
elektronskega učbenika na tabličnem računalniku). Vrednost Mann-Whitney preizkusa je na 
predpreizkusu znanja pokazala, da ni statistično pomembnih razlik pri nalogah s tipom 
vprašanj drži/ne drži (Z = -2,222; p = 0,222) niti jih ni pri nalogah z izbirnim tipom vprašanj 
(Z = -0,847; p = 0,397). Prav tako tudi pri statistični analizi vseh vprašanj (Z = -0,244; p = 
0,807) nismo ugotovili statistično pomembnih razlik. Iz podatkov je razvidno, da v temelju ni 
statistično pomembnih razlik v znanju učencev 8. razreda.  
 



Arh, A. Poučevanje biologije z uporabo elektronskega učbenika. 
Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017 

31 

 

Na popreizkusu znanja je vrednost Mann-Whitney pokazala, da ni statistično pomembnih 
razlik pri nalogah z izbirnim tipom vprašanj (Z = -0,877; p = 0,380) niti ne pri statistični 
analizi vseh vprašanj (Z = -1,930; p = 0,054). Statistično pomembne razlike pa smo našli pri 
nalogah s tipom vprašanj drži/ne drži (Z = -2,260; p = 0,024).  
Reševanje nalog izbirnega tipa in statistična analiza vseh vprašanj ne kažeta statistično 
pomembnih razlik v znanju med učenci 8. razreda, ki so pri pouku uporabljali elektronske 
učbenike na tabličnih računalnikih, in učenci, ki so uporabljali tiskane učbenike.  
Statistično pomembne razlike so se pokazale le pri nalogah s tipom vprašanj drži/ne drži. S 
tveganjem 2,4 % lahko trdimo, da tudi v osnovni množici učenci, ki pri pouku uporabljajo 
tiskane učbenike, pri nalogah tipa drži/ne drži dosežejo več točk (MD/N = 7,0) kot učenci, ki 
uporabljajo elektronske učbenike na tabličnih računalnikih (MD/N = 5,16).  
 
Preglednica 6: Znanje učencev 9. razreda glede na način pouka 

 

PREDPREIZKUS POPREIZKUS 

Kategorija 

Uporaba el. 
učb. 

Uporaba 
tisk. učb. 

Mann-Whitney U 
preizkus 

Uporaba el. 
učb. 

Uporaba 
tisk. učb. 

Mann-Whitney U 
preizkus 

M SN M SN Z p M SN M SN Z p 

D/N 6,32 0,35 6,47 0,37 -0,153 0,878 8,29 0,47 9,53 0,38 -2,035 0,042 

IZB 2,74 0,29 2,72 0,32 -0,274 0,784 3,29 0,42 4,16 0,46 -1,330 0,184 

VSA 9,06 0,55 9,19 0,47 -0,256 0,798 11,58 0,77 13,69 0,75 -2,055 0,040 

 
Iz preglednice 6 lahko razberemo znanje učencev 9. razreda na predpreizkusu in popreizkusu 
glede na kontrolno in eksperimentalno skupino. Tudi za 9. razred je vrednost Mann-Whitney 
preizkusa na predpreizkusu znanja pokazala, da ni statistično pomembnih razlik pri nalogah s 
tipom vprašanj drži/ne drži (Z = -0,153; p = 0,878) niti jih ni pri nalogah z izbirnim tipom 
vprašanj (Z = -0,274; p = 0,784). Prav tako tudi pri statistični analizi vseh vprašanj (Z = -,256; 
p = 0,798) nismo ugotovili statistično pomembnih razlik. Iz podatkov je razvidno, da tudi pri 
učencih 9. razreda v osnovi ni statistično pomembnih razlik v znanju.  
 
Na popreizkusu znanja je vrednost Mann-Whitney pokazala statistično pomembne razlike v 
znanju učencev 9. razreda glede na reševanje nalog z vprašanji tipa drži/ne drži (Z = -2,035; p 
= 0,042) in statistično analizo vseh vprašanj (Z = -2,055; p = 0,040). Statistično pomembnih 
razlik pa nismo našli pri nalogah z vprašanji izbirnega tipa (Z = -1,330; p = 0,184).  
Statistično pomembne razlike so se pokazale pri reševanju nalog s tipom vprašanj drži/ne drži 
in pri statistični analizi vseh vprašanj, zato lahko s približno 4-odstotnim tveganjem trdimo, 
da tudi v osnovni množici učenci, ki pri pouku uporabljajo tiskane učbenike, dosegajo boljše 
rezultate (MD/N = 9,53; MVSE = 13,69) kot učenci, ki uporabljajo elektronske učbenike na 
tabličnih računalnikih (MD/N = 8,29; MVSE = 11,58).  
Popreizkus znanja ni pokazal statistično pomembnih razlik v znanju učencev 9. razreda glede 
na reševanje nalog izbirnega tipa.  
 

3.7.1.4 Razlike v znanju učencev eksperimentalne skupine glede na spol  
 
V raziskavi nas je zanimalo tudi, ali se med dekleti in fanti, ki pri pouku biologije uporabljajo 
elektronske učbenike na tabličnih računalnikih, pojavljajo razlike v znanju. 
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Preglednica 7: Razlike v znanju učencev eksperimentalne skupine 8. razreda glede na spol 

 

PREDPREIZKUS POPREIZKUS 

Kategorija 

Fantje Dekleta 
Mann-Whitney U 

preizkus Fantje Dekleta 
Mann-Whitney U 

preizkus 

M SN M SN Z p M SN M SN Z p 

D/N 4,89 0,57 5,58 0,68 -0,842 0,400 4,16 0,67 6,75 0,82 -2,291 0,220 

IZB 2,42 0,42 2,92 0,51 -0,720 0,471 2,42 0,49 2,92 0,65 -0,208 0,835 

VSA 7,32 0,88 8,50 1,01 -0,796 0,426 6,85 1,05 9,67 1,26 -1,875 0,061 

 
Preglednica 7 prikazuje zanje učencev eksperimentalne skupine 8. razreda na predpreizkusu 
in popreizkusu glede na spol. Vrednost Mann-Whitney preizkusa je na predpreizkusu znanja 
pokazala, da ni statistično pomembnih razlik pri nalogah s tipom vprašanj drži/ne drži (Z = -
0,842; p = 0,400) niti jih ni pri nalogah z izbirnim tipom vprašanj (Z = -0,720; p = 0,471). 
Prav tako tudi pri statistični analizi vseh vprašanj (Z = -0,796; p = 0,426) nismo ugotovili 
statistično pomembnih razlik. Iz podatkov je razvidno, da v izhodišču ni statistično 
pomembnih razlik v znanju med fanti in dekleti 8. razreda.  
 
Tudi na popreizkusu znanja je vrednost Mann-Whitney pokazala, da ni statistično pomembnih 
razlik pri nalogah s tipom vprašanj drži/ne drži (Z = -2,291; p = 0,220) niti jih ni pri nalogah z 
izbirnim tipom vprašanj (Z = -0,208; p = 0,835). Prav tako tudi pri statistični analizi vseh 
vprašanj (Z = -1,875; p = 0,061) nismo ugotovili statistično pomembnih razlik. Podatki 
kažejo, da prav tako kot na predpreizkusu znanja tudi na popoizkusu ni statistično pomembnih 
razlik v znanju med fanti in dekleti 8. razreda.  
 
Preglednica 8: Razlike v znanju učencev eksperimentalne skupine 9. razreda glede na spol 

 

PREDPREIZKUS POPREIZKUS 

Kategorija 

Fantje Dekleta 
Mann-Whitney U 

preizkus Fantje Dekleta 
Mann-Whitney U 

preizkus 

M SN M SN Z p M SN M SN Z p 

D/N 6,47 0,46 6,14 0,55 -0,563 0,573 8,29 0,65 8,29 0,71 -0,121 0,904 

IZB 3,00 0,47 2,43 0,27 -0,427 0,669 3,12 0,58 3,50 0,63 -0,442 0,658 

VSA 9,47 0,81 8,57 0,74 -0,623 0,533 11,41 1,12 11,79 1,09 0,000 1,000 

 
Iz preglednice 8 je razvidno zanje učencev eksperimentalne skupine 9. razreda na 
predpreizkusu in popreizkusu glede na spol. Vrednost Mann-Whitney preizkusa je na 
predpreizkusu znanja pokazala, da ni statistično pomembnih razlik pri nalogah s tipom 
vprašanj drži/ne drži (Z = -0,563; p = 0,573) niti jih ni pri nalogah z izbirnim tipom vprašanj 
(Z = -0,427; p = 0,669). Prav tako tudi pri statistični analizi vseh vprašanj (Z = -0,623; p = 
0,533) nismo ugotovili statistično pomembnih razlik. Iz podatkov je razvidno, da prav tako 
tudi v 9. razredu v temelju ni statistično pomembnih razlik v znanju med fanti in dekleti.  
 
Tudi na popreizkusu znanja je vrednost Mann-Whitney pokazala, da ni statistično pomembnih 
razlik pri nalogah s tipom vprašanj drži/ne drži (Z = -0,121; p = 0,904) niti jih ni pri nalogah z 
izbirnim tipom vprašanj (Z = -0,442; p = 0,658). Prav tako tudi pri statistični analizi vseh 
vprašanj (Z = -0,000; p = 1,000) nismo ugotovili statistično pomembnih razlik. Podatki 
kažejo, da prav tako kot na predpreizkusu znanja tudi na popreizkusu ni statistično 
pomembnih razlik v znanju med fanti in dekleti 9. razreda.  
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3.7.2 Rezultati anketnega vprašalnika stališč 
 
3.7.2.1 Stališča učencev do uporabe elektronskih učbenikov na tabličnih računalnikih 
glede na način pouka  
 
V raziskavi nas je zanimalo tudi, ali imajo učenci, ki pri pouku biologije uporabljajo 
elektronske učbenike na tabličnih računalnikih, po njihovi uporabi bolj pozitivna stališča do 
dela z elektronskimi učbeniki od učencev kontrolne skupine. 
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Preglednica 9: Stališča učencev do uporabe elektronskih učbenikov na tabličnih računalnikih glede na način pouka 

Št. 

Trditev 

PREDPREIZKUS POPREIZKUS 
Uporaba 
el. učb. 

Uporaba 
tisk. učb. 

Mann-Whitney 
U preizkus 

Uporaba el. 
učb. 

Uporaba tisk. 
učb. 

Mann-Whitney U 
preizkus 

M SN M SN Z p M SN M SN Z p 
1 Uporaba elektronskega učbenika je enostavna. 4,0 0,12 4,2 0,13 -1,01 0,314 4,2 0,12 4,1 0,13 -0,46 0,643 
2 Delo z elektronskim učbenikom je dolgočasno. 2,1 0,15 1,9 0,14 -0,75 0,454 2,6 0,15 2,3 0,16 -1,52 0,128 
3 Uporaba elektronskega učbenika mi omogoča dobro sodelovanje s sošolci. 3,0 0,16 3,1 0,14 -0,54 0,589 3,1 0,15 3,0 0,17 -0,01 0,991 

4 
Kadar uporabljam elektronski učbenik, enostavneje pridem do iskanih informacij kot 
pri tiskanem učbeniku. 

3,5 0,16 3,8 0,15 -1,52 0,128 3,5 0,14 3,7 0,15 -1,18 0,237 

5 Elektronski učbenik bi raje uporabljal na prenosnem računalniku kot na tabličnem. 3,4 0,17 3,2 0,18 -0,82 0,413 3,3 0,17 3,1 0,18 -0,67 0,506 
6 Uporaba elektronskega učbenika je zabavna. 3,8 0,14 4,0 0,14 -1,18 0,239 3,8 0,13 3,7 0,16 -0,27 0,785 
7 Uporaba elektronskega učbenika mi omogoča dobro sodelovanje z učiteljem. 3,1 0,15 3,3 0,13 -1,14 0,256 2,9 0,14 3,0 0,16 -0,55 0,581 

8 
Z uporabo elektronskega učbenika hitreje pridem do iskanih informacij kot pri 
tiskanem učbeniku. 

3,6 0,16 3,9 0,16 -1,82 0,069 3,5 0,14 3,7 0,16 -1,13 0,257 

9 
Animacije in video posnetki, ki jih ponuja elektronski učbenik, mi pomagajo razumeti 
učno snov. 

4,0 0,13 4,2 0,13 -1,20 0,229 4,2 0,13 4,3 0,13 -0,41 0,682 

10 Uporaba elektronskega učbenika je zanimiva. 3,8 0,13 4,0 0,13 -1,56 0,118 3,9 0,13 3,8 0,15 -0,48 0,630 
11 Uporaba elektronskega učbenika me motivira za delo.  3,4 0,13 3,4 0,16 -0,47 0,640 3,5 0,13 3,3 0,16 -0,87 0,385 
12 Elektronski učbeniki naredijo učno snov bolj pregledno kot tiskani učbeniki. 3,5 0,15 3,6 0,15 -0,87 0,387 3,3 0,15 3,6 0,14 -1,11 0,268 
13 Všeč mi je, da lahko pri uporabi elektronskega učbenika povečam slike in besedilo.  3,8 0,14 4,3 0,15 -2,67 0,008 3,8 0,14 4,2 0,15 -2,87 0,004 
14 Uporaba elektronskega učbenika je zame izziv. 2,2 0,17 2,4 0,16 -0,99 0,320 2,2 0,15 2,3 0,17 -0,47 0,636 
15 Če se učim iz elektronskega učbenika, si učno snov hitro zapomnim. 2,9 0,14 3,0 0,15 -0,34 0,733 3,0 0,15 3,2 0,15 -0,97 0,331 

16 
Elektronski učbeniki, ki so naloženi na tabličnem računalniku, so lažji za prenašanje 
kot tiskani učbeniki.  

3,9 0,13 3,8 0,17 -0,04 0,972 3,8 0,15 3,9 0,16 -0,72 0,475 

17 
Multimedija (animacije, video posnetki itd.) izboljša nazornost elektronskega 
učbenika. 

4,0 0,12 4,1 0,14 -0,92 0,357 4,0 0,12 4,2 0,14 -1,61 0,108 

18 Rad se učim s pomočjo elektronskega učbenika. 3,2 0,14 3,5 0,14 -1,49 0,138 3,4 0,14 3,5 0,15 -0,86 0,389 

19 
Kadar se učim s pomočjo elektronskega učbenika, se naučim več, kot kadar 
uporabljam tiskani učbenik. 

2,9 0,14 2,8 0,16 -0,45 0,652 3,0 0,14 3,1 0,14 -0,58 0,564 

20 Namesto elektronskega učbenika bi raje uporabljal tiskani učbenik. 2,8 0,19 2,7 0,15 -0,05 0,962 3,0 0,18 2,9 0,17 -0,46 0,648 
21 Kadar za učenje uporabljam elektronski učbenik, se ne znajdem najbolje. 2,7 0,14 2,3 0,16 -2,15 0,032 2,6 0,14 2,2 0,15 -2,03 0,043 
22 Ko uporabljam elektronski učbenik, brez težav  sledim svojemu napredku pri učenju. 3,1 0,14 3,2 0,12 -0,61 0,543 3,0 0,15 3,4 0,14 -2,16 0,031 
23 Listanje elektronskega učbenika je zapleteno. 1,9 0,13 2,2 0,15 -1,15 0,250 2,1 0,13 1,9 0,13 -1,11 0,268 

24 
Označevanje pomembne učne vsebine je pri uporabi elektronskega učbenika na 
tabličnem računalniku enostavno. 

3,6 0,12 3,5 0,13 -1,14 0,253 3,6 0,13 3,5 0,15 -0,06 0,949 

25 
Velika pomanjkljivost elektronskega učbenika je, da deluje le tam, kjer je dostopna 
internetna povezava. 

4,2 0,14 4,3 0,15 -1,01 0,314 4,0 0,15 4,1 0,17 -0,88 0,377 

26 Kadar uporabljam elektronski učbenik, nisem ustvarjalen. 2,6 0,15 3,1 0,15 -2,09 0,037 2,6 0,14 2,9 0,18 -1,23 0,220 
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V preglednici 9 so predstavljena stališča učencev na predpreizkusu in popreizkusu glede na 
eksperimentalno in kontrolno skupino. Na predpreizkusu je vrednost Mann-Whitney 
preizkusa pokazala statistično pomembne razlike v stališčih učencev pri trditvah 13 (Z = -
2,67; p = 0,008), 21 (Z = -2,15; p = 0,032) in 26 (Z = -2,09; p = 0,037). Iz podatkov lahko 
ugotovimo, da se pri učencih kontrolne in eksperimentalne skupine v osnovi pojavljajo 
statistično pomembne razlike v stališčih glede uporabe elektronskih učbenikov na tabličnih 
računalnikih, kar lahko posplošimo tudi na osnovno množico. Učenci kontrolne skupine 
dajejo večjo prednost povečevanju slik in besedila v elektronskem učbeniku (M = 4,3) od 
učencev eksperimentalne skupine (M = 3,8). Prav tako učenci kontrolne skupine menijo, da se 
bolje znajdejo, ko uporabljajo elektronski učbenik na tabličnem računalniku (M = 2,3), od 
učencev eksperimentalne skupine (M = 2,7). Učenci eksperimentalne skupine pa se počutijo 
bolj ustvarjalne, kadar uporabljajo elektronske učbenike na tabličnih računalnikih (M = 2,6), 
kot učenci kontrolne skupine (M = 3,1), ki so glede tega neopredeljeni. 
 
Tudi na popreizkusu je vrednost Mann-Whitney preizkusa pokazala statistično pomembne 
razlike v stališčih učencev pri trditvah št. 13 (Z = -2,87; p = 0,004) in 21 (Z = -2,03; p = 
0,043). Statistično pomembne razlike pa so se pojavile tudi pri trditvi št. 22 (Z = -2,16; p = 
0,031). Pouk je pomembno vplival na stališča učencev glede uporabe elektronskih učbenikov 
na tabličnih računalnikih, kar lahko posplošimo tudi na osnovno množico. Učenci, ki pri 
pouku uporabljajo tiskane učbenike, dajejo večjo prednost povečevanju slik in besedila v 
elektronskem učbeniku (M = 4,2) od učencev, ki pri pouku uporabljajo elektronske učbenike 
na tabličnih računalnikih (M = 3,8). Ta trend se je obdržal še iz predpreizkusa, torej se to 
stališče v osnovi ni spremenilo. To prav tako velja za naslednjo trditev: učenci, ki uporabljajo 
tiskane učbenike, se bolje znajdejo, ko uporabljajo elektronski učbenik na tabličnem 
računalniku (M = 2,2), od učencev, ki so pri pouku uporabljali elektronske učbenike na 
tabličnih računalnikih (M = 2,6). Učenci, ki uporabljajo tiskane učbenike, lažje sledijo 
svojemu napredku, kadar pri pouku uporabljajo elektronske učbenike na tabličnih 
računalnikih (M = 3,4), kot učenci, ki pri pouku uporabljajo elektronske učbenike na tabličnih 
računalnikih, ki so se izkazali za neopredeljene (M = 3,0). Zanimivo je, da učenci, ki niso 
delali z elektronskimi učbeniki na tabličnih računalnikih, dajejo večjo vrednost takšnemu 
načinu dela, kar morda kaže na interes do tega za nadaljnje delo. 
 
Kljub temu, da popreizkus ni pokazal statistično pomembnih razlik pri trditvah 3, 5, 7, 15, 19, 
20, 22 in 26, pa je njihove rezultate kljub temu pomembno predstaviti. Kot prikazuje 
preglednica 9, se pri teh trditvah učenci sklicujejo za neopredeljene (M je okoli 3). To je še 
posebej zanimivo za učence eksperimentalne skupine, za katere bi pričakovali, da se bodo po 
uporabi elektronskih učbenikov na tabličnih računalnikih lažje opredelili v pozitivno ali 
negativno smer.  
 
 
3.7.2.2 Stališča učencev eksperimentalne skupine do uporabe elektronskih učbenikov na 
tabličnih računalnikih glede na spol  
 
Eno izmed vprašanj, ki smo si jih zastavili, se nanaša na to, ali fantje izkazujejo bolj pozitivna 
stališča do uporabe elektronskih učbenikov na tabličnih računalnikih kot dekleta. 
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Preglednica 10: Stališča učencev eksperimentalne skupine do uporabe elektronskih učbenikov na tabličnih računalnikih glede na spol 

Št. 

Trditev 

PREDPREIZKUS POPREIZKUS 

Fantje Dekleta 
Mann-Whitney U 

preizkus 
Fantje Dekleta 

Mann-Whitney U 
preizkus 

M SN M SN Z p M SN M SN Z p 
1 Uporaba elektronskega učbenika je enostavna. 4,2 0,14 3,8 0,21 -1,170 0,242 4,2 0,17 4,2 0,16 -0,217 0,828 
2 Delo z elektronskim učbenikom je dolgočasno. 4,1 0,19 3,6 0,24 -1,716 0,086 3,4 0,21 3,4 0,22 -0,333 0,739 
3 Uporaba elektronskega učbenika mi omogoča dobro sodelovanje s sošolci. 3,2 0,20 2,8 0,26 -1,021 0,307 3,1 0,19 3,0 0,24 -0,179 0,858 

4 
Kadar uporabljam elektronski učbenik, enostavneje pridem do iskanih informacij kot pri 
tiskanem učbeniku. 

3,6 0,20 3,3 0,27 -0,484 0,628 3,6 0,18 3,3 0,21 -0,864 0,387 

5 Elektronski učbenik bi raje uporabljal na prenosnem računalniku kot na tabličnem. 3,5 0,22 3,2 0,26 -0,814 0,416 3,7 0,21 2,8 0,26 -2,294 0,022 
6 Uporaba elektronskega učbenika je zabavna. 3,9 0,16 3,6 0,25 -0,379 0,704 3,7 0,19 4,0 0,19 -1,103 0,270 
7 Uporaba elektronskega učbenika mi omogoča dobro sodelovanje z učiteljem. 3,1 0,18 3,0 0,27 -0,399 0,690 3,0 0,18 2,8 0,22 -0,650 0,516 

8 
Z uporabo elektronskega učbenika hitreje pridem do iskanih informacij kot pri tiskanem 
učbeniku. 

3,7 0,20 3,5 0,25 -0,726 0,468 3,6 0,17 3,3 0,22 -0,855 0,393 

9 
Animacije in video posnetki, ki jih ponuja elektronski učbenik, mi pomagajo razumeti 
učno snov. 

4,1 0,17 4,0 0,20 -0,573 0,566 4,2 0,15 4,2 0,22 -0,410 0,682 

10 Uporaba elektronskega učbenika je zanimiva. 3,9 0,15 3,7 0,22 -0,194 0,846 3,8 0,18 4,0 0,17 -0,627 0,530 
11 Uporaba elektronskega učbenika me motivira za delo.  3,4 0,16 3,3 0,22 -0,067 0,946 3,4 0,16 3,5 0,21 -0,590 0,555 
12 Elektronski učbeniki naredijo učno snov bolj pregledno kot tiskani učbeniki. 3,6 0,17 3,3 0,26 -0,592 0,554 3,3 0,21 3,3 0,23 -0,088 0,930 
13 Všeč mi je, da lahko pri uporabi elektronskega učbenika povečam slike in besedilo.  3,8 0,20 4,0 0,19 -0,552 0,581 3,8 0,18 3,7 0,23 -0,298 0,766 
14 Uporaba elektronskega učbenika je zame izziv. 2,2 0,22 2,2 0,25 -0,180 0,857 2,2 0,20 2,1 0,22 -0,366 0,714 
15 Če se učim iz elektronskega učbenika, si učno snov hitro zapomnim. 2,9 0,16 2,9 0,26 -0,157 0,875 3,0 0,20 3,0 0,24 -0,096 0,924 

16 
Elektronski učbeniki, ki so naloženi na tabličnem računalniku, so lažji za prenašanje kot 
tiskani učbeniki.  

3,8 0,17 3,9 0,20 -0,537 0,591 3,8 0,19 3,8 0,24 -0,150 0,881 

17 Multimedija (animacije, video posnetki itd.) izboljša nazornost elektronskega učbenika. 3,9 0,18 4,1 0,16 -0,673 0,501 3,9 0,16 4,1 0,19 -0,953 0,340 
18 Rad se učim s pomočjo elektronskega učbenika. 3,1 0,17 3,2 0,23 -0,384 0,701 3,4 0,17 3,3 0,21 -0,008 0,994 

19 
Kadar se učim s pomočjo elektronskega učbenika, se naučim več, kot kadar uporabljam 
tiskani učbenik. 

2,9 0,19 3,0 0,22 -0,113 0,910 3,0 0,17 2,9 0,24 -0,594 0,553 

20 Namesto elektronskega učbenika bi raje uporabljal tiskani učbenik. 3,4 0,25 3,0 0,29 -1,234 0,217 2,8 0,23 3,3 0,28 -1,311 0,190 
21 Kadar za učenje uporabljam elektronski učbenik, se ne znajdem najbolje. 3,3 0,18 3,3 0,24 -0,015 0,988 3,1 0,20 3,8 0,19 -2,008 0,045 
22 Ko uporabljam elektronski učbenik, brez težav  sledim svojemu napredku pri učenju. 3,1 0,20 3,1 0,21 -0,015 0,988 3,0 0,21 3,0 0,23 -0,222 0,824 
23 Listanje elektronskega učbenika je zapleteno. 4,1 0,18 4,2 0,17 0,000 1,000 3,8 0,19 4,2 0,18 -1,541 0,123 

24 
Označevanje pomembne učne vsebine je pri uporabi elektronskega učbenika na tabličnem 
računalniku enostavno. 

3,7 0,17 3,4 0,16 -1,684 0,092 3,4 0,17 3,7 0,18 -1,095 0,273 

25 
Velika pomanjkljivost elektronskega učbenika je, da deluje le tam, kjer je dostopna 
internetna povezava. 

4,0 0,21 4,3 0,15 -0,742 0,458 3,8 0,20 4,3 0,22 -2,082 0,037 

26 Kadar uporabljam elektronski učbenik, nisem ustvarjalen. 2,8 0,21 2,4 0,22 -1,257 0,209 2,7 0,18 2,4 0,22 -1,135 0,257 
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Preglednica 10 predstavlja stališča do uporabe elektronskih učbenikov na tabličnih 
računalnikih med fanti in dekleti eksperimentalne skupine na predpreizkusu ter popreizkusu. 
Predpreizkus glede na vrednosti Mann Whitney preizkusa ni pokazal statistično pomembnih 
razlik med fanti in dekleti glede uporabe elektronskih učbenikov na tabličnih računalnikih 
(vse p>0,05). So pa vrednosti Mann Whitney preizkusa pokazale statistično pomembne 
razlike med fanti in dekleti na popreizkusu, in sicer pri trditvah št. 5 (Z = -2,294; p = 0,022), 
21 (Z = -2,008; p = 0,045) in 25 (Z = -2,082; p = 0,037). Podatki torej kažejo, da je pouk 
vplival na stališča glede uporabe elektronskih učbenikov na tabličnih računalnikih. Ugotovili 
smo, da bi fantje v večji meri raje uporabljali elektronski učbenik na prenosnem računalniku 
kot na tabličnem (M = 3,7) kot dekleta (M = 2,8), ki so glede tega vprašanja nevtralna. 
Nasploh se dekleta slabše znajdejo, kadar uporabljajo elektronski učbenik na tabličnem 
računalniku (M = 3,8), kot fantje (M = 3,1). Hkrati se tudi več deklet strinja, da je velika 
pomanjkljivost elektronskega učbenika stalen dostop do interneta (M = 4,3). 
 
Na splošno pa se kljub uporabi elektronskih učbenikov na tabličnih računalnikih pri več 
trditvah fantje in dekleta ne morejo opredeliti (M je okoli 3), kar se kaže pri trditvah 3, 7, 12, 
15, 19, 20 in 22 (preglednica 10).  
 
 
3.7.2.3 Stališča učencev eksperimentalne skupine do uporabe elektronskih učbenikov na 
tabličnih računalnikih glede na šolo  
 
V raziskavo smo zajeli dve osnovni šoli, pri čemer na eni izmed šol pri pouku biologije redno 
uporabljajo elektronske učbenike na tabličnih računalnikih, na drugi šoli pa tega nimajo na 
voljo. Raziskali smo, ali učenci, ki so predhodno že uporabljali tablične računalnike, 
izkazujejo bolj pozitivna stališča do uporabe elektronskih učbenikov na tabličnih računalnikih 
pri pouku biologije kot učenci, ki teh naprav niso vajeni. 
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Preglednica 11: Stališča učencev eksperimentalne skupine do uporabe elektronskih učbenikov na tabličnih računalnikih glede na šolo 

Št. Trditev 
PREDPREIZKUS POPREIZKUS 

Uporabljajo Ne uporabljajo Mann-Whitney U preizkus Uporabljajo Ne uporabljajo Mann-Whitney U preizkus 
M SN M SN Z p M SN M SN Z p 

1 Uporaba elektronskega učbenika je enostavna. 3,9 0,18 4,2 0,15 -1,140 0,254 4,0 0,16 4,4 0,17 -2,011 0,044 
2 Delo z elektronskim učbenikom je dolgočasno. 3,9 0,20 3,9 0,23 -0,215 0,830 3,0 0,23 3,8 0,18 -2,389 0,017 
3 Uporaba elektronskega učbenika mi omogoča dobro sodelovanje s sošolci. 2,9 0,21 3,2 0,24 -0,892 0,372 3,2 0,19 2,9 0,23 -0,588 0,557 

4 
Kadar uporabljam elektronski učbenik, enostavneje pridem do iskanih 
informacij kot pri tiskanem učbeniku. 

3,5 0,24 3,5 0,22 -0,116 0,908 3,3 0,19 3,7 0,20 -1,714 0,087 

5 
Elektronski učbenik bi raje uporabljal na prenosnem računalniku kot na 
tabličnem. 

3,6 0,25 3,2 0,22 -1,195 0,232 3,3 0,22 3,4 0,26 -0,436 0,663 

6 Uporaba elektronskega učbenika je zabavna. 3,8 0,15 3,7 0,24 -0,264 0,791 3,6 0,19 4,1 0,18 -1,958 0,050 
7 Uporaba elektronskega učbenika mi omogoča dobro sodelovanje z učiteljem. 3,1 0,21 3,0 0,22 -0,635 0,526 3,1 0,20 2,6 0,19 -1,750 0,080 

8 
Z uporabo elektronskega učbenika hitreje pridem do iskanih informacij kot pri 
tiskanem učbeniku. 

3,4 0,24 3,8 0,20 -0,929 0,353 3,3 0,20 3,7 0,18 -1,200 0,230 

9 
Animacije in video posnetki, ki jih ponuja elektronski učbenik, mi pomagajo 
razumeti učno snov. 

4,0 0,17 4,0 0,19 -0,164 0,870 4,1 0,18 4,3 0,17 -0,496 0,620 

10 Uporaba elektronskega učbenika je zanimiva. 3,7 0,16 3,9 0,20 -0,988 0,323 3,8 0,19 4,0 0,17 -0,487 0,626 
11 Uporaba elektronskega učbenika me motivira za delo.  3,3 0,17 3,4 0,20 -0,347 0,729 3,4 0,17 3,5 0,19 -0,687 0,492 
12 Elektronski učbeniki naredijo učno snov bolj pregledno kot tiskani učbeniki. 3,5 0,21 3,4 0,22 -0,475 0,635 3,1 0,24 3,5 0,18 -1,253 0,210 

13 
Všeč mi je, da lahko pri uporabi elektronskega učbenika povečam slike in 
besedilo.  

3,9 0,18 3,8 0,22 -0,066 0,947 3,6 0,20 4,0 0,20 -1,604 0,109 

14 Uporaba elektronskega učbenika je zame izziv. 2,4 0,24 1,9 0,22 -1,700 0,089 2,5 0,20 1,8 0,19 -2,641 0,008 
15 Če se učim iz elektronskega učbenika, si učno snov hitro zapomnim. 2,8 0,21 3,0 0,19 -0,533 0,594 2,8 0,22 3,3 0,21 -1,456 0,145 

16 
Elektronski učbeniki, ki so naloženi na tabličnem računalniku, so lažji za 
prenašanje kot tiskani učbeniki.  

3,6 0,19 4,1 0,16 -2,076 0,038 3,4 0,20 4,2 0,20 -2,975 0,003 

17 
Multimedija (animacije, video posnetki itd.) izboljša nazornost elektronskega 
učbenika. 

4,0 0,16 4,0 0,19 -0,022 0,982 4,0 0,16 4,0 0,18 -0,127 0,899 

18 Rad se učim s pomočjo elektronskega učbenika. 3,2 0,18 3,1 0,22 -0,379 0,705 3,3 0,17 3,4 0,21 -0,588 0,556 

19 
Kadar se učim s pomočjo elektronskega učbenika, se naučim več, kot kadar 
uporabljam tiskani učbenik. 

2,9 0,20 2,9 0,21 -0,193 0,847 2,8 0,21 3,2 0,17 -1,233 0,218 

20 Namesto elektronskega učbenika bi raje uporabljal tiskani učbenik. 2,6 0,23 3,9 0,25 -3,426 0,001 2,4 0,22 3,7 0,23 -3,597 0,000 
21 Kadar za učenje uporabljam elektronski učbenik, se ne znajdem najbolje. 3,2 0,19 3,3 0,22 -0,693 0,488 3,1 0,21 3,7 0,18 -1,843 0,065 

22 
Ko uporabljam elektronski učbenik, brez težav  sledim svojemu napredku pri 
učenju. 

2,8 0,21 3,3 0,19 -1,404 0,160 2,8 0,22 3,2 0,20 -1,442 0,149 

23 Listanje elektronskega učbenika je zapleteno. 4,1 0,20 4,1 0,16 -0,248 0,804 3,7 0,20 4,2 0,17 -1,901 0,057 

24 
Označevanje pomembne učne vsebine je pri uporabi elektronskega učbenika 
na tabličnem računalniku enostavno. 

3,5 0,16 3,7 0,19 -1,096 0,273 3,3 0,17 3,9 0,16 -2,237 0,025 

25 
Velika pomanjkljivost elektronskega učbenika je, da deluje le tam, kjer je 
dostopna internetna povezava. 

4,3 0,18 4,0 0,20 -1,175 0,240 3,8 0,21 4,3 0,21 -1,783 0,075 

26 Kadar uporabljam elektronski učbenik, nisem ustvarjalen. 2,7 0,19 2,5 0,24 -0,712 0,476 2,7 0,19 2,4 0,20 -0,792 0,429 
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Preglednica 11 prikazuje stališča učencev eksperimentalne skupine do uporabe elektronskih 
učbenikov na tabličnih računalnikih na predpreizkusu in popreizkusu glede na to, ali so s 
takim načinom dela že srečali ali pa še ne. Na predpreizkusu je vrednost Mann-Whitney 
preizkusa pokazala pomembne razlike v stališčih učencev pri trditvah 16 (Z = -2,076; p = 
0,038) in 20 (Z = -3,426; p = 0,001). Iz podatkov lahko ugotovimo, da se pri učencih, ki so pri 
pouku biologije že uporabljali elektronske učbenike na tabličnih računalnikih, in učencih, ki 
takšnega načina dela niso vajeni, v osnovi pojavljajo statistično pomembne razlike v stališčih 
do uporabe elektronskih učbenikov na tabličnih računalnikih. Trdimo lahko, da se tudi v 
osnovni množici učencem, ki sicer pri pouku biologije ne uporabljajo elektronskih učbenikov 
na tabličnih računalnikih, takšni učbeniki zdijo lažji za prenašanje kot tiskani (M = 4,1) od 
učencev, ki so redno deležni takšnega načina dela (M = 3,6). Prav tako lahko trdimo tudi, da v 
osnovni množici učenci, ki še niso uporabljali elektronskih učbenikov na tabličnih 
računalnikih, prisegajo na uporabo tiskanih učbenikov (M = 3,9) za razliko od učencev, ki so 
vajeni takšnega načina dela (M = 2,6).  
 
Popreizkus znanja je pokazal še več statistično pomembnih razlik med učenci, ki redno 
uporabljajo elektronske učbenike na tabličnih računalnikih, in učenci, ki takšnega načina dela 
niso vajeni. Vrednosti Mann-Whitney preizkusa so pokazale statistično pomembne razlike v 
stališčih učencev pri trditvah 1 (Z = -2,011; p = 0,044), 2 (Z = -2,389; p = 0,017), 6 (Z = -
1,958; p = 0,050), 14 (Z = -2,641; p = 0,008), 16 (Z = -2,975; p = 0,003), 20 (Z = -3,597; p = 
0,000) in 24 (Z = -2,237; p = 0,025). Tudi za popreizkus znanja lahko ugotovimo, da se pri 
učencih, ki so pri pouku biologije že uporabljali elektronske učbenike na tabličnih 
računalnikih, in učencih, ki takšnega načina dela niso vajeni, pojavljajo statistično pomembne 
razlike v stališčih do uporabe elektronskih učbenikov na tabličnih računalnikih. Podatke lahko 
posplošimo tudi na osnovno množico. Učencem, ki pri pouku biologije ne uporabljajo 
elektronskih učbenikov na tabličnih računalnikih, se zdi uporaba elektronskega učbenika bolj 
enostavna (M = 4,4) kot učencem, ki ga redno uporabljajo (M = 4,0). 
Ugotovimo tudi, da se učencem, ki pri pouku biologije ne uporabljajo elektronskih učbenikov 
na tabličnih računalnikih, zdi delo z elektronskim učbenikom bolj dolgočasno (M = 3,8) kot 
učencem, ki ga redno uporabljajo (M = 3,0), ki se glede tega ne morejo opredeliti. Zanimivo 
pa je, da se hkrati učencem, ki sicer ne uporabljajo elektronskih učbenikov na tabličnih 
računalnikih, zdi takšno delo bolj zabavno (M = 4,1) kot učencem, ki so vajeni takšnega 
pouka (M = 3,6). Učencem, ki sicer ne uporabljajo elektronskih učbenikov na tabličnih 
računalnikih, kljub temu delo z elektronskim učbenikom ne predstavlja večjega izziva (M = 
1,8) kot učencem, ki redno uporabljajo elektronske učbenike (M = 2,5). Učenci, ki sicer pri 
pouku biologije ne uporabljajo elektronskih učbenikov na tabličnih računalnikih, se strinjajo, 
da so takšni učbeniki lažji za prenašanje kot tiskani (M = 4,2), za razliko od učencev, ki so 
navajeni takšnega dela (M = 3,4). Učenci, ki sicer ne uporabljajo elektronskih učbenikov na 
tabličnih računalnikih, bi za delo raje izbrali tiskane učbenike (M = 3,7) kot učenci, ki imajo 
redno na voljo delo z elektronskim učbenikom na tabličnem računalniku (M = 2,4). Trdimo 
lahko tudi, da se učencem, ki sicer pri pouku biologije ne uporabljajo elektronskih učbenikov 
na tabličnih računalnikih, zdi označevanje pomembne vsebine v elektronskem učbeniku bolj 
enostavno (M = 3,9) kot učencem, ki so redno deležni takšnega pouka (M = 3,3), ki so glede 
tega precej nevtralni. 
 
Pouk je torej še posebej pozitivno vplival na stališča učencev, ki jim je takšen način dela nov. 
Je pa zanimivo, da imajo na splošno učenci, ki so vajeni takšnega načina dela, nevtralna 
stališča do uporabe elektronskih učbenikov na tabličnih računalnikih. To se še posebej kaže 
pri trditvah 3, 7, 12, 15, 18, 19, 21 ter 22 (M je okoli 3) (preglednica 11).  
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3.7.2.4  Interes za obravnavano vsebino glede na način pouka 
 
Med raziskavo smo želeli izvedeti, ali učenci, ki pri pouku biologije uporabljajo elektronske 
učbenike na tabličnih računalnikih, kažejo višji interes za obravnavano vsebino kot učenci, ki 
pri pouku biologije uporabljajo tiskane učbenike. 
 
Preglednica 12: Interes za obravnavano vsebino učencev 8. razreda glede na način pouka 

Št. Trditev 

Uporaba 
el. učb. 

Uporaba 
tisk. učb. 

Mann-Whitney 
U preizkus 

M SN M SN Z p 

1. Učna ura se mi je zdela zanimiva. 3,9 0,20 3,8 0,22 -0,515 0,607 

2. Vsebina učne ure je zame pomembna. 3,4 0,23 3,5 0,24 -0,407 0,684 

3. Učna ura mi je bila v veselje. 3,5 0,25 3,8 0,23 -0,871 0,384 

4. Pri učni uri sem se veliko naučil.  3,6 0,21 3,8 0,23 -0,804 0,421 

5. O vsebini bi rad izvedel več. 2,7 0,21 2,9 0,23 -0,658 0,510 

 
V preglednici 12 so predstavljeni rezultati razlik v interesu za obravnavano vsebino učencev 
8. razreda glede na način pouka. Vrednost preizkusa Mann-Whitney ni statistično pomembna 
pri nobeni izmed navedenih trditev – 1. trditev (Z = -0,515; p = 0,607), 2. trditev (Z = -0,407; 
p = 0,684), 3. trditev (Z = -0,871; p = 0,384), 4. trditev (Z = -0,804; p = 0,421) in 5. trditev (Z 
= -0,658; p = 0,510). To pomeni, da način pouka (uporaba tiskanega učbenika oz. 
elektronskega učbenika na tabličnem računalniku) ne vpliva na višji interes za obravnavano 
vsebino med učenci.  
 
Preglednica 13: Interes za obravnavano vsebino učencev 9. razreda glede na način pouka 

Št. Trditev 

Uporaba 
el. učb. 

Uporaba 
tisk. učb. 

Mann-Whitney 
U preizkus 

M SN M SN Z p 

1. Učna ura se mi je zdela zanimiva. 4,3 0,15 4,0 0,13 -1,889 0,059 

2. Vsebina učne ure je zame pomembna. 3,5 0,18 3,6 0,14 -0,517 0,605 

3. Učna ura mi je bila v veselje. 3,9 0,19 3,6 0,18 -1,552 0,121 

4. Pri učni uri sem se veliko naučil.  3,6 0,19 4,1 0,14 -1,822 0,068 

5. O vsebini bi rad izvedel več. 3,3 0,18 3,2 0,20 -0,501 0,617 

 
V preglednici 13  najdemo rezultate razlik v interesu za obravnavano vsebino med učenci 
glede na način pouka, ki so ga bili deležni. Vrednost preizkusa Mann-Whitney tudi v 9. 
razredu ni statistično pomembna pri nobeni izmed navedenih trditev – 1. trditev (Z = -1,889; p 
= 0,059), 2. trditev (Z = -0,517; p = 0,605), 3. trditev (Z = -1,552; p = 0,121), 4. trditev (Z = -
1,822; p = 0,068) in 5. trditev (Z = -0,501; p = 0,617). Način pouka (uporaba tiskanega 
učbenika oz. elektronskega učbenika na tabličnem računalniku) torej tudi v 9. razredu ne 
vpliva na višji interes za obravnavano vsebino med učenci.  
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4 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
V magistrskem delu smo poskušali raziskati vpliv elektronskega učbenika za biologijo na 
tabličnih računalnikih na znanje učencev in na njihova stališča do uporabe elektronskih 
učbenikov na tabličnih računalnikih. Ugotovili smo, da zaradi same uporabe elektronskega 
učbenika na tabličnih računalnikih učenci niso dosegali bistveno boljših učnih rezultatov, na 
splošno je bil njihov napredek zelo majhen. Je pa imela njihova uporaba toliko večji vpliv na 
stališča učencev do uporabe elektronskega učbenika na tabličnih računalnikih, kar se kaže 
predvsem pri učencih, ki sicer pri pouku biologije takega načina dela nimajo na voljo. 
 
Analiza rezultatov posameznih nalog na preverjanju znanja je pokazala, da so učenci, ki so pri 
pouku biologije uporabljali tiskane učbenike, dosegli boljše rezultate, prav tako pa so glede na 
predznanje tudi bolj napredovali. Učenci, ki so pri pouku uporabljali elektronski učbenik na 
tabličnih računalnikih, so prav tako napredovali, vendar je bil ta napredek bistveno manjši, 
rezultati pa so bili slabši kot pri učencih, ki so uporabljali tiskane učbenike. Razlog za takšne 
rezultate lahko iščemo predvsem v navajenosti učencev in učiteljev na delo s tiskanim 
učbenikom. Ti so v našem izobraževalnem sistemu že dobro zakoreninjeni, novosti pa vanje 
zaradi pomislekov o nepreizkušenosti ali prevelikem finančnem zalogaju le težko prodrejo. 
Ko pa že pride do možnosti, da lahko učitelji pri svojem delu uporabijo elektronske učbenike 
na tabličnih računalnikih, pa se znova pojavijo nove ovire, ki preprečujejo, da bi ta način dela 
bistveno vplival na kakovost učnih dosežkov pri učencih. Kot navajata Sisler in Becking 
(2014), se ena izmed ovir najprej pokaže pri starejših učiteljih, ki jim uvedba nove tehnologije 
v učilnice ni najbolj pogodu, druga in bistveno večja ovira pa je pomanjkanje usposabljanja 
učiteljev ob uvedbi novih tehnologij v razrede. Večina učencev je namreč bolj usposobljenih 
za nove tehnologije kot učitelji. Ob uvedbi nove tehnologije v šole bi bilo nujno usposabljanje 
učiteljev za njeno uporabo. To ugotavljata tudi Karsenti in Fievez (2013), ki še dodajata, da se 
tudi učitelji sami zavedajo tega problema in si želijo usposabljanja, ki bi vključevalo tehnično 
podporo, časovno podporo, učne kroge, seznam aplikacij, ki jih lahko uporabijo pri pouku itd. 
 
Ugotovili smo tudi, da se med fanti in dekleti, ki pri pouku biologije uporabljajo elektronski 
učbenik na tabličnem računalniku, ne pojavljajo statistično pomembne razlike v znanju. Kot 
ugotavljajo Woody, Daniel in Baker (2010), so danes razlike med spoloma glede uporabe 
IKT-ja zmanjšale, saj je večina vsak dan v stiku z računalnikom. Na splošno se tako fantje kot 
tudi dekleta z uporabo IKT-ja naučijo več, kar prispeva h kakovosti učnega okolja, ki pa 
koristi vsem učencem, ne glede na spol (Ferrer, Belvís in Pàmies, 2011). 
V našem vzorcu so sicer več znanja dosegla dekleta, kar tudi sicer velja za naravoslovne 
dosežke pri nas (Štraus, Šterman Ivančič in Štigl, 2013). 
 
Večina dosedanjih objav potrjuje, da uporaba elektronskega učbenika ali tabličnega 
računalnika pozitivno vpliva na stališča učencev. V našem primeru smo preverjali njun skupni 
vpliv na stališča učencev do uporabe elektronskega učbenika na tabličnem računalniku. 
Ugotovili smo, da je pouk biologije, podprt z elektronskim učbenikom na tabličnih 
računalnikih, pozitivno vplival predvsem na učence, ki so se s takšnim načinom dela srečali 
prvič. Tem se delo z elektronskim učbenikom na tabličnem računalniku zdi zabavno, sčasoma 
pa jim je postalo tudi dolgočasno. S samo uporabo očitno niso imeli večjih težav, saj se jim ta 
zdi zelo enostavna, delo pa jim ni predstavljalo večjega izziva, prav tako se jim je samo 
označevanje pomembne vsebine zdelo lahko. Velik poudarek, za razliko od šole, kjer 
vsakodnevno uporabljajo ta način dela, dajejo tudi temu, da so elektronski učbeniki na 
tabličnem računalniku bistveno lažji za prenašanje od tiskanih učbenikov. Medtem ko se teža 
šolske torbe z vsakim tiskanim učbenikom povečuje, je tablični računalnik zelo lahek, preko 
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interneta pa lahko dostopamo do številnih učbenikov. Učenci se torej zavedajo pozitivnih 
vidikov, ki jih takšen način dela prinaša, vendar bi za učenje raje uporabili tiskani učbenik. O 
večjem poseganju po tiskanem učbeniku poročata tudi Philip in Moon (2013). Nagibanje k 
tiskanemu učbeniku torej ni presenetljivo, saj do zdaj elektronskih še niso uporabljali. Učenje 
s tiskanim učbenikom je torej varnejša izbira. Seveda pa obstaja tudi možnost, da zajeti učenci 
preprosto niso tako tehnološki tipi oz. učenja ne povezujejo s tem, kar bi bil lahko tudi razlog, 
da se jim je ta način dela postal dolgočasen.  
Pri učencih, ki pri pouku biologije redno uporabljajo elektronski učbenik na tabličnih 
računalnikih, ni bilo pomembnih razlik v stališčih do teh po samem pouku. O tem so poročali 
tudi že Woody, Daniel in Baker (2010). Razlog se morda skriva v tem, da jim je ta način dela 
postal že rutina, da ga dojemajo že kot samoumevnega in zato niti ne vidijo več pozitivnih 
vidikov, ki jih prinaša.  
 
Zanimivo pa je, da nasploh učenci, ki so pri pouku biologije uporabljali elektronske učbenike 
na tabličnih računalnikih, po njihovi uporabi nimajo bolj pozitivnih stališč do dela z 
elektronskimi učbeniki od učencev, ki so uporabljali tiskane učbenike. Ravno slednji se bolj 
zavedajo pozitivnih možnosti, ki jim jih takšno delo omogoča. Prednost dajejo povečevanju 
besedila in slik, menijo pa tudi, da bi se z elektronskim učbenikom bolje znašli ter lažje sledili 
svojemu učnemu napredku.     
 
Dündar in Akçayır (2014) ugotavljata, da učenci ne glede na spol kažejo pozitiven odnos do 
uporabe tabličnih računalnikov. Podobno bi pričakovali tudi v naši raziskavi, vendar smo 
ugotovili, da se pojavljajo pomembne razlike glede stališč do uporabe elektronskih učbenikov 
na tabličnih računalnikih med fanti in dekleti. Pri tem so v ospredju predvsem negativna 
stališča. Fantje bi raje uporabljali elektronski učbenik na prenosnem računalniku kot na 
tabličnem. Dekleta pa poročajo, da se slabše znajdejo, kadar uporabljajo elektronski učbenik 
na tabličnem računalniku, in kot veliko pomanjkljivost navajajo še stalen dostop do interneta. 
Poudarjanje negativnih vidikov je lahko povezano z navezanostjo na tiskane učbenike, katerih 
uporaba je vsem nam zelo dobro znana, poleg tega pa jih lahko vzamemo kakorkoli s seboj in 
povsod bodo »delovali«. 
 
Ugotavljali smo tudi, kako uporaba elektronskega učbenika na tabličnih računalnikih vpliva 
na interes za obravnavano vsebino. Ker je raziskava potekala v 8. in 9. razredu, sta bili vsebini 
učne ure različni – v 8. je bila to hrana, v 9. razredu pa fosili. Med učenci, ki so pri pouku 
uporabljali elektronske učbenike na tabličnih računalnikih, in učenci, ki so uporabljali tiskane 
učbenike, nismo našli pomembnih razlik glede interesa za obravnavano vsebino. Sama 
multimedija torej ne vpliva na zanimanje za določeno vsebino. 
 
Elektronski učbenik v bližnji prihodnosti še ne bo nadomestil tiskanega (Embong, Noor, 
Hashim, Ali in Shaari, 2012), je pa kljub temu njegova dobra alternativa (Killingsworth in 
Marlow, 2014).  
 
Tehnologija iz vsakodnevnega življenja in sodobni vidiki poučevanja gredo z roko v roki. 
Novosti pri pouku so vedno dobrodošle, saj pritegnejo učenčevo pozornost in razbijejo rutino. 
Vendar pa je za optimalno uporabo in dolgoročno pozitivne rezultate najprej potrebna 
usposobljenost vseh udeleženih v učnem procesu – učitelja ter učencev. Prav to bi bilo 
potrebno, da bi se pokazali dejanski vplivi uporabe elektronskega učbenika na tabličnem 
računalniku na znanje in stališča učencev do njih.  
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I 
 

PRILOGE  
 
PRILOGA 1: Anketni vprašalnik 

Moja šifra:_______________ 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK:  
Stališča do uporabe elektronskih učbenikov na tabličnih računalnikih 

 
 
Pozdravljen! 
 
Sem Ana Arh in sem študentka magistrskega študijskega programa Predmetno poučevanje Pedagoške 
fakultete Univerze v Ljubljani. V svojem magistrskem delu želim ugotoviti, kako uporaba 
elektronskega učbenika na tabličnem računalniku vpliva na znanje in stališča učencev do 
uporabe elektronskih učbenikov na tabličnih računalnikih. Anketni vprašalnik je anonimen. 
 
Zahvaljujem se ti za sodelovanje!  
 
I. OSNOVNI PODATKI 
 
1. Spol:  � � ženski      moški 
 
2. Starost:_______ let 
 
3. Razred: � �8. razred    9. razred 
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II 
 

II. STALIŠČA 
 

4.  Obkroži oceno glede na to, kako močno se strinjaš s posamezno trditvijo O UPORABI 
ELEKTRONSKIH UČBENIKOV NA TABLIČNIH RAČUNALNIKIH pri pouku biologije. Pri 
tem bodi pozoren na to, da ocenjuješ uporabo elektronskega učbenika na tabličnem računalniku in ne 
uporabo samega tabličnega računalnika. 
 
Pomen ocen: 1 – se nikakor ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – neopredeljen, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se 
strinjam 

Trditev Ocena 

1 Uporaba elektronskega učbenika je enostavna. 1 2 3 4 5 

2 Delo z elektronskim učbenikom je dolgočasno.  1 2 3 4 5 

3 Uporaba elektronskega učbenika mi omogoča dobro sodelovanje s sošolci. 1 2 3 4 5 

4 
Kadar uporabljam elektronski učbenik, enostavneje pridem do iskanih informacij kot pri 
tiskanem učbeniku. 

1 2 3 4 5 

5 Elektronski učbenik bi raje uporabljal na prenosnem računalniku kot na tabličnem. 1 2 3 4 5 

6 Uporaba elektronskega učbenika je zabavna. 1 2 3 4 5 

7 Uporaba elektronskega učbenika mi omogoča dobro sodelovanje z učiteljem. 1 2 3 4 5 

8 
Z uporabo elektronskega učbenika hitreje pridem do iskanih informacij kot pri tiskanem 
učbeniku. 

1 2 3 4 5 

9 
Animacije in video posnetki, ki jih ponuja elektronski učbenik, mi pomagajo razumeti 
učno snov. 

1 2 3 4 5 

10 Uporaba elektronskega učbenika je zanimiva. 1 2 3 4 5 

11 Uporaba elektronskega učbenika me motivira za delo.  1 2 3 4 5 

12 Elektronski učbeniki naredijo učno snov bolj pregledno kot tiskani učbeniki. 1 2 3 4 5 

13 Všeč mi je, da lahko pri uporabi elektronskega učbenika povečam slike in besedilo.  1 2 3 4 5 

14 Uporaba elektronskega učbenika je zame izziv. 1 2 3 4 5 

15 Če se učim iz elektronskega učbenika, si učno snov hitro zapomnim. 1 2 3 4 5 

16 
Elektronski učbeniki, ki so naloženi na tabličnem računalniku, so lažji za prenašanje kot 
tiskani učbeniki.  

1 2 3 4 5 

17 Multimedija (animacije, video posnetki itd.) izboljša nazornost elektronskega učbenika. 1 2 3 4 5 

18 Rad se učim s pomočjo elektronskega učbenika. 1 2 3 4 5 

19 
Kadar se učim s pomočjo elektronskega učbenika, se naučim več, kot kadar uporabljam 
tiskani učbenik. 

1 2 3 4 5 

20 Namesto elektronskega učbenika bi raje uporabljal tiskani učbenik. 1 2 3 4 5 

21 Kadar za učenje uporabljam elektronski učbenik, se ne znajdem najbolje. 1 2 3 4 5 

22 Ko uporabljam elektronski učbenik, brez težav sledim svojemu napredku pri učenju. 1 2 3 4 5 

23 Listanje elektronskega učbenika je zapleteno. 1 2 3 4 5 

24 
Označevanje pomembne učne vsebine je pri uporabi elektronskega učbenika na 
tabličnem računalniku enostavno. 

1 2 3 4 5 

25 
Velika pomanjkljivost elektronskega učbenika je, da deluje le tam, kjer je dostopna 
internetna povezava. 

1 2 3 4 5 

26 Kadar uporabljam elektronski učbenik, nisem ustvarjalen. 1 2 3 4 5 
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III. O UČNI URI 
 
5. Obkroži oceno glede na to, kako močno se strinjaš s posamezno trditvijo O OBRAVNAVANI 
VSEBINI IN UČNI URI. 
 
Pomen ocen: 1 – se nikakor ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – neopredeljen, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se 
strinjam 

Trditev Ocena 

1 Učna ura se mi je zdela zanimiva. 1 2 3 4 5 

2 Vsebina učne ure je zame pomembna. 1 2 3 4 5 

3 Učna ura mi je bila v veselje. 1 2 3 4 5 

4 Pri učni uri sem se veliko naučil.  1 2 3 4 5 

5 O vsebini bi rad izvedel več. 1 2 3 4 5 
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PRILOGA 2: Preizkus znanja  
 

PREIZKUS ZNANJA: 
Hrana 

 
I. Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, in NE DRŽI, če trditev ni pravilna. Če odgovora ne veš, obkroži, 

NE VEM. 
 

 Trditev Odgovor 

1 Hrana je vir gradnikov in energije le za mišične celice. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

2 Naše telo potrebuje kakovostno in pestro hrano.  DRŽI NE DRŽI NE VEM 

3 
Hranilne snovi, ki jih telo potrebuje, so ogljikovi hidrati, beljakovine, 
maščobe. 

DRŽI NE DRŽI NE VEM 

4 
Snovi, ki jih telo potrebuje v zelo majhnih količinah, so vitamini in 
minerali. 

DRŽI NE DRŽI NE VEM 

5 Žita in sladkarije v večji meri vsebujejo ogljikove hidrate. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

6 Piščančje meso vsebuje le beljakovine, drugih hranilnih snovi pa ne. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

7 Grah, skuta in losos so živila, bogata z maščobami. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

8 Preveč zaužitih beljakovin v enem obroku lahko obremeni ledvice. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

9 Energijska vrednost maščob je dvakrat večja kot ogljikovih hidratov. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

10 Podkožna maščoba za človeka ni pomembna, saj povzroča le debelost. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

11 Telo dnevno potrebuje 1,5–2 litra vode. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

12 Z znojem in urinom se izločajo v vodi topne nerabne snovi. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

 
 
II. Obkroži pravilen odgovor. Če odgovora ne veš, obkroži NE VEM. 

 
1. Ko hrano zaužijemo, o njej ne razmišljamo več. Kaj se zgodi s hrano v telesu?  
a) V prebavilih se razgradi na večje molekule beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob, ki se nato po krvi 

dostavijo do celic. 
b) V prebavilih se razgradi do manjših molekul, kot so aminokisline, glukoza in maščobne kisline, ki 

prehajajo v kri ter potujejo do celičnih membran. 
c) V prebavilih ne poteka razgradnja, saj dobro prežvečena hrana difundira v kri in z njo potuje do celic. 
d) Hrana se v prebavilih le oblikuje v blato. 
e) Ne vem. 

 
2. Kaj je uravnotežena prehrana? 
a) Količina hrane, ki jo mora posameznik dnevno zaužiti glede na njegovo idealno telesno težo. 
b) Količina hrane, ki jo mora posameznik dnevno zaužiti glede na trenutno telesno težo. 
c) Prehrana, ki vsebuje le sadje in zelenjavo. 
d) Prehrana, ki vsebuje vse potrebne snovi v pravih razmerjih. 
e) Ne vem. 

 
3. Janez je za malico pojedel skuto, za kosilo pa tuno, riž s korenčkom in mešano solato. Kaj mora 

še zaužiti čez dan, da bo njegovo telo dobilo vse, kar potrebuje? 
a) Največ mora zaužiti še živil, bogatih z ogljikovimi hidrati, in sadja. 
b) Njegovo telo je že dobilo vse, kar potrebuje, zato mu ni treba več jesti. 
c) Nujno potrebuje še živila, bogata z enostavnimi sladkorji in maščobami. 
d) Zaužiti mora le še oblico sadja. 
e) Ne vem. 
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4. Za kosilo si privoščiš krompir. Kaj se s krompirjem zgodi v prebavilih? 
a) Razgradi se na več molekul glukoze. 
b) Razgradi se na več molekul aminokislin. 
c) Razgradi se na več molekul maščobnih kislin. 
d) Se ne razgradi. 
e) Ne vem. 

 
5. Sadje in zelenjava imata veliko antioksidantov. Zakaj so antioksidanti pomembni za telo? 
a) Ker imajo veliko hranilno vrednost. 
b) Ker razgradijo maščobne molekule in nam pomagajo pri hujšanju. 
c) Ker nam dajejo občutek sitosti. 
d) Ker ščitijo celice pred poškodbami. 
e) Ne vem. 

 
6. Zakaj je za človeka pomembna hrana, bogata z beljakovinami? 
a) Ker nas nasiti za zelo dolgo. 
b) Ker z njimi dobimo določene aminokisline, ki jih potrebujemo za gradnjo svojih beljakovin. 
c) Ker pospešuje in izboljšuje našo prebavo. 
d) Ker izboljšuje delovanje ledvic. 
e) Ne vem. 

 
7. Ali celice v telesu potrebujejo maščobo? 
a) Ne, maščoba za naše telo ni zdrava. 
b) Ne, saj celic ne sestavljajo maščobe. 
c) Da, vendar le maščobne celice, ki skladiščijo maščobo. 
d) Da za tvorbo celične membrane. 
e) Ne vem. 

 
8. Zaužiješ žličko bučnega olja, ki je za telo zelo zdravo. Kaj se zgodi z bučnim oljem v prebavilih? 
a) Razgradi se v manjše molekule maščobnih kislin in glicerola. 
b) Razgradi se le na glicerol. 
c) Razgradi se le na manjše molekule maščobnih kislin. 
d) Ne razgradi se. 
e) Ne vem. 

 
9. V spodnji preglednici so navedeni podatki o hranilnih vrednostih polnomastnega mleka. Je glede 

na preglednico mleko res živilo, bogato z beljakovinami? 
a) Ne, saj vsebuje največ ogljikovih hidratov. 
b) Ne, saj vsebuje največ sladkorjev. 
c) Da, saj v primerjavi z drugimi živili vsebuje zelo veliko 

beljakovin.  
d) Da, saj so vsa živila, ki jih zaužijemo, bogata z beljakovinami. 
e) Ne vem. 

 
 
 
 
 
 
 
  

100 ml izdelka v povprečju vsebuje: 
Energijska vrednost 266 kJ/64 kcal 
Maščobe 
 
od tega nasičenih 
maščob 

3,5 g 
 
2,3 g 

Ogljikovi hidrati 
 
od tega sladkorjev 

4,7 g 
 
4,7 g 

Beljakovine 3,3 g 
Sol 0,12 g 
Kalcij 120 mg 
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PREIZKUS ZNANJA:  
Fosili 

 
I. Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, in NE DRŽI, če trditev ni pravilna. Če odgovora ne veš, obkroži 

NE VEM. 
 

 Trditev Odgovor 

1 
Fosili so ostanki organizmov, ki so živeli v preteklih geoloških 
obdobjih in so se ohranili v različnih oblikah. 

DRŽI NE DRŽI NE VEM 

2 Fosilni ostanki dinozavrov so dokaz, da so dinozavri nekoč živeli. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

3 Fosilnih ostankov rastlin ni, saj razkrojevalci njihove dele razkrojijo. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

4 V jantarju lahko najdemo dobro ohranjene izumrle vrste žuželk. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

5 
Iz fosilnih ostankov je mogoče sklepati, da v osrednji Evropi nikoli ni 
bilo morja. 

DRŽI NE DRŽI NE VEM 

6 Mamuti so imeli majhne uhlje, da so se z njimi lahko hladili. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

7 
V Panonskem svetu Slovenije lahko najdemo fosilne ostanke 
morskega konjička, koral in morskega ježka. 

DRŽI NE DRŽI NE VEM 

8 Močna poraščenost in tolšča sta mamute ščitila pred mrazom. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

9 
V Sloveniji niso našli fosilnih ostankov dinozavrov, saj pri nas niso 
živeli. 

DRŽI NE DRŽI NE VEM 

10 
Živi fosili so organizmi, ki se skozi geološka obdobja skoraj niso 
spremenili. 

DRŽI NE DRŽI NE VEM 

11 Najbolj znan živalski živi fosil je dvokrpi ginko. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

12 
Fosilu lahko določimo starost glede na to, v kateri plasti sedimentnih 
kamnin ga najdemo. 

DRŽI NE DRŽI NE VEM 

 
 
II. Obkroži pravilen odgovor. Če odgovora ne veš, obkroži NE VEM. 

 
1. Si svetovno znan paleontolog in raziskuješ severovzhodni del Slovenije. Odkriješ fosilne ostanke 

koral in morskega ježka. Kaj lahko iz tega sklepaš? 
a) Da je pred milijoni let Jadransko morje segalo vse do severovzhodne Slovenije. 
b) Da je bilo tam pred milijoni let zelo mrzlo morje. 
c) Da je nekdo iz morja prinesel korale in morskega ježka ter jih tam pozabil. 
d) Da je bilo tam pred milijoni let tropsko morje. 
e) Ne vem. 

 
2. Znanstveniki so v Mokriški jami našli okostje jamskega medveda. Kako bodo natančneje določili, 

pred koliko leti je jamski medved živel? 
a) Glede na plasti sedimentnih kamnin, v katerih so ga našli. 
b) S pomočjo naravne radioaktivnosti kamnin. 
c) Metali bodo kovanec. 
d) Izmerili bodo obseg stegnenice in ga pomnožili z 2000. 
e) Ne vem. 

 
3. Masa mamuta je bila kar dvakrat večja od današnjega slona, saj je imel obilno podkožno 

maščevje. Zakaj je mamut potreboval oblico maščevja? 
a) Zato, da je lahko prespal zimo. 
b) Zato, da je v mrazu vzdrževal stalno telesno temperaturo. 
c) Zato, da je imel dovolj energije za dolgo pot, ki jo je prehodil. 
d) Zato, da ga je varovala pred plenilci. 
e) Ne vem. 

 
  



Arh, A. Poučevanje biologije z uporabo elektronskega u
Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017

 

4. Kako so znanstveniki ugotovili, da je Zemlja stara okoli 4,46 milijarde let?
a) Starost so izračunali na podlagi primerjave elementov v Zemljinem plaš

najti v meteoritih podobne starosti, k
b) Starost so določili glede na najstarejše najdene fosile.
c) Starost so določili s pomočjo radioaktivnega ogljika, ki so ga izolirali iz razli
d) Starost so določili glede na temperaturo jedra Zemlje.
e) Ne vem. 

 
5. Dvokrpi ginko je golosemen
a) Po ravnih iglicah. 
b) Po iglicah, ki so na koncu zaobljene.
c) Po storžih, ki so obrnjeni navzgor.
d) Po pahljačastih listih. 
e) Ne vem. 

 
 
III. Slike, ki prikazujejo korake nastanka fosila, razvrsti v pravilnem zaporedju in 

V kvadratke vpišeš številke,
 
 

           Vir: Starčič Erjavec idr., 2013.
 

Organizem umre in potone na dno 
morja. Njegov organski del 
razpade. 

 
 
IV. Na časovnem traku približno ozna

dvema črtama ali pa ga pobarvaj.

     Vir: Starčič Erjavec idr., 2013.

Nastanek Zemlje pred 
4600 milijoni let 

Izumrtje dinozavrov 
pred 65 milijoni let
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Kako so znanstveniki ugotovili, da je Zemlja stara okoli 4,46 milijarde let? 
unali na podlagi primerjave elementov v Zemljinem plašču z elementi, ki jih je mogo

najti v meteoritih podobne starosti, kot je Osončje. 
ili glede na najstarejše najdene fosile. 
ili s pomočjo radioaktivnega ogljika, ki so ga izolirali iz različnih kamnin.
ili glede na temperaturo jedra Zemlje. 

Dvokrpi ginko je golosemenka prav tako kot smreka. Kako bi ga prepoznal?

Po iglicah, ki so na koncu zaobljene. 
Po storžih, ki so obrnjeni navzgor. 

Slike, ki prikazujejo korake nastanka fosila, razvrsti v pravilnem zaporedju in 
V kvadratke vpišeš številke, in sicer glede na to, kako si koraki sledijo. 

čič Erjavec idr., 2013. 

Nižje plasti usedlin in lupina se 
zaradi pritiska sprimejo v trdno 
sedimentno kamnino. 

Lupino prekrijejo usedline. Za
se nalagati vedno ve
sedimentov. 

asovnem traku približno označi obdobje, v katerem so živeli mamuti. Obdobje ozna
rtama ali pa ga pobarvaj.

 
 Erjavec idr., 2013. 

Izumrtje dinozavrov 
pred 65 milijoni let 

u z elementi, ki jih je mogoče 

čnih kamnin. 

ka prav tako kot smreka. Kako bi ga prepoznal? 

Slike, ki prikazujejo korake nastanka fosila, razvrsti v pravilnem zaporedju in jih poveži z opisi. 

 

Lupino prekrijejo usedline. Začne 
se nalagati vedno več plasti 

 

v katerem so živeli mamuti. Obdobje označi z 



Arh, A. Poučevanje biologije z uporabo elektronskega učbenika. 
Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017 

VIII 
 

PRILOGA 3: Učne priprave  
 

UČNA PRIPRAVA – eksperimentalna skupina 
Predmet: Biologija  Razred: 8 Datum: marec 2016 

Učni sklop: Hranim se 

Vsebina učne ure: Hrana 

1. OPERATIVNI UČNI CILJI: 
Učenci: 

→ poznajo hranilne snovi in njihovo vlogo v človeškem organizmu (UN Gospodinjstvo 
6); 

→ razvrščajo živila v skupine glede na hranljive snovi (UN Gospodinjstvo 6); 
→ razumejo pomen prehranske piramide (UN Gospodinjstvo 6); 
→ razumejo pomen uravnotežene prehrane (UN Gospodinjstvo 6); 
→ razumejo, da za delovanje človeškega organizma niso dovolj samo maščobe, 

beljakovine in ogljikovi hidrati, ampak mora s hrano dobiti tudi druge snovi – 
vitamine, rudninske snovi;  

→ razumejo absorpcijo snovi iz prebavnega sistema in jo povežejo z obtočili, ki celice  
oskrbujejo s hranilnimi snovmi. 

2. OBLIKE PEDAGOŠKEGA DELA: frontalna, delo v parih  

Metode dela: razlaga, pogovor, multimedijsko podprte  

3. UČNA SREDSTVA: 

Učila: elektronski učbenik 

Učni pripomočki: tablični računalnik, projektor  

4. POTEK UČNE URE: 

→ Učenci rešijo anketni vprašalnik in preizkus znanja, s katerima želim ugotoviti njihova 
stališča do uporabe elektronskega učbenika na tabličnih računalnikih in predznanje o 
učni vsebini hrana.  

- Razložim, da se anketni vprašalnik nanaša na uporabo elektronskega učbenika 
na tabličnih računalnikih, preizkus znanja pa na vsebino o hrani. 

- Vprašam, kaj si prestavljajo pod pojmoma tablični računalnik in elektronski 
učbenik. (Nič ne razlagam.) 

- Vprašam, pri katerem predmetu so se že veliko pogovarjali o hrani. 
(Gospodinjstvo.) 

- Opozorim, da naj bodo pri anketnem vprašalniku zelo pozorni na to, da se 
trditve nanašajo na uporabo elektronskih učbenikov na tabličnih računalnikih 
in ne na uporabo samega tabličnega računalnika! 

- Razložim pomen ocen pri stališčih (1 – nikakor se ne strinjam, 5 – popolnoma 
se strinjam). 

- Opozorim tudi, naj vsako trditev oz. vprašanje dobro preberejo, razmislijo in 
šele nato odgovorijo. 

- Vsak učenec dobi tudi svojo šifro, ki jo vpiše na anketni vprašalnik. 
- Razložim, da sta anketni vprašalnik in preizkus znanja anonimna. 
- Časa za reševanje imajo približno 20 minut. 
- Ko vsi zaključijo z reševanjem, anketne vprašalnike in preizkuse znanja 
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poberem. 
→ Z učenci se pogovorim o tem, kaj že vedo o hrani. 
→ Učencem povem, da bodo v nadaljevanju učne ure, v dvojicah ali manjših skupinah 

(odvisno od razpoložljivosti tabličnih računalnikov), uporabljali elektronske učbenike 
na tabličnih računalnikih in se učili o hrani. 

- Njihova naloga je, da za temo hrana, pozorno preberejo vsebino, pogledajo vse 
video posnetke in rešijo naloge. 

- Pomembno vsebino si lahko označijo, dodajajo lahko tudi opombe. 
- Časa imajo 25 minut. 
- Opozorim, naj ne uporabljajo drugih aplikacij. 
- Povem, da če česa ne razumejo ali pa imajo tehnične težave, sem na voljo za 

pomoč. 
- Nato razdelim tablične računalnike, vsak par dobi tudi uporabniško ime in 

geslo za dostop do elektronskega učbenika. 
- Učencem pokažem, kako se na spletni strani irokusplus.si prijavijo in 

dostopajo do elektronskega učbenika. 
- Učencem pokažem, kje najdejo učno vsebino hrana in kako se premikajo po 

samem elektronskem učbeniku, nato delo nadaljujejo v dvojicah. 
- Ves čas krožim po razredu in spremljam delo učencev. 

→ Z učenci nato skupaj skozi elektronski učbenik  hitro pregledamo obravnavano učno 
vsebino. 

- Učencem postavljam vprašanja o tem, kaj so prebrali, o čem govorijo video 
posnetki, kako so rešili posamezne naloge. 

- Na vprašanja odgovarjajo različni učenci, ki jih pokličem. 
- Če učenci ne znajo odgovoriti na posamezno vprašanje, odgovor znanj 

poiščemo v elektronskem učbeniku. 
→ Po 14 dneh pri učencih z anketnim vprašalnikom in preizkusom znanja znova 

preverim stališča do uporabe elektronskega učbenika na tabličnih računalnikih ter 
znanje o učni vsebini hrana.   

5. VIRI IN LITERATURA: 

Kostanjevec, S. (2004). Gospodinjstvo 6. Priročnik za 6. razred devetletke. Ljubljana: Rokus 
Klett. 

Lunder, U. idr. (2014). Biologija 8. Interaktivni učni komplet nove generacije za biologijo v 
8. razredu osnovne šole. Pridobljeno s www.iRokusPlus.si 

Učni načrt. (2011). Program osnovna šola. Biologija. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 
šport, Zavod RS za šolstvo.  

Učni načrt. (2011). Program osnovna šola. Gospodinjstvo. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo 
in šport, Zavod RS za šolstvo.  
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UČNA PRIPRAVA – kontrolna skupina 
Predmet: Biologija  Razred: 8 Datum:  marec 2016 

Učni sklop: Hranim se 

Vsebina učne ure: Hrana 

1. OPERATIVNI UČNI CILJI: 
Učenci: 

→ poznajo hranilne snovi in njihovo vlogo v človeškem organizmu (UN Gospodinjstvo 
6); 

→ razvrščajo živila v skupine glede na hranljive snovi (UN Gospodinjstvo 6); 
→ razumejo pomen prehranske piramide (UN Gospodinjstvo 6); 
→ razumejo pomen uravnotežene prehrane (UN Gospodinjstvo 6); 
→ razumejo, da za delovanje človeškega organizma niso dovolj samo maščobe, 

beljakovine in ogljikovi hidrati, ampak mora s hrano dobiti tudi druge snovi – 
vitamine, rudninske snovi;  

→ razumejo absorpcijo snovi iz prebavnega sistema in jo povežejo z obtočili, ki celice  
oskrbujejo s hranilnimi snovmi. 

2. OBLIKE PEDAGOŠKEGA DELA: frontalna, delo v parih  

Metode dela: razlaga, pogovor, metoda dela z besedilom 

3. UČNA SREDSTVA: 

Učila: tiskani učbenik, zvezek 

Učni pripomočki: tiskani učbenik  

4. POTEK UČNE URE: 

→ Učenci rešijo anketni vprašalnik in preizkus znanja, s katerima želim ugotoviti njihova 
stališča do uporabe elektronskega učbenika na tabličnih računalnikih in predznanje o 
učni vsebini hrana.  

- Razložim, da se anketni vprašalnik nanaša na uporabo elektronskega učbenika 
na tabličnih računalnikih, preizkus znanja pa na vsebino o hrani. 

- Vprašam, kaj si prestavljajo pod pojmoma tablični računalnik in elektronski 
učbenik. (Nič ne razlagam.) 

- Vprašam, pri katerem predmetu so se že veliko pogovarjali o hrani. 
(Gospodinjstvo.) 

- Opozorim, da naj bodo pri anketnem vprašalniku zelo pozorni na to, da se 
trditve nanašajo na uporabo elektronskih učbenikov na tabličnih računalnikih 
in ne na uporabo samega tabličnega računalnika! 

- Razložim pomen ocen pri stališčih (1 – nikakor se ne strinjam, 5 – popolnoma 
se strinjam). 

- Opozorim tudi, naj vsako trditev oz. vprašanje dobro preberejo, razmislijo in 
šele nato odgovorijo. 

- Vsak učenec dobi tudi svojo šifro, ki jo vpiše na anketni vprašalnik. 
- Razložim, da sta anketni vprašalnik in preizkus znanja anonimna. 
- Časa za reševanje imajo približno 20 minut. 
- Ko vsi zaključijo z reševanjem, anketne vprašalnike in preizkuse znanja 

poberem. 
→ Z učenci se pogovorim o tem, kaj že vedo o hrani. 
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→ Učencem povem, da bodo v nadaljevanju učne ure, v dvojicah, uporabljali tiskane 
učbenike in se učili o hrani. 

- Njihova naloga je, da za temo hrana pozorno preberejo vsebino in rešijo 
naloge. 

- Časa imajo 25 minut. 
- Povem, da če česa ne razumejo, sem na voljo za pomoč. 
- Nato razdelim tiskane učbenike. 
- Učencem povem, na kateri stani naj odprejo učbenike, kaj vse naj preberejo in 

katere naloge naj rešijo. 
- Naloge iz učbenika rešujejo v zvezke.   
- Ves čas krožim po razredu in spremljam delo učencev. 

→ Z učenci nato skupaj skozi učbenik  hitro pregledamo obravnavano učno vsebino. 
- Učencem postavljam vprašanja o tem, kaj so prebrali in kako so rešili 

posamezne naloge. 
- Na vprašanja odgovarjajo različni učenci, k jih pokličem. 
- Če učenci ne znajo odgovoriti na posamezno vprašanje, odgovor znanj 

poiščemo v učbeniku. 
→ Po 14 dneh pri učencih z anketnim vprašalnikom in preizkusom znanja znova 

preverim stališča do uporabe elektronskega učbenika na tabličnih računalnikih ter 
znanje o učni vsebini hrana.   

5. VIRI IN LITERATURA: 

Kostanjevec, S. (2004). Gospodinjstvo 6. Priročnik za 6. razred devetletke. Ljubljana: Rokus 
Klett. 

Lunder, U., Jurc, B., Nabernik, M., Prelog, M. in Korenjak Marčun, P. (2012). Dotik življenja 
8. Učbenik za biologijo v 8. razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

Učni načrt. (2011). Program osnovna šola. Biologija. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 
šport, Zavod RS za šolstvo.  

Učni načrt. (2011). Program osnovna šola. Gospodinjstvo. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo 
in šport, Zavod RS za šolstvo.  
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UČNA PRIPRAVA – eksperimentalna skupina 
Predmet: Biologija  Razred: 9 Datum:  marec 2016 

Učni sklop: Evolucija 

Vsebina učne ure: Fosili 

1. OPERATIVNI UČNI CILJI: 
Učenci: 

→ razumejo, da so fosili izkazi o tem, kako so se skozi evolucijsko zgodovino 
spreminjale oblike življenja in okoljske razmere; 

→ spoznajo, da dokazi na osnovi plasti sedimentnih kamnin in različne metode datiranja 
kažejo, da je Zemlja stara približno 4,6 milijarde let in da obstaja življenje na Zemlji 
že več kot tri milijarde let; 

→ spoznajo izkaze za to, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini spreminjale (to 
dokazujejo fosili, lahko tudi embriologija, zakrneli organi idr.) in da z evolucijo vrste 
nastajajo ter izumirajo. 

2. OBLIKE PEDAGOŠKEGA DELA: frontalna, delo v parih  

Metode dela: razlaga, pogovor, multimedijsko podprte 

3. UČNA SREDSTVA: 

Učila: elektronski učbenik 

Učni pripomočki: tablični računalnik, projektor  

4. POTEK UČNE URE: 

→ Učenci rešijo anketni vprašalnik in preizkus znanja, s katerima želim ugotoviti njihova 
stališča do uporabe elektronskega učbenika na tabličnih računalnikih ter predznanje o 
učni vsebini fosili.  

- Razložim, da se anketni vprašalnik nanaša na uporabo elektronskega učbenika 
na tabličnih računalnikih, preizkus znanja pa na vsebino o fosilih. 

- Vprašam, kaj si prestavljajo pod pojmoma tablični računalnik in elektronski 
učbenik. (Nič ne razlagam.) 

- Opozorim, naj bodo pri anketnem vprašalniku zelo pozorni na to, da se trditve 
nanašajo na uporabo elektronskih učbenikov na tabličnih računalnikih in ne na 
uporabo samega tabličnega računalnika! 

- Razložim pomen ocen pri stališčih (1 – nikakor se ne strinjam, 5 – popolnoma 
se strinjam). 

- Opozorim tudi, naj vsako trditev oz. vprašanje dobro preberejo, razmislijo in 
šele nato odgovorijo. 

- Vsak učenec dobi tudi svojo šifro, ki jo vpiše na anketni vprašalnik. 
- Razložim, da sta anketni vprašalnik in preizkus znanja anonimna. 
- Časa za reševanje imajo približno 20 minut. 
- Ko vsi zaključijo z reševanjem, anketne vprašalnike in preizkuse znanja 

poberem. 
→ Z učenci se pogovorim o tem, kaj že vedo o fosilih. 
→ Učencem povem, da bodo v nadaljevanju učne ure, v dvojicah ali manjših skupinah 

(odvisno od razpoložljivosti tabličnih računalnikov), uporabljali elektronske učbenike 
na tabličnih računalnikih in se učili o fosilih. 

- Njihova naloga je, da za temo fosili pozorno preberejo vsebino, pogledajo vse 
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video posnetke in rešijo naloge. 
- Pomembno vsebino si lahko označijo, dodajajo lahko tudi opombe. 
- Časa imajo 25 minut. 
- Opozorim, naj ne uporabljajo drugih aplikacij. 
- Povem, da če česa ne razumejo ali pa imajo tehnične težave, sem na voljo za 

pomoč. 
- Nato razdelim tablične računalnike, vsak par dobi tudi uporabniško ime in 

geslo za dostop do elektronskega učbenika. 
- Učencem pokažem, kako se na spletni strani irokusplus.si prijavijo in 

dostopajo do elektronskega učbenika. 
- Učencem pokažem, kje najdejo učno vsebino fosili in kako se premikajo po 

samem elektronskem učbeniku, nato delo nadaljujejo v dvojicah. 
- Ves čas krožim po razredu in spremljam delo učencev. 

→ Z učenci nato skupaj skozi elektronski učbenik  hitro pregledamo obravnavano učno 
vsebino. 

- Učencem postavljam vprašanja o tem, kaj so prebrali, o čem govorijo video 
posnetki, kako so rešili posamezne naloge. 

- Na vprašanja odgovarjajo različni učenci, ki jih pokličem. 
- Če učenci ne znajo odgovoriti na posamezno vprašanje, odgovor znanj 

poiščemo v elektronskem učbeniku. 
→ Po 14 dneh pri učencih z anketnim vprašalnikom in preizkusom znanja znova 

preverim stališča do uporabe elektronskega učbenika na tabličnih računalnikih ter 
znanje o učni vsebini fosili.   

5. VIRI IN LITERATURA: 

Starčič Erjavec, M. idr. (2015).  Biologija 9. Interaktivni učni komplet nove generacije za 
biologijo v 9. razredu osnovne šole. Pridobljeno s www.iRokusPlus.si 

Učni načrt. (2011). Program osnovna šola. Biologija. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 
šport, Zavod RS za šolstvo.  
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UČNA PRIPRAVA – kontrolna skupina 
Predmet: Biologija  Razred: 9 Datum:  marec 2016 

Učni sklop: Evolucija 

Vsebina učne ure: Fosili 

1. OPERATIVNI UČNI CILJI: 
Učenci: 

→ razumejo, da so fosili izkazi o tem, kako so se skozi evolucijsko zgodovino 
spreminjale oblike življenja in okoljske razmere; 

→ spoznajo, da dokazi na osnovi plasti sedimentnih kamnin in različne metode datiranja 
kažejo, da je Zemlja stara približno 4,6 milijarde let in da obstaja življenje na Zemlji 
že več kot tri milijarde let; 

→ spoznajo izkaze za to, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini spreminjale (to 
dokazujejo fosili, lahko tudi embriologija, zakrneli organi idr.) in da z evolucijo vrste 
nastajajo ter izumirajo. 

2. OBLIKE PEDAGOŠKEGA DELA: frontalna, delo v parih 

Metode dela: razlaga, pogovor, metoda dela z besedilom 

3. UČNA SREDSTVA: 

Učila: tiskani učbenik, zvezek 

Učni pripomočki: tiskani učbenik  

4. POTEK UČNE URE: 

→ Učenci rešijo anketni vprašalnik in preizkus znanja, s katerima želim ugotoviti njihova 
stališča do uporabe elektronskega učbenika na tabličnih računalnikih ter predznanje o 
učni vsebini fosili.  

- Razložim, da se anketni vprašalnik nanaša na uporabo elektronskega učbenika 
na tabličnih računalnikih, preizkus znanja pa na vsebino o hrani. 

- Vprašam, kaj si prestavljajo pod pojmoma tablični računalnik in elektronski 
učbenik. (Nič ne razlagam.) 

- Opozorim, naj bodo pri anketnem vprašalniku zelo pozorni na to, da se trditve 
nanašajo na uporabo elektronskih učbenikov na tabličnih računalnikih in ne na 
uporabo samega tabličnega računalnika! 

- Razložim pomen ocen pri stališčih (1 – nikakor se ne strinjam, 5 – popolnoma 
se strinjam). 

- Opozorim tudi, naj vsako trditev oz. vprašanje dobro preberejo, razmislijo in 
šele nato odgovorijo. 

- Vsak učenec dobi tudi svojo šifro, ki jo vpiše na anketni vprašalnik. 
- Razložim, da sta anketni vprašalnik in preizkus znanja anonimna. 
- Časa za reševanje imajo približno 20 minut. 
- Ko vsi zaključijo z reševanjem, anketne vprašalnike in preizkuse znanja 

poberem. 
→ Z učenci se pogovorim o tem, kaj že vedo o fosilih. 
→ Učencem povem, da bodo v nadaljevanju učne ure, v dvojicah, uporabljali tiskane 

učbenike in se učili o fosilih. 
- Njihova naloga je, da za temo fosili pozorno preberejo vsebino in rešijo 

naloge. 



Arh, A. Poučevanje biologije z uporabo elektronskega učbenika. 
Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017 

XV 

 

 

  

- Časa imajo 25 minut. 
- Povem, da če česa ne razumejo, sem na voljo za pomoč. 
- Nato razdelim tiskane učbenike. 
- Učencem povem, na kateri stani naj odprejo učbenike, kaj vse naj preberejo in 

katere naloge naj rešijo. 
- Naloge iz učbenika rešujejo v zvezke.   
- Ves čas krožim po razredu in spremljam delo učencev. 

→ Z učenci nato skupaj skozi učbenik  hitro pregledamo obravnavano učno vsebino. 
- Učencem postavljam vprašanja o tem, kaj so prebrali in kako so rešili 

posamezne naloge. 
- Na vprašanja odgovarjajo različni učenci, ki jih pokličem. 
- Če učenci ne znajo odgovoriti na posamezno vprašanje, odgovor znanj 

poiščemo v učbeniku. 
→ Po 14 dneh pri učencih z anketnim vprašalnikom in preizkusom znanja znova 

preverim stališča do uporabe elektronskega učbenika na tabličnih računalnikih ter 
znanje o učni vsebini fosili.   

5. VIRI IN LITERATURA: 

Starčič Erjavec, M. idr. (2013). Dotik življenja 9. Učbenik za biologijo v 9. razredu osnovne 
šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

Učni načrt. (2011). Program osnovna šola. Biologija. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 
šport, Zavod RS za šolstvo.  
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