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POVZETEK 

 

V magistrskem delu raziskujemo vpliv Mayerjevih načel oblikovanja večpredstavnih gradiv 

na uporabo kognitivnih spretnosti, konkretno tehnik reševanja problemov, uporabo 

metakognitivnih spretnosti ter na motivacijo učencev. Ugotoviti želimo, ali lahko sestavimo 

večpredstavna gradiva, ki bodo imela na učence tak učinek, da bodo spodbujala razvoj 

samoregluacije učenja učencev, računalniško in algoritmično razmišljanje učencev ter 

njihovo učno motivacijo. 

 

Veliko učiteljev, ki poznajo motivacijski učinek večpredstavnih gradiv na učence, se morda 

ne zaveda, kakšen vpliv imajo večpredstavna gradiva na kognitivne in metakognitivne 

spretnosti učencev ter kako se to odraža v procesu učenčevega razmišljanja. Raziskave 

namreč kažejo, da morajo biti učitelji zelo previdni pri ustvarjanju večpredstavnih gradiv, saj 

lahko s pretiranim dodajanjem zanimivih podrobnosti in raznih motivacijskih elementov 

tvegajo učenčevo kognitivno preobremenitev. Da bi predstavili ta problem, smo v prvem delu 

teoretičnega dela opisali Mayerjevo kognitivno teorijo o učenju z večpredstavnostjo, kjer smo 

poudarili tudi pomen interaktivnosti. Pri poučevanju računalništva, kjer sta za začetke 

programiranja pomembni računalniško in algoritmično razmišljanje, je ena od prvih nalog 

priprava učencev na abstraktni način razmišljanja. Zato smo v nadaljevanju opisali tudi 

pomen t. i. računalniškega razmišljanja in dodali primere aktivnosti za bolj prijetne in 

zabavne šolske ure ter lažje učenje takšnega načina razmišljanja. Po drugi strani pa se 

moramo zavedati pomembnosti upoštevanja učenčevega kognitivnega razvoja, da bomo 

lahko razlago težje snovi prilagodili učenčevim zmožnostim razumevanja. Kognitivni razvoj 

učencev smo teoretično utemeljili z vidika Piagetove teorije in teorije Vigotskega, opisali 

smo proces samoregulacije učenja in proces reševanja problemov, ki predstavlja pomembno 

orodje pri učenju algoritmov, opisali pa smo tudi vpliv večpredstavnosti na motivacijo in 

čustva učencev. 

 

Z empirično raziskavo smo analizirali vpliv večpredstavnega gradiva, narejenega z 

upoštevanjem Mayerjevih načel oblikovanja, na usvojeno znanje učencev, njihove kognitivne 

in metakognitivne spretnosti ter motivacijo. Vzorec so predstavljali učenci 4. razreda osnovne 

šole, stari od devet do deset let. Med učenci eksperimentalne in kontrolne skupine smo 

zasledili statistično pomembne razlike v usvojenem znanju, hkrati pa smo ugotovili, da so 

učenci v eksperimentalni skupini bolje identificirali napake algoritmov kot učenci v kontrolni 

skupini. V oceni uporabe kognitivnih spretnosti ter v oceni motivacije smo ugotovili 

statistično pomembne razlike med kontrolno in eksperimentalno skupino, pri čemer se je 

izkazalo, da so kognitivne spretnosti bolj intenzivno uporabljali učenci v eksperimentalni 

skupini, ki so bili tudi bolj motivirani. Večpredstavna gradiva so najbolje vplivala na učence 

z vidnim zaznavnim stilom, najbolje motivirani pa so bili učenci z avditivnim zaznavnim 

stilom. Pri preverjanju korelacij smo zasledili močno povezanost med metakognitivnimi 

spretnostmi in motivacijo ter negativno neznatno povezanost med kognitivnimi in 

metakognitivnimi spretnostmi pri učencih v eksperimentalni skupini. Raziskali smo tudi 

mnenja učencev glede nekaterih dejavnikov v večpredstavnih gradivih in ugotovili, da so 

barvo in obliko gradiv, način predstavitve, kontrolo nad izbiro in vrstnim redom ogleda ter 

razumljivost in jasnost razlage znatno bolje ocenili učenci eksperimentalne skupine. 

 

Ključne besede: Mayerjeva načela, večpredstavna gradiva, motivacija, samoregulacija, 

kognitivne spretnosti, metakognitivne spretnosti, računalniško razmišljanje, algoritmično 

razmišljanje, strategije reševanja problemov, algoritmi 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In this Master thesis, we research the influence of Mayer's principles of multimedia material 

on the use of students' cognitive skills, specifically techniques for solving problems, 

metacognitive skills and their motivation. We want to determine if multimedia material 

which will affect students in a way that it will encourage the development of their studying 

self-regulation, computational and algorithmic thinking and their learning motivation can be 

created. 

 

Many teachers familiar with the motivational effect of multimedia material on students are 

perhaps not aware of the influence such material has on cognitive and metacognitive skills 

and how that reflects in student's thinking process. Research shows that teachers should be 

very careful when adding interesting details and various motivational elements to multimedia 

material because they can risk the student's cognitive overload. With the purpose of raising 

awareness of such problems, we describe Mayer's cognitive theory of multimedia learning in 

the first theoretical part of this thesis, where we also focus on the meaning of interactivity in 

multimedia material. In computer science teaching, where computational and algorithmic 

thinking are important for beginner's programming, one of the first obstacles we face is 

preparing students for abstract thinking. We describe the meaning of computational thinking 

and suggested activities for more pleasant and fun lessons and easier learning of abstract 

thinking. On the other hand, we should also be aware of the student's cognitive development 

so that we can adjust more difficult topics to the level of the student's understanding. With 

this purpose, we describe Piaget's and Vygotsky's theory of cognitive development. We also 

talk about the process of self-regulation and the process of solving problems, which represent 

an important tool for learningalgorithms. At the end of theoretical part, we also review the 

literature describing the influence of multimedia on students' feelings and motivation. 

 

We conduct an empirical research where we analyse the influence of multimedia material 

made on the basis of Mayer's principles on students' acquired knowledge, cognitive and 

metacognitive skills and their motivation. As a sample, we used 4th grade elementary school 

students aged from 9 to 10. We find statistically significant differences in knowledge gained 

between experimental and control groups and we also find out that students in experimental 

group identified algorithmic errors better than students in control group. We also find 

statistically significant differences in the use of cognitive skills and motivation, where it 

shows that students in experimental group use cognitive skills more intensively and are more 

motivated. It turns out that when it comes to the use of cognitive skills, multimedia material 

has the most positive effect on visual students, while auditory students were the most 

motivated. When looking for correlations, in experimental group we find strong connection 

between metacognitive skills and motivation and a marginal negative correlation between 

metacognitive and cognitive skills. In the last part of our empirical research we explore 

students' opinion about the factors present in the multimedia material. We find out that the 

colour and format of the material, the way it is presented, having control over what and in 

which order to view it and the intelligibility and clarity of the explanation are assessed 

considerably better in experimental group. 

 

Key words: Mayer's principles, multimedia material, motivation, self-regulation, cognitive 

skills, metacognitive skills, computational thinking, algorithmic thinking, problem solving 

strategies, algorithms 
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UVOD 

 

 

Zavedati se moramo, da učitelji že dolgo niso več edini vir informacij in da je pri tem 

ključno, da si učitelji pridobijo več psihološkega, sociološkega, pedagoškega in tehnološkega 

znanja, saj sicer ne bodo mogli slediti učnim potrebam novih generacij učencev, ki jim je 

večpredstavnost pravzaprav že samoumevna. Učitelji so postavljeni pred novo nalogo, da 

učence uvedejo v nove načine iskanja podatkov in njihovo povezovanje. Z večjo uporabo 

večpredstavnosti pa se pojavlja tudi potreba po spodbujanju samostojnosti in 

samoregulativnosti učencev v procesu učenja.  

 

Ena težjih nalog učitelja pri poučevanju računalništva je, da učence pripravi na abstraktni 

način razmišljanja. Številni učitelji so mnenja, da so učenci v 4. razredu za to še premladi. 
Vendar pa se lahko že predšolski otroci v vrtcu uspešno učijo prvih veščin dela z 

računalnikom, pri čemer obvladujejo enostavne programe, primerne njihovi starosti, ter tako 

spoznavajo večino snovi, ki jo učni načrt predvideva za prvo triado osnovne šole. Težišče 

poučevanja se v zadnjih letih premika od poudarjanja pomnjenja podatkov na poudarjanje 

poznavanja strategij za pridobivanje podatkov in njihovo smiselno obdelavo. 

 

Po Piagetovi teoriji je za mlajše učence značilno, da se pri učenju abstraktnih konceptov 

srečujejo s težavami (Littlefield Cook, Cook, 2005). Vigotski pa je v svoji teoriji poudaril, da 

lahko učence učimo tudi težjih konceptov, če jim omogočimo raziskovanje problemov, ki 

predstavljajo osnovo težjih problemov in so v območju učenčevega bližnjega razvoja 

(Littlefield Cook, Cook, 2005). V diplomskem delu Mayerjeva načela v poučevanju 

programiranja (Drožđek, 2015) smo ugotovili, da gradiva, narejena s pomočjo Mayerjevih 

načel oblikovanja, motivirajo učence in predstavljajo pomoč učiteljem pri ustvarjanju 

večpredstavnih gradiv. V magistrskem delu pa želimo omenjeno tematiko globje raziskati. 

Zadali smo si cilj, da na osnovi Mayerjevih načel za oblikovanje večpredstavnih gradiv 

pripravimo gradivo, ki bo pri učencih izzvalo aktivno razmišljanje in osmišljanje snovi, 

spodbujalo reševanje problemov, uporabo kognitivnih in metakognitivnih spretnosti ter 

motiviralo učence. Preveriti želimo vpliv večpredstavnih gradiv na usvojeno znanje učencev, 

na uporabo kognitivnih in metakognitivnih spretnosti ter na motivacijo učencev. Poleg tega 

želimo preveriti in določiti povezanost med kognitivnimi, metakognitivnimi spretnostmi ter 

motivacijo učencev, ki se učijo z gradivi, narejenimi z upoštevanjem Mayerjevih načel, v 

primerjavi z učenci, ki se učijo iz navadnih neinteraktivnih dokumentov. Hkrati nas zanima, 

ali z večpredstavnim gradivom zadostimo preferencam vseh zaznavnih stilov učencev ter ali 

se pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenjih oziroma ocenah nekaterih dejavnikov 

večpredstavnih gradiv glede na kontrolno in eksperimentalno skupino učencev. 

 

S tem namenom bomo v prvem delu empirične raziskave ustvarili večpredstavno gradivo, 

narejeno z upoštevanjem Mayerjevih načel oblikovanja. Tema gradiva je razlaga algoritmov 

in diagrama poteka kot uvod v poučevanje algoritmov. Ustvarili bomo spletno stran, na kateri 

bodo učenci lahko dostopali do dveh animacij, v katerih lahko poslušajo govorno razlago 

algoritmov in diagrama poteka ter si ogledajo začetne primere. Na spletni strani bodo so 

naloženi tudi posnetki, v katerih se ob realnih vsakodnevnih opravilih ob strani izrisuje 

algoritem. Alternativno gradivo je navaden pdf dokument, v katerem ne bomo upoštevali 

optimalnih Mayerjevih načel oblikovanja. S pomočjo primerjave rezultatov učencev 

kontrolne in eksperimentalne skupine bomo v raziskavi preverili raziskovalna vprašanja. 
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V teoretičnem delu bomo opisali bistvo Mayerjeve kognitivne teorije učenja z 

večpredstavnostjo, bolj podroben opis smo predstavili v diplomskem delu (Drožđek, 2015). 

Našteli bomo vrste interaktivnosti in opisali njihov pomen v večpredstavnih gradivih ter 

njihov vpliv na razmišljanje in učenje učencev. Opisali bomo teorijo računalniškega 

razmišljanja, kjer bomo dodali primere aktivnosti, s katerimi lahko učitelji spodbujajo tak 

način razmišljanja. Zakonitosti kognitivnega razvoja učencev, ki do neke mere vplivajo na 

uporabo kognitivnih in metakognitivnih spretnosti, bomo opisali s teorijo Piageta in 

Vigotskega. 

 

Nadalje se bomo osredotočili na samoregulacijo učenja z večpredstavnostjo, ki predstavlja 

tudi osrednji problem magistrskega dela. Poučevanje algoritmov in zgodnjega programiranja 

od učencev zahteva, da se naučijo uporabe strategij in tehnik reševanja problemov, zato bomo 

v okvir kognitivnih spretnosti uvrstili tudi strategije reševanja problemov. Na koncu 

teoretičnega dela se bomo posvetili področju motivacije v samem procesu učenja in povezave 

z večpredstavnostjo, kjer se bomo dotaknili tudi področja vpliva večpredstavnosti na čustva 

učencev. 

 

Z magistrskim delom želimo razširiti poglede učiteljev računalništva in drugih predmetov, ki 

v svoje poučevanje vključujejo večpredstavna gradiva. Podajamo predloge in koristne 

napotke za ustvarjanje večpredstavnih gradiv, da bi le-ti učence spodbudili k osmišljevanju 

težje snovi. S primerjalno analizo novejše literature na tem področju želimo vplivati na izbire 

in ideje učiteljev, ko se bodo odločali, katera večpredstavna gradiva vključiti in kako. Želimo, 

da bi v ospredje poučevanja postavili učence, njihove interese, osebnostne karakteristike, 

kognitivni razvoj učencev ter da bi učitelji kljub prezaposlenosti našli voljo in motivacijo za 

razširjanje lastnega znanja ter s tem posredno postali dober zgled učencem. 
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1. VEČPREDSTAVNOST 

 

''Ne omejujte svojih otrok na tisto, česar ste se naučili sami, saj so se rodili v drugem času.'' 

(Kitajski pregovor) 

 

V Islovarju je večpredstavnost (angl. multimedia) definirana kot zmožnost posredovanja 

informacije z besedilom, sliko, gibljivo sliko, zvokom (Islovar, 2016). 

 

To pomeni, da vsebino predstavimo z različnimi tehnikami. Obseg večpredstavnosti se 

povečuje s pojavom novih medijev, predvsem z razvojem računalniške tehnologije, in se 

uporablja na različnih področjih. V umetnosti (na predstavah, razstavah), video produkciji (z 

animacijami, na glasbenih dogodkih in posnetkih), izobraževanju (kjer se predavanja 

dopolnjujejo s posnetki, animacijami, simulacijami, izobraževalnimi interaktivnimi igrami). 
Večpredstavnost je močno vplivala tudi na razvoj oglaševanja in trženja, posebno z razvojem 

družbenih omrežij, video spletišč in spletnikov. 

 

Slike, animacije, videi, zvok, besedilo so učni elementi oziroma gradniki, ki sestavljajo 

večpredstavna gradiva, lahko pa se pojavljajo tudi samostojno. Zanje je značilno, da sami po 

sebi nimajo pedagoške funkcije, pridobijo pa jo, ko jih z ustreznimi didaktičnimi načeli 

uvrstimo v izobraževalni sistem in jih uporabimo z določenim namenom (Strmšek Turk, 

2013). 

 

Poučevanje je vedno bilo do neke mere ''večpredstavni'' projekt. Učitelji so glasno razlagali, 

risali slike in izvajali demonstracije s ciljem, da bi učenci bolje razumeli snov. Razvijajoča se 

tehnologija pa v sodobnem času omogoča nove načine predstavitve in razlage snovi. Učitelji, 

ki so začeli poučevati v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, so uporabljali le belo kredo in 

zeleno tablo, ki sta v takratnem času služili kot glavna medija posredovanja snovi učencem, 

pa tudi ogromno knjig, polnih besedil z majhnimi črkami in, če so imeli srečo, tu in tam 

kakšne črno-bele slike ter plastične modele delov človeškega telesa. Ti učitelji se verjetno 

spomnijo navdušenja, s katerim so učenci pozdravili "novejše tehnologije", kot so 

fotokopirane barvne slike, filmi z zvočno spremljavo in kasnejši digitalni projektorji in 

računalniki (Thomas, Froman, David, Virginia, 2004). 

 

Današnje učilnice, še posebno računalniške, so opremljene s hitrim internetom, digitalnimi 

projektorji in programsko opremo, ki omogoča predvajanje kakovostnih videov, animacije, 

simulacije in tudi interaktivne izobraževalne igre. Učitelji imajo na voljo sodobno opremo za 

pripravo kakovostnih večpredstavnih gradiv. Sedaj so učitelji tudi oblikovalci večpredstavnih 

gradiv, kar pomeni, da se morajo nenehno učiti uporabljati najnovejšo računalniško 

tehnologijo, programsko opremo, razna orodja za ustvarjanje animacij in videov ter 

organiziranje in sestavljanje predstavitev. To lahko vzame ogromno časa in predstavlja 

precejšen izziv. 

 

Zakaj naj bi torej učitelji sploh uporabljali večpredstavna gradiva v učilnici? Kot pravi zgoraj 

naveden kitajski pregovor, so se današnji učenci rodili v svet, ki je drugačen od tistega, v 

katerem so se rodili njihovi učitelji. Rodili so se v svet, ki mu “vlada” računalniška 

tehnologija. To pomeni, da poučevanje ne more ostati tako, kot je bilo pred 50 leti, saj je 

okolje učencev, v katerem odraščajo, popolnoma drugačno.  

 

Veliko učiteljev uporabi tehnologijo iz preprostega razloga: ker jo lahko uporabi. Navdušenje 

učencev se dotakne vsakega učitelja in tisti, ki so se videli kot "cool", so hitro uporabili 
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najnovejša orodja s sicer pravilnim razmišljanjem, da večpredstavna gradiva služijo za 

izboljšanje motivacije učencev (Thomas, Froman, David, Virginia, 2004). 

 

Ne razvija pa se samo tehnologija, ampak tudi psihologija učenja. Lapuh Bele, Bele in 

Rozman v svojem članku (2007) poudarjajo, da je pomembno zavedanje, da tehnologija sama 

zase ne omogoča niti učinkovitejšega učenja niti dobre učne izkušnje. Pri ustvarjanju 

večpredstavnih gradiv moramo zato upoštevati priporočila, ki so zasnovana na teoretičnih 

izhodiščih konstruktivizma in kognitivne teorije večpredstavnega učenja. 

 

1.1 Metafore večpredstavnega učenja 
 

Učinek večpredstavnih gradiv na sam proces učenja opisujeta predvsem dve teoriji, ki ju 

podrobneje predstavljamo v nadaljevanju. Dobro je, da ju poznamo, saj predstavljata 

pomemben prehod pri ustvarjanju gradiv od zgolj prenosa podatkov učencem do učenčeve 

lastne konstrukcije znanja.  

 

Teorija večpredstavnega učenja kot prenosa podatkov 

 

Teorija večpredstavnega učenja s prenosom podatkov (angl. Information Delivery Theory) 

opiše učenje kot dodajanje podatkov v učenčev spomin in temelji na štirih predpostavkah 

(Mayer, Moreno, 2002): 

 

1. Podatek kot objekt lahko premaknemo iz enega kraja na drug kraj, tako kot na primer 

iz računalniškega zaslona v učenčev spomin. 

2. Naloga učenca je sprejemanje podatkov, kar pomeni, da je učenec pasivna oseba, ki 

sprejema podatke iz zunanjega sveta in jih shrani v spomin. 

3. Naloga učitelja ali v našem primeru oblikovalca večpredstavnih gradiv je predstavitev 

podatkov v slikovni ali besedni obliki. 

4. Cilj večpredstavne predstavitve je prenos podatkov na najučinkovitejši način v smislu, 

da podamo vse možne podatke. Tako je večpredstavnost kot nekakšno vozilo, ki 

učinkovito prenese podatke. 

 

Model pridobivanja podatkov po tej teoriji se pojmuje kot “prazno plovilo”, ker je učenčev 

spomin viden kot prazen prostor, ki ga moramo zapolniti. 

 

Tak pogled na učenje označuje računalnik kot sistem za prenos podatkov učencem, kjer 

oblikovalci gradiv podatke predstavijo v besedni ali slikovni obliki. Ko je snov predstavljena 

v besedni obliki (govorna razlaga), učenec lahko shrani povedano ali prebrano v svoj spomin. 

Glede na to teorijo dodajanje slik ali animacij, ki predstavljajo enako vsebino, naj ne bi imelo 

vpliva na naučeno znanje in razumevanje. Ta stroga predpostavka torej pravi, da učenja ne 

moremo bolje osmisliti s predstavitvijo podatkov v več različnih oblikah. Celotna teorija 

izgubi smisel takoj, ko upoštevamo, da se nekateri učenci lažje učijo iz slikovnega gradiva in 

drugi spet iz besednega. Učinkovitost večpredstavnih gradiv se torej poveča, če podatke 
učinkovito predstavimo tako, da so namenjena več različnim zaznavnim stilom učencev 

(Mayer, Moreno, 2002). 
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Teorija večpredstavnega učenja kot konstrukcije znanja 

 

Druga teorija pa trdi, da učenje vključuje učenčevo konstrukcijo znanja in temelji na 

naslednjih štirih predpostavkah: 

 

1. Znanje je osebno konstruirano s strani učenca in ga ne moremo prenašati v enaki 

obliki z enega kraja na drugega. Slednje je razlog za različne učne rezultate učencev, 

ki so si ogledali enaka večpredstavna gradiva. 

2. Naloga učenca je osmisliti predstavljeno gradivo. 

3. Naloga učitelja je pomoč učencu med procesom osmišljevanja. Učitelj ali gradivo je 

kognitivna pomoč, ki vodi učenca med kognitivnimi procesi, samoodgovornost za 

učenje pa pripada učencu. 

4. Cilj večpredstavnega gradiva ni samo podajanje podatkov in snovi, pač pa tudi 

napotek, kako procesirati podano predstavljeno snov (Mayer, Moreno, 2002). 

 

Mayerjeva kognitivna teorija učenja z večpredstavnostjo med drugimi temelji na prav tej 

teoriji. 

 

1.2 Mayerjeva kognitivna teorija učenja z večpredstavnostjo 
 

V tem poglavju predstavljamo bistvene značilnosti Mayerjeve kognitivne teorije učenja z 

večpredstavnostjo, bolj podroben opis pa smo podali v diplomskem delu Mayerjeva načela v 

poučevanju programiranja (Drožđek, 2015). 

 

Richard E. Mayer je eden vodilnih pedagoških psihologov, ki raziskujejo kognitivni proces 

učenja z večpredstavnostjo. V zadnjih 15 letih je s kolegi razvil kognitivno teorijo učenja z 

večpredstavnostjo, ki je podprta z empiričnimi raziskavami. Glavna hipoteza njegove teorije 

je, da se ljudje učimo veliko bolj učinkovito z gradivi, ki so konsistentna z vsemi 

kognitivnimi procesi, ki se odvijajo med učenjem z večpredstavnostjo (Mayer, 2014). 

 

Teorija temelji na treh predpostavkah o samem učenju glede na raziskave kognitivne 

znanosti: 

 

1. Predpostavka dvojnega kanala 

 

2. Predpostavka omejene količine dvojnega kanala 

 

3. Predpostavka aktivnega procesiranja 

 

Predpostavka dvojnega kanala 

 

Bistvo predpostavke dvojnega kanala je, da podatke v vidni obliki (slike, diagrami, 
ilustracije, animacije, videi) procesiramo v vidnem/slikovnem kanalu. V verbalnem/slušnem 

kanalu pa procesiramo podatke, ki jih slišimo (govorjeni podatki, neverbalni zvoki) . Paviova 

(1986, v Mayer, Moreno, 2003) teorija dvojnega kodiranja in Baddeleyeva (1998, v Mayer, 

Moreno, 2003) teorija delovnega spomina predstavljata osrednji koncept predpostavke. 
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Bistvo teorije dvojnega kanala je, da gradivo, ki je predstavljeno delno kot "videno" in delno 

kot "slišano", omogoča učencu uporabo obeh kanalov in s tem sprošča kognitivno 

obremenitev, ki bi se pojavila v le enem kanalu. Dvojni kanal omogoča tudi boljše 

organiziranje mentalnih modelov, saj je informacija, ki jo učenec skonstruira v slikovni 

model in besedni model, bolj razumljiva od informacije, ki je skonstruirana v samo enem 

modelu. 

 

Predpostavka omejene količine dvojnega kanala 

 

Vsak kanal v človeškem sistemu procesiranja informacij ima omejeno količino. Le omejena 

količina kognitivnega procesiranja podatkov se lahko odvija v vidnem kanalu v kateremkoli 

trenutku in prav tako se lahko odvija le omejena količina kognitivnega procesiranja podatkov 

v slušnem kanalu. Tudi ta predpostavka je osrednji temelj Swellerjeve in Chandlerjeve (1991, 

v Mayer, Moreno, 2003) teorije kognitivne količine in Baddeleyeve teorije (1998, v Mayer, 

Moreno, 2003). 

 

Predpostavka aktivnega procesiranja 

 

Aktivno, smiselno učenje zahteva kar precejšnjo količino kognitivnega procesiranja. Zahteva 

temelji na Wittrockovi (1989, v Mayer, Moreno, 2003) teoriji generativnega učenja in 

Mayerjevi (1999; 2002, v Mayer, Moreno, 2003) teoriji aktivnega učenja z izbiranjem, 

organiziranjem in integriranjem. 

 

Mayer meni, da do smiselnega učenja pride le v primeru, ko se med učenjem izvajajo vsi trije 

kognitivni procesi: izbiranje, organiziranje in integriranje. 

 

 
Slika 1: Kognitivna teorija učenja z večpredstavnostjo (Drožđek, 2015) 

  
Na sliki 1 vidimo dve vrstici, ki predstavljata slušni kanal v zgornji vrstici in vidni kanal v 

spodnji vrstici. To je konsistentno s predpostavko dvojnega kanala. 

 

Opazimo tudi pet stolpcev, ki predstavljajo trenutne oblike predstavitve znanja. 

Multimedijska oz. večpredstavna predstavitev, torej besede in slike, katerim je izpostavljen 

učenec, senzorični spomin (trenutni podatki v očeh ali ušesih učenca), plitki delovni spomin 

(zvoki ali slike, na katere je trenutno usmerjena učenčeva pozornost), globoki delovni spomin 

(skonstruirani in organizirani besedni in slikovni modeli učenca) in dolgoročni spomin 

(učenčevo relevantno predznanje). 

 

Količina fizične predstavitve slik in besed je neomejena, prav tako je neomejen dolgoročni 

spomin za shranjevanje novega naučenega znanja. Vendar pa sta količina ohranjanja 
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podatkov v senzoričnem spominu in količina mentalnega procesiranja in manipuliranja slik 

tern besed v delovnem spominu omejeni na približno pet do sedem enot. Zato je spomin 

podrejen predpostavki omejene količine (Mayer, Moreno, 2003). 

 

Puščice na sliki 1 predstavljajo kognitivne procese. Puščica od besed k vidu predstavlja 

napisane besede, ki jih naše oči zaznajo, puščica od besed k sluhu pa predstavlja govorjene 

besede, katere slišimo. Puščica od slik k vidu predstavlja slikovno gradivo, ki ga vidimo 

(ilustracije, tabele, diagrami, animacije in videi). 

Od trenutka, ko zaznamo predstavljene podatke, začnejo potekati kognitivni procesi. Puščica 

izbiranje besed predstavlja učenčevo pozornost, usmerjeno na nekatere slišane besede ali 

zvoke, puščica izbiranje slik pa predstavlja učenčevo pozornost, usmerjeno na nekatere dele 

vidnih podatkov. Organiziranje besed predstavlja učenčevo konstrukcijo besednega modela 

izbranih besed in zvokov, organiziranje slik pa predstavlja učenčevo konstrukcijo slikovnega 

modela izbranega vidnega gradiva. Končno, puščica od predznanja v delovni spomin 

predstavlja integriranje besednega in slikovnega modela z učenčevim relevantnim 

predznanjem (Mayer, Moreno, 2003). 

 

Kognitivna teorija učenja z večpredstavnostjo pravi, da sta kognitivna procesa izbiranja in 

organiziranja delno vodena s pomočjo predznanja, ki ga aktivira učenec. Aktivno učenje z 

večpredstavnostjo zahteva pet kognitivnih procesov: izbiranje besed, izbiranje slik, 

organiziranje slik, organiziranje besed in integriranje. Po predpostavki aktivnega procesiranja 

ti procesi precej obremenjujejo razpoložljive kognitivne vire. Tako označene puščice na sliki 

1 predstavljajo procese, potrebne za aktivno procesiranje pri učenju z večpredstavnostjo 

(Mayer, Moreno, 2003). 

 

1.2.1 Vrste kognitivnega procesiranja 

 

Mayer v svoji knjigi The Cambridge Handbook of Multimedia Learning (2014) opisuje tri 

tipe kognitivnega procesiranja: 

 

1. Odvečno kognitivno procesiranje 

 

2. Bistveno kognitivno procesiranje 

 

3. Generativno kognitivno procesiranje 

 

Odvečno kognitivno procesiranje ne podpira učnega cilja in se nanaša na slabo oblikovano 

večpredstavno gradivo. To se lahko kaže v neustrezni razporeditvi besed in slik, kar otežuje 

pozornost, ter v dodanih nepomembnih podatkih, ki prav tako motijo pozornost učenca. 

Rezultat odvečnega kognitivnega procesiranja ne vodi k novemu znanju, pač pa aktivno 

učenje le zavira. 

 

Bistveno kognitivno procesiranje se nanaša na zahtevnost predstavljenega večpredstavnega 

gradiva. Manj kognitivnega procesiranja je potrebnega za pomnjenje dejstev in definicij kot 

pa za globje razumevanje abstraktnih konceptov. Rezultat bistvenega kognitivnega 

procesiranja je konstrukcija besednega in slikovnega modela v delovnem spominu. 
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Generativno kognitivno procesiranje pa je usmerjeno na osmišljevanje podatkov v 

večpredstavnem gradivu. Tu je zelo pomembna motivacija učenca, saj je učenec lahko 

sposoben predelati in razumeti snov, vendar če za to ni motiviran, mu sposobnost ne pomaga 

prav veliko. Rezultat generativnega procesiranja je reorganizacija znanja v dolgoročnem 

spominu, ki se zgodi s procesom integracije. 

 

1.2.2 Kognitivne preobremenitve in Mayerjeva načela 

 

Kognitivna preobremenitev pomeni, da je večpredstavno gradivo sestavljeno na tak način, da 

vsebuje ali preveč vidnega gradiva ali preveč zvočnega gradiva. Torej je preveč vidnega 

gradiva preobremenilo vidni kanal ali pa je preveč zvočnega gradiva preobremenilo slušni 

kanal. 

 

Glede na vrste kognitivnega procesiranja lahko povemo, da so cilji vsakega večpredstavnega 

gradiva zmanjšati odvečno kognitivno procesiranje, obdelati bistveno kognitivno procesiranje 

in ustvarjanje generativnega procesiranja. Pred kratkim pa je Mayer dodal še en 

večpredstavni cilj, in sicer zviševanje generativnega procesiranja. 

 

V ta namen je Mayer razvil 15 načel oblikovanja večpredstavnih gradiv, s katerimi si lahko 

oblikovalci večpredstavnih gradiv pomagajo pri oblikovanju in organizaciji snovi. Načela so 

razdeljena glede na cilj, ki ga dosegamo z uporabo le-teh. 

 

Zadnje dodano načelo, načelo različnih posameznikov, pravi, da so učinki oblikovanja 

večpredstavnega gradiva za učence, ki nimajo predznanja, močnejši kot za učence, ki imajo 

predznanje o predstavljeni snovi. Prav tako so učinki močnejši za učence z vidnim zaznavnim 

stilom kot za učence z avditivnim ali kinestetičnim zaznavnim stilom (Rugelj, 2008). 

 

Da Mayerjeva načela delujejo in spodbujajo učenje z razumevanjem, je vsekakor odvisno od 

kritičnosti učitelja, njihovo dejansko vrednost pa z uporabo ali neuporabo potrdijo ali ovržejo 

učenci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Tabela 1: 15 Mayerjevih načel (Drožđek, 2015) 

CILJ 

VEČPREDSTAVNEGA 

UČNEGA GRADIVA 

REPREZENTATIVNA 

TEHNIKA 
OPIS TEHNIKE 

Zmanjšati odvečno 

procesiranje 

Načelo koherence 
Bolje je izbrisati tuje, 

nepomembne podatke. 

Načelo signalizacije 
Bolje je poudariti 

ključne podatke. 

Načelo redundance 

Bolje je, da se h 

govorjenim besedam ne 

podajo še napisane 

besede. 

Načelo prostorske 

nezamaknjenosti 

Napisane besede naj se 

dodajo k slikam, ki jih 

opisujejo. 

Načelo časovne 

nezamaknjenosti 

Bolje je predstaviti 

govorjene besede 

istočasno s slikami, ki 

jih opisujejo. 

Obdelati bistveno procesiranje 

Načelo segmentacije 
Koristno je razdeliti 

predstavitev na dele. 

Načelo predhodnega 

učenja 

Bolje je opisati ključne 

podatke pred pričetkom 

razlage. 

Načelo modalnosti 

Bolje je uporabiti 

govorjene besede 

namesto napisanih 

besed. 

Ustvariti generativno 

procesiranje 

Načelo večpredstavnosti 

Bolje je uporabiti 

besede in slike kot pa 

samo besede. 

Načelo personalizacije 

Bolje je besedilo v 

pogovornem kot v 

knjižnem besedilu. 

Načelo glasu 
Govorjene besede naj 

zvenijo človeško. 

Načelo poosebljanja 

Človeškim karikaturam 

naj se podajo človeški 

izrazi. 

Zvišati generativno 

procesiranje 

Načelo vodenega 

odkrivanja 

Ob učenčevem 

reševanju problema naj 

se podajo namigi in 

povratne informacije. 

Načelo samorazlage 

Bolje je, da si snov 

učenci razložijo tudi 

sami. 

Načelo risanja 
Koristno je, če bistvo 

snovi učenci narišejo. 
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Strmšek Turk (2013) v svojem delu opozarja, da priprava večpredstavnih gradiv obsega več 

stopenj. Pomembno je da, proučimo ciljno skupino učencev, postavimo učne izobraževalne 

cilje in se odločimo, katere oblike preverjanja usvojenega znanja bomo uporabili. Pri pripravi 

večpredstavnih gradiv moramo vsekakor upoštevati tako tehnološke kot pedagoške kriterije 

ter didaktična načela za njihovo izdelavo. Nenazadnje pa moramo izbrati tudi primerno 

programsko opremo. Osnovna didaktična načela, ki jih moramo pri izdelavi večpredstavnih 

gradiv upoštevati, so načelo aktivnosti, postopnosti, sistematičnosti, eksemplarnosti (razlaga s 

primeri) in načelo nazornosti. Vsekakor pa ne smemo prezreti načeli diferenciacije in 

individualizacije, saj večpredstavno gradivo pripravljeno v eni obliki ni nujno uporabno za 

vse učence v enaki meri.  

 

Tudi v diplomskem delu Mayerjeva načela v poučevanju programiranja (Drožđek, 2015) 

smo ugotovili, da Mayerjeva načela služijo zgolj kot smernice in pomoč pri izdelavi 

večpredstavnih gradiv ter da je za res optimalno učenje z razumevanjem potrebno upoštevati 

še veliko več. 
 

1.3 Interaktivna večpredstavna učna gradiva 
 

Verjetno je eden od glavnih razlogov za uporabo večpredstavnih gradiv v poučevanju ta, da 

večpredstavna gradiva učencu omogočijo interaktivno učno izkušnjo.  

 

Kljub razširjenosti termina "interaktivnost" pa je na področju izobraževalnih večpredstavnih 

gradiv interaktivnost precej izmuzljiv konstrukt. Avtorji definirajo interaktivna večpredstavna 

gradiva zelo različno. 

Schwier in Misanchuk (1993, v Kennedy, 2004) govorita o taksonomiji, definirani z 

zaporedjem stopenj, funkcij in transakcij, Sims (1997, v Kennedy, 2004) definira 

interaktivnost glede na elemente uporabniškega vmesnika, Plowman (1996, v Kennedy, 

2004) glede na glasovne razlage in Borsook ter Higginbotham-Wheat (1991, v Kennedy, 

2004) s povezovanjem sposobnosti komuniciranja. Glede na veliko raznolikih definicij so 

Aldrich, Rogers in Scaife (1998, v Kennedy, 2004) predlagali definicijo interaktivnosti glede 

na odzivnost okolja (reakcija glede na akcijo) in glede na funkcijo okolja (učenčeve 

aktivnosti). 

 

Morda še najbolj optimalna definicija interaktivnega večpredstavnega gradiva je definicija, ki 

sta jo postavila Mayer in Moreno (2007). Ta pravi, da je interaktivno večpredstavno gradivo 

tisto gradivo, pri katerem je tisto, kar se zgodi, odvisno od dejanja učenca. 

Torej je glavna lastnost, ki definira interaktivnost, odzivnost okolja na dejanja učenca med 

učenjem. 

 

V neinteraktivnih učnih gradivih je večpredstavno sporočilo predstavljeno na naprej definiran 

način ne glede na dejanja, ki jih izvede učenec med učenjem. 

 

1.NAČIN: Neinteraktivno večpredstavno učno gradivo 

 

Primer 1: Blaž se pri predmetu Računalništvo uči o strojni opremi računalnika. Klikne na 

spletno stran, ki jo je pripravil učitelj. Odpre se mu stran z besedilom, ki opisuje dele strojne 

opreme. Ob besedilu se pojavijo animacije, ki prikazujejo dele strojne opreme, kam le-ti 

sodijo v računalniku in njihove lastnosti. Blaž si lahko prebere besedila in ogleda animacije, 

vendar animacij ne more zaustaviti niti prevrteti nazaj. Ko si ogleda prvo animacijo, se že 
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pojavi druga. Blaževo obupano klikanje, da bi zaustavil izvajanje animacij ali skočil na 

prejšnjo, ne pomaga. Kljub temu Blaž še ne izgubi upanja, saj si navsezadnje lahko pomaga 

tudi z učbenikom, kjer si zopet lahko prebere besedilo in ogleda lepe barvne slike. Blaž 

ugotovi, da mu učbenik prav tako ne pomaga potešiti radovednosti ali pa se počuti še slabše , 

saj so animacije navsezadnje bolj zabavne kot pa zgolj slike. 

 

2.NAČIN: Interaktivno večpredstavno učno gradivo 

 

Primer 2: Blaž zopet odpre spletno stran, ki jo je pripravil učitelj. Zagleda video, ki prikazuje 

strojno opremo z glasovno razlago. Blaž lahko zaustavi video, da prebere ključne lastnosti, ki 

se pojavijo napisane v videu, ali pa ga prevrti nazaj na katerokoli časovno točko. Na koncu 

videa se lahko odloči, ali si bo video še enkrat ogledal ali ne. Blaž se premakne nižje po 

spletni strani in na svoje veliko veselje zagleda interaktivno izobraževalno igro. V igri klika 

na strojno opremo in jo poskuša z vlečenjem miške pravilno razvrstiti v računalnik. Če se 

zmoti, dobi sporočilo, ki mu pove, zakaj je njegova izbira neustrezna in dobi ponovno 

možnost reševanja. Ko Blaž igro pravilno zaključi, se na zaslonu pojavi vesel delujoč 

računalnik kot pokazatelj, da je vse rešil pravilno. 

 

Primeri neinteraktivnega večpredstavnega gradiva so lahko učbeniki, zvezki ali animacije 

brez možnosti kontrole. Primeri interaktivnih večpredstavnih učnih gradiv pa so interaktivne 

izobraževalne igre, videi ali razlage z možnostjo kontrole in navigacije, skratka, taka 

večpredstavna okolja, kjer se predstavljene besede in slike prikažejo glede na učenčeva 

dejanja med učenjem. 

 

Glavni temelj interaktivnosti je ideja dvosmernosti med učencem in učiteljem (v našem 

primeru računalnikom) v nasprotju z enosmernostjo (učitelj samo podaja snov). Sicer pa je 

pomembno poudariti, da mora biti cilj učenčevih dejanj konstruiranje znanja, torej mora 

interaktivno večpredstavno okolje pomagati učencu spremeniti trenutno znanje v smeri 

učnega cilja. To pomeni, da zgolj sama navigacija ne more definirati večpredstavnega okolja 

kot interaktivnega, razen v primeru, da je cilj navigacije učnega okolja konstrukcija znanja 

(Mayer, Moreno, 2007). 

 

Tabela 2 predstavlja pet najpogostejših vrst interakcije v večpredstavnih učnih gradivih, ki sta 

jih opisala Mayer in Moreno (2007). 
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Tabela 2: Najpogostejše vrste interakcije v interaktivnih okoljih 

VRSTA INTERAKCIJE OPIS PRIMER 

Dialogi Učenec dobi odgovore ali 

povratno informacijo glede 

na njegovo 

vprašanje/odgovor. 

Pedagoški agent, 

hiperpovezave. 

Kontrola Učenec določi tempo in 

vrstni red predstavitve. 

Gumbi "start", "stop", 

"prevrtavanje". 

Manipulacija Učenec določi parametre 

predstavitve, povečavo, 

zmanjšavo, ali premika 

objekte. 

Določevanje parametrov v 

simulacijski igri. 

Iskanje Učenec najde novo 

vsebino s pomočjo iskanja 

in možnostjo izbiranja. 

Iskanje s spletnim 

iskalnikom. 

Navigacija S pomočjo več možnih 

virov se učenec premika 

po vsebini. 

Premikanje po gradivu s 

pomočjo menuja. 

 

Interakcija z dialogi pomeni, da lahko učenec postavi vprašanje in dobi odgovor ali pa lahko 

poda odgovor in dobi povratno informacijo. Kot primer, učenec lahko za pomoč klikne na 

poudarjen del besedila za dodatne informacije. 

 

Interakcija s kontrolo pomeni, da učencu omogočimo možnost odločitve tempa ali vrstnega 

reda večpredstavnega učnega gradiva. Na primer animacija, ki smo ji dodali možnosti "stop", 

"start" in "ponovno izvajanje", ali pa več takih animacij, kjer ima učenec možnost izbire 

vrstnega reda ogleda animacij. 

 

Interakcija z manipulacijo omogoča učencu upravljanje z deli predstavitve, kot na primer 

določanje parametrov pred izvedbo simulacije, povečave, zmanjšave in premiki delov 

predstavitve. 

 

Interakcija z iskanjem učencu omogoči, da poišče določene podatke, kot na primer iskanje s 

spletnim iskalnikom. 

 

Interakcija z navigacijo pa pomeni, da lahko učenec izbira med deli interaktivnega 

večpredstavnega gradiva, kot na primer izbira iz menuja. 

 

Zakaj so interaktivna večpredstavna učna gradiva v večini primerov boljša od 

neinteraktivnih?  

Kot smo že omenili, je tudi Mayer (2014) poudaril, da je pomembno razlikovati med dvema 

pogledoma na učenje, posredovanje podatkov in konstrukcija znanja. Pri posredovanju 

podatkov gre za dodajanje informacij v učenčev spomin. Naloga učitelja je posredovati 
podatke, naloga učenca pa je sprejemanje teh podatkov. Neinteraktivna večpredstavna učna 

gradiva, kot so učbeniki in animacija brez kontrole, so tipični primeri takega učenja. Pri 

konstrukciji znanja pa gre za gradnjo mentalnih predstavitev. Učenec je osmišljevalec snovi, 

ki izbira, organizira in integrira novo znanje z že znanim, torej je naloga interaktivnega 

večpredstavnega gradiva vodenje učenčevih kognitivnih procesov (interaktivna igra). 
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Tako kot pri oblikovanju večpredstavnih gradiv, moramo tudi pri interaktivnosti teh gradiv 

dobro premisliti, kje in zakaj vključiti kakšno vrsto interakcije. Preveč ali neustrezno 

vključena interaktivnost lahko škodi učenju in ustvari kognitivno preobremenitev. 

 

1.4 Animacija v poučevanju 
 

Večpredstavna učna okolja so vsesplošno priznana kot okolja, ki imajo velik potencial za 

izboljšanje razumevanja med učenjem (Mayer, 1999; Sweler, 1999; van Merrienboer, 1997, v 

Mayer, Moreno, 2002). 

 

V takšnih okoljih so učenci izpostavljeni gradivom v besedni obliki (govorna razlaga, tekst) 

ali slikovni obliki (statična gradiva kot so slike in ilustracije in tudi dinamična gradiva kot so 

videa in animacije). Besedna oblika gradiv je dolgo prevladovala v poučevanju, sedaj pa 

raziskave spodbudno dokazujejo, da lahko učenčevo razumevanje izboljšamo z dodanimi 

slikovnimi oblikami predstavitev (Mayer, 1999; Sweler, 1999, v Mayer, Moreno, 2002). 

 

Mayer in Moreno (2002) menita, da je animacija ena najzanimivejših oblik slikovne 

predstavitve. Z animacijo označujemo simulirano gibanje slik, ki predstavlja gibanje 

narisanih objektov. V nasprotju z animacijo, video predstavlja gibanje realnih objektov. 

Podobno je ilustracija le statična slika narisanih objektov, fotografija pa je slika realnih 

objektov.  

 

Če je cilj animacije zgolj zabava, animaciji velikokrat rečemo kar risani film oziroma risanka, 

vendar pa se bomo v tem magistrskem delu osredotočili na pomen animacije v izobraževanju. 

Prvo vprašanje, ki se porodi učiteljem, se glasi “Ali animacije omogočajo kakovostnejše 

učenje?”. Vendar pa vprašanje ni pravilno zastavljeno. Poenoteno mnenje raziskovalcev 

večpredstavnih gradiv je, da animacije lahko poglobijo in bolj osmislijo učenje ali pa tudi ne. 

Ugotovili so namreč, da je vse odvisno od tega, kako je animacija oblikovana in kdaj je 

uporabljena. S tem razlogom ne raziskujemo zgolj vpliva večpredstavnih gradiv na učenje, 

pač pa pod katerimi pogoji določena večpredstavna gradiva poglobijo učenje in razumevanje. 

Pravilno zastavljeno vprašanje je torej “Kdaj in kako animacije vplivajo na učenje?” (Mayer, 

Moreno, 2002). 

 

Mayer in Moreno (2002) sta v svojem prispevku opisala rezultate raziskav, s katerimi so na 

University of California Santa Barbara (UCSB) skupaj s kolegi odkrivali pogoje, ki 

določujejo oblikovanje animacij tako, da animacije spodbujajo učenčevo razumevanje. 

Odkrili so, da je za optimalen učinek animacije pomembnih predvsem naslednjih sedem 

Mayerjevih načel večpredstavnega oblikovanja: 

 

1. Načelo večpredstavnosti v animaciji 

 

Učenci se več naučijo z animacijo in govorno razlago hkrati kot samo z govorno razlago. 

Animacija tu predstavlja slikovno gradivo, govorna razlaga pa besedno gradivo. Teoretična 
razlaga tega načela v primeru animacije je negacija teorije prenosa podatkov. Učenci se bodo 

lažje učili, če imajo podano slikovno in besedno gradivo, hkrati pa velja, da bodo učenci lažje 

tvorili mentalne povezave med ustrezajočimi si slikami in besedami, ko so te predstavljene 

hkrati. V nasprotnem primeru morajo učenci sami ugotoviti, kateri deli animacije spadajo h 

katerim besedam. 
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2. Načelo prostorske nezamaknjenosti v animaciji 

 

Učenci se bolje naučijo, ko je besedilo prikazano ob delu animacije, ki ga opisuje. Teoretična 

razlaga tega načela v animaciji je, da učenci tvorijo mentalne povezave med besedami in 

slikami, če so ti prikazani skupaj in ne daleč drug od drugega, saj v tem primeru učenci 

porabljajo kognitivne vire ob iskanju dela animacije, ki ga besede opisujejo. 

 

3. Načelo časovne nezamaknjenosti v animaciji 

 

Učenci se učijo bolj poglobljeno, če je besedilo prikazano istočasno kot del animacije, ki ga 

opisuje. Teoretično gledano učenci lažje tvorijo mentalne povezave med besedilom in 

slikami, če so ti v delovnem spominu istočasno. 

 

4. Načelo koherence v animaciji 

 

Učenci se s pomočjo animacije in govorne razlage bolje učijo, ko odvečne napisane besede in 

zvok (recimo glasba) niso vključeni. 

To lahko obrazložimo tako, da v primeru odvečnih besed in zvokov učenec kognitivne vire 

porablja za obdelavo nepomembnih podatkov in mu tako ostane manj kognitivnih virov za 

tvorjenje pomembnih mentalnih povezav. 

 

5. Načelo modalnosti v animaciji 

 

To načelo izpostavlja, da se učenci učijo bolje s pomočjo animacije z govorno razlago kot s 

pomočjo animacije z napisanim besedilom. 

 

Teoretična razlaga načela modalnosti v animaciji je, da bi v slikovnem kanalu učenca lahko 

prišlo do kognitivne preobremenitve, če so besede in slike hkrati prikazane slikovno. To 

pomeni, da mora učenec procesirati slike in tudi besede v slikovnem kanalu in ima tako manj 

možnosti za uspešno tvorjenje mentalnih povezav. V nasprotnem primeru, če učenec 

procesira slikovne podatke v slikovnem kanalu in besedne podatke v besednem kanalu, ima 

učenec več kognitivnih virov za tvorjenje mentalnih povezav, saj do preobremenitve ni 

prišlo. 

 

Tudi v diplomskem delu (Drožđek, 2015), kjer je bilo eno od gradiv animacija z napisanimi 

besedami, smo ugotovili, da bi si večina uporabnikov želela govorne razlage. 

 

6. Načelo redundance v animaciji 

 

Učenci se bolje učijo z animacijo in govorno razlago kot z animacijo, govorno razlago in 

napisanim besedilom. Teoretična razlaga temelji na enakem razlogu kot pri načelu 

modalnosti. 

 

7. Načelo personalizacije 

 

To načelo poudarja, da se učenci bolje učijo z animacijo in govorno razlago, ko je govorna 

razlaga v pogovornem jeziku oziroma v prvi osebi množine. Teoretična razlaga je, da bodo 

učenci v osmišljanje snovi vložili več truda, če se počutijo osebno vključene v razlago. 
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Zakaj lahko tako preprosto pozabimo zgodovino, ki smo se jo učili pri pouku pred nekaj 

tedni, vendar pa se natančno spomnimo prizora iz kakšnega risanega filma, ki smo si ga 

ogledali pred nekaj leti? Vse je povezano s tem, kako in v kakšni obliki dobimo podatke v 

naše možgane. Kuchimanchi (2013) meni, da imamo ljudje zelo dober piktografski spomin, 

zato je pomembno, da to vključimo v poučevanje. Prepričan je, da so animacije vedno bolj 

zaželene in popularne, ker veliko ljudi verjame, da animacije lažje predstavljajo kompleksne 

ideje. Proces poučevanja postane bolj udoben tako za učitelje kot za učence. 

 

Tudi Lin s kolegi (2013) navaja, da imajo animacije pozitivne učinke na razumevanje 

kompleksnih sistemov, označuje pa jih tudi kot dober pripomoček pri reševanju problemov. 

Animacije prikazujejo spremembe, ki se zgodijo s časom, zato so zelo primerne tudi za 

predstavljanje raznih procesov in procedur. S predstavitvijo dinamične vsebine lahko 

nakažemo spremembe v položaju (translacija) in spremembe v obliki (transformacija). 

 

V nasprotju s statičnimi slikami animacijam ni nujno nakazovanje sprememb s pomočjo 

pomožnih kazalcev smeri in gibanja, saj lahko to storijo direktno. Tako lahko učenec prebere 

oziroma uvidi spremembe takoj in ne potrebuje kognitivnih virov za izvajanje mentalnih 

animacij, ki jih ustvari s pomočjo ilustracij (Educational animation, 2016). 

 

Pri učenju težje snovi nastanejo težave, ko si učenci nekatere koncepte težje predstavljajo. Na 

primer proces fotosinteze je težko uvideti zgolj z opazovanjem rastlin. Nevidna sta prav tako 

tudi električni tok in delovanje skladov v programiranju. S pomočjo animacij takšne koncepte 

lažje predstavimo. 

 

S tem, ko predstavljamo težje razumljive koncepte, pa je ključno, da se zavemo 

kompleksnosti učne snovi. Če je v animaciji predstavljeno veliko slikovnih elementov, se 

lahko zgodi, da je učenje oteženo, saj lahko pride do preobremenitve v slikovnem kanalu. To 

je povezano z učenčevo percepcijo, kognicijo in načinom, kako učenec procesira podatke. 

Problem se lahko pojavi tudi, če je animacija prehitra in učenec ne utegne procesirati vseh 

podatkov dovolj hitro. V tem primeru bi bilo nesmiselno, da animacijo zamenjamo za statične 

slike. Animacijo lahko preprosto upočasnimo ali pa ji dodamo interaktivnost, kot na primer 

učenčevo kontrolo, da animacijo zaustavi, prevrti nazaj in upravlja z glasnostjo v primeru 

govorne razlage (Educational animation, 2016). 

 

Oblikovalci animacij morajo poznati strategije usmerjanja pozornosti učencev ob animaciji. 

Na zaznavni ravni nas bodo namreč določeni objekti bolj pritegnili od drugih, kar pa je 

odvisno od njihovih vidno-prostorskih lastnosti. Tako bodo recimo veliki barvni objekti od 

učencev pridobili več pozornosti kot majhni črno-beli objekti. Dobro oblikovane animacije 

manipulirajo s karakteristikami prikazovanih objektov in to izkoristijo v svoj prid ter s tem 

omogočijo, da pomembni podatki pridobijo več pozornosti in več kognitivnega procesiranja. 

Dobro je, če učence o kompleksnih konceptih pred ogledom animacije že podučimo in se o 

njih vsaj okvirno pogovorimo. Učenci, ki imajo nekaj predznanja in ki vedo kaj lahko 

pričakujejo, bodo bolj optimalno pozorni. V nasprotnem primeru so lahko učenci precej 

zmedeni (Educational animation, 2016). Pomembna sta tudi kontrast in mešanje barv, kar je 

vedno bolj v ospredju sodobnih raziskav s področja raziskovanja večpredstavnih gradiv. Tu 

velja predvsem pravilo, da se izogibamo kričečim barvam in uporabljamo pastelne odtenke. 
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1.5 Video v poučevanju 
 

Uporaba zvokovno-slikovnega gradiva v poučevanju je v sodobnem času pogosta. Prvi 

začetki video posnetkov segajo v obdobje 2. svetovne vojne, kjer so posnetke uporabljali kot 

pripomoček za treniranje vojakov. Sedaj je video v izobraževanju dobro priznano orodje, ki 

pritegne pozornost učencev, dvigne motivacijo in izboljša učno izkušnjo (Cruse, 2006). 

 

Teorije poučevanja uporabe videa pri pouku ne podpirajo vedno iz preprostega razloga, ker 

so učenci pri gledanju videa precej pasivni kar lahko čez nekaj časa pripelje do poslabšanja 

učnega uspeha. Vendar pa najnovejše raziskave na tem področju podpirajo teorijo, ki pravi, 

da je gledanje videa pravzaprav aktiven proces (Cruse, 2006). 

 

Tudi Mayer (2001, v Cruse, 2006) se strinja, da je gledanje videa le na prvi pogled pasivna 

aktivnost, vendar pa bolj poglobljen vpogled v procesiranje informacij v naših glavah prikaže 

gledanje videa kot visoko kognitivno aktivnost, ki je za učenje z razumevanjem nujno. 

Dodaja še, da dobro oblikovano večpredstavno gradivo lahko spodbudi aktivno kognitivno 

procesiranje v učencih, pa čeprav so videti vedenjsko pasivni. Očitno je, da velja vsa načela, 

ki smo jih opisali pri poučevanju z animacijami, upoštevati tudi pri ustvarjanju videa. 

Verjetno pa je smiselno, da načelom časovne nezamaknjenosti, modalnosti in signalizacije 

pripišemo malce več pomembnosti. Video namreč zelo močno vpliva na učence tako na 

čustveni kot tudi kognitivni ravni. Za razliko od animacij, kjer so objekti narisani, so v videu 

objekti realni, zato menimo, da se je učencem z osebami in situacijami lažje poistovetiti. Prav 

zato pa je toliko bolj pomembno, da so razni zvoki ali govorna razlaga in slikovni prikazi 

usklajeni ter vsebina prikazana nazorno in jasno. 

 

Najpomembnejša elementa videa sta vsebina in kontekst. Vsebina in kontekst morata biti 

starostno primerna, zajemati pa morata tudi spretnosti, ki jih učenci lahko razumejo in se jih 

lahko naučijo. Konec koncev je vsebina, ki je predstavljena v videu, verjetno odločilnejši 

faktor za prihodnji učni uspeh kot količina časa, ki ga učenci porabijo za gledanje videa 

(Stanovitch, Cunningham, 2004, v CPB, 2004, v Cruse, 2006). 

 

Drugi elementi, ki so pomembni za učenčevo smiselno učenje iz videa, so načini, kako učenci 

sprejemajo podatke in katerim dajejo več pozornosti. Zaznavne stile določamo glede na 

učenčevo prevladujočo zaznavo, kar pomeni modalnosti, preko katerih učenci najraje 

sprejemajo podatke. Znotraj zaznavnih stilov poznamo tri najosnovnejše modalnosti, in sicer 

vidno, avditivno in kinestetično (Cruse, 2006). 

 

Prednost videa, kjer je večina snovi prikazana slikovno z dodano glasovno razlago, je za 

učence z vidnim in avditivnim zaznavnim stilom takoj očitna. Video pa lahko vsebuje tudi 

razne demonstracije, ki jih ni možno izvesti pri pouku, in tako koristi tudi učencem s 

kinestetičnim zaznavnim stilom, ki del izkušnje izživijo z opazovanjem dejanskega dejanja 

(Cruse, 2006). 

 
Nikakor ne smemo pozabiti na sam namen večpredstavnih gradiv, ki je razlog, zakaj smo 

večpredstavna gradiva sploh uporabili pri poučevanju. Najbolj optimalna uporaba videa je 

določena z vsebino in namenom, da čimbolj osmislimo učenje. To se seveda zdi očitno, 

vendar pa je raziskava v dveh osnovnih šolah v Massachusettsu pokazala, da nekateri učitelji 

pogosto uporabljajo video za neoptimalne in neprimerne namene, kot so polnjenje časovnih 

lukenj pri pouku, utišanje učencev, odmor od učenja ali nagrada za dobro obnašanje (Hobbs, 

2006, v Cruse, 2006). Uporaba videa na tak način pa podpira pasivno gledanje in nevprašljivo 
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sprejemanje predstavljenih situacij v videu, ki spremljajo odraščanje učencev v današnjih 

časih (Paris, 1997, v Cruse, 2006). 

 

Pappas (2013) je navedel nekaj koristnih napotkov, kako učinkovito uporabimo video pri 

poučevanju: 

 video ne sme biti predolg, vsebovati mora podatke, ki jih učenci preprosto absorbirajo 
in so lahko zapomnljivi, 

 video mora biti izzivalen na intelektualni ravni in dobro osredotočen na temo, da 

pridobi pozornost učencev, 

 video naj bo interaktiven z dodanimi možnostmi pavziranja in prevrtavanja; če ne 
more biti interaktiven, je koristno na koncu dodati krajši povzetek bistva videa, 

 video naj ima dobro kakovost slik, prikazovanja situacij in glasnosti, 

 video naj bo dostopen z več lokacij (šolski internet, Facebook ali YouTube), saj je s 
tem omogočen večkraten ogled videa, tudi izven šole, 

 video lahko uporabimo na začetku razlage snovi, vmes ali na koncu; naredimo lahko 

odmeven uvod v snov, kot primer vaje, kjer nekaj demonstriramo, ali pa kot povzetek 

snovi za boljšo zapomnitev, 

 ustvarjalnost je pomembna in razne ideje, ki poudarjajo bistvene elemente 
obravnavane snovi, so vedno dobrodošle. 

 

Na Univerzi v New Yorku (New York University, 2016) so ugotovili, da učinkovito 

oblikovan video lahko: 

 pridobi pozornost, radovednost učencev, 

 pokaže realne primere, 

 spodbudi diskusijo, 

 pomaga učencem s šibkim predznanjem lažje razumeti nekatere težje koncepte 
(Reiser, Dempsey, 2007), 

 prikaže več perspektiv ene snovi namesto osredotočenosti na le en pogled (Brunvand, 

2010), 

 uporabimo kot reflektivno orodje za učence med njihovim integriranjem novih 
informacij v dolgoročni spomin s tem, da omogočimo komentiranje videa (Brunvand, 

2010), 

 dodamo na spletno stran ali spletno učilnico, 

 ustvarimo s pestrim izborom orodij in učinkovito pedagoško izbiro, 

 prikaže tudi intervjuje, digitalne zgodbice in projekte učencev. 
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1.6 Prednosti in slabosti uporabe večpredstavnih gradiv v osnovnih šolah 
 

Prednosti uporabe večpredstavnih gradiv 

 

Spodbujanje motivacije učencev 

 

Večpredstavna orodja omogočajo ustvarjanje zanimivih videov, animacij, iger in simulacij. 

Vse to spodbuja učence, da so bolj pozorni in zainteresirani pri učenju nove snovi. Po 

izkušnjah mnogih učiteljev je vse, kar se oddaljuje od tradicionalnega prepisovanja s table, 

zabavno (Sosnowski, 2016). 

 

 

Upoštevanje različnih učnih stilov učencev 

 

Kot smo že omenili, razlikujemo tri prevladujoče zaznavne stile, in sicer vidni zaznavni stil 

(večina zaznav poteka skozi oči), avditivni zaznavni stil (večina zaznav poteka skozi ušesa) 

in kinestetični zaznavni stil (večina zaznav poteka celostno, skozi izkušnjo, otip, občutke, 

vonj). Učenci praviloma nimajo čistega učnega stila, ampak kombinacijo različnih. Z 

večpredstavnostjo lahko v veliki meri ugodimo različnim zaznavnim stilom učencev 

(Strmšek Turk, 2013). 

 
Tabela 3: Kombinacije učno zaznavnih stilov in primerna večpredstavnost (Strmšek Turk, 

2013) 

KOMBINACIJE UČNO-

ZAZNAVNIH STILOV 

UČINKOVITO 

PODROČJE UČENJA 

PRIMERNA 

VEČPREDSTAVNOST 

Vidno-verbalni Prebiranje informacij Besedilo, zvok 

Vidno-neverbalni Grafično ali kvantitativno 

predstavljene informacije 

Slike, videoposnetki, 

animacije, simulacije 

Slušno-verbalni Poslušanje informacij Zvok 

Kinestetično-tipalni Fizična izkušnja in 

možnost otipa pri 

prebiranju informacij 

3D animacije, 

videoposnetki, simulacije, 

zvok 

 

Pristop poučevanja usmerjen na učenca 

 

Ko je prisop učitelja, ki izdeluje večpredstavno gradivo, usmerjen na učenca in učenčeve 

kognitivne procese, bodo večpredstavna gradiva podpirala učne cilje in zmožnosti učenca. V 

tem primeru večpredstavno gradivo pozitivno deluje na učenca. 

 

Pomoč pri organizaciji 

 

Ne samo učencem, tudi učiteljem lahko večpredstavna gradiva pomagajo bolje organizirati 

predstavljeno snov. Resda je izdelava gradiv časovno zahtevna, vendar je za učitelje koristna 

na daljši rok. Tako bodo učitelji prihranili čas, vedno pa imajo možnost dopolnjevanja 

večpredstavnih gradiv. Za učence pa to pomeni manj pisanja v zvezke in možnost boljše 

organizacije gradiv, ki se jih morajo še naučiti, kar na računalniku. 
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Učenci v učenje vložijo več truda 

 

To, da so učenci pripravljeni posvetiti več truda pri razumevanju ali reševanju problemov, je 

zelo povezano z njihovo motivacijo. Z raznimi oblikami večpredstavnih gradiv lahko 

spodbudimo učence, da bodo v svoje učenje vložili več truda.  

 

V veliko pomoč učencem, ki so velikokrat fizično odsotni 

 

Ko učitelj v spletno učilnico naloži neko datoteko, animacijo, video ali posnetek predavanja, 

učencem omogoči ogled gradiva kadarkoli in kjerkoli. V primeru učenčevega potovanja ali 

odsotnosti zaradi bolezni je to v veliko pomoč pri učenju. To lahko dosežemo tudi z wikiji, 

moodli ali pisanjem blogov. 

 

Učenčevo delo je bolj urejeno in bolj učinkovito kot v preteklosti 

 

Učitelj lahko v spletnih učilnicah ustvari razne forume za razprave ali posebne kotičke, 

kamor učenci oddajajo svoje naloge ali pišejo odgovore. Z raznimi orodji za organiziranje 

besedil, videov in animacij pa lahko učenci svoje delo oblikujejo bolj pregledno. Tak način 

dela je bolj učinkovit in urejen kot gore papirjev in zvezkov. 

 

Cena glede na daljše obdobje je nižja 

 

Učitelji računalništva se bodo strinjali, da je nakup programske opreme, s katero lahko težje 

koncepte lažje predstavijo učencem in jo nameravajo uporabljati dlje časa, bolj učinkovit od 

preproste razlage in pisanja po tabli. 

 

Boljša predstava ključnih delov snovi 

 

Ko učitelji uporabljajo večpredstavna gradiva, lahko uporabljajo razna orodja za poudarjanje 

ključnih ali težavnejših konceptov. Prikažejo lahko slike stvari, ki si jih učenci ne morejo 

predstavljati, ali pa podajo bolj specifično znanje in podatke s pomočjo zvočnih predstav (Li, 

Wang, 2011). 

 

Spodbujanje samostojnosti pri učencih 

 

Eden glavnih učnih ciljev je, da učence pripravimo do samostojnega učenja. Z določeno mero 

interaktivnosti lahko ta cilj skrijemo v večpredstavno gradivo. Recimo, da učencu 

omogočimo interaktivnost z navigacijo. Opazili bomo, da bo učenec samostojen in fleksibilen 

pri klikanju in raziskovanju večpredstavnega gradiva, s tem pa bo podzavestno razvijal tudi 

sposobnost samostojnega učenja (Sosnowski, 2016). 

  

Možnost proučevanja sicer nevarnih situacij 

 

Razni eksperimenti v kemiji, biologiji, biotehnologiji, geografiji in znanosti nasploh so lahko 

nevarni ali pa jih sploh ne moremo izvesti v učilnici. Večpredstavna gradiva nam omogočajo 

oblikovanje animacij ali simulacij takšnih eksperimentov in podvigov ali pa zgolj ogled 

videa, kjer je prikazan eksperiment, ki so ga že izvedli drugi. 
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Omogočajo boljše razumevanje snovi 

 

Zaradi predstavitve snovi v več oblikah se kognitivna obremenitev v učenčevih možganih 

sprosti. Procesiranje informacij poteka po obeh kanalih in ne samo po enem, to pa posredno 

pomeni boljše izbiranje, saj so poudarjeni pomembni podatki. Organiziranje je lažje, saj razni 

diagrami in animacije bolje predstavijo povezovanje težavnih konceptov, znanje v 

dolgoročnem spominu pa se hitro aktivira s pomočjo navezave novega znanja s predznanjem 

(slikovnimi analogijami). Torej tudi integriranje znanja poteka lažje, kar pomeni boljše 

razumevanje. Posredno pa je na koncu tudi samo učenje lažje in za učenca bolj smiselno. 

 

 

Slabosti uporabe večpredstavnih gradiv 

 

Manj notranje motivirani učitelji 

 

Veliko učiteljev uporablja enake prosojnice za predstavitev določene snovi. Ne upoštevajo 

reakcij učencev in ne dodajajo/spreminjajo vsebine glede na razvijajoče se področje teme. 

Kot rezultat lahko učitelji postanejo manj notranje motivirani in se slabo pripravijo na učno 

uro (Li, Wang, 2011). 

 

Pomanjkanje interakcije in komunikacije med učitelji in učenci 

 

Lahko se zgodi, da med razlaganjem snovi učenci vidijo le tisto, kar je prikazano s pomočjo 

projektorja in slišijo glasu učitelja. S tem se distancirajo od učitelja, rezultat tega pa je, da ne 

komunicirajo in ne sprašujejo glede nejasnosti (Li, Wang, 2011). 

 

Škoduje učenčevi ustvarjalnosti 

 

Eden od učnih ciljev učne tematike je lahko spodbujanje ustvarjalnosti, vendar je rezultat 

lahko obraten v primeru, da učitelj ne zna ustrezno uporabiti večpredstavnosti ali pa vedno 

uporablja enake metode (Li, Wang, 2011). 

 

Pristop, osredotočen na tehnologijo 

 

Mayer v svoji knjigi The Cambridge Handbook of Multimedia Learning (2014) opisuje dva 

možna pristopa učiteljev glede večpredstavnosti. Pristop, osredotočen na učenca, in pristop, 

osredotočen na tehnologijo. Tako kot uporaba večpredstavnosti učiteljev s pristopom, 

osredotočenim na učenca, pripelje do pozitivnih pristopov, ima pristop, osredotočen na 

tehnologijo obraten učinek. Ker so učiteljeva večpredstavna gradiva, ki jih oblikuje, tudi 

pokazatelji njegovega razmišljanja, je cilj večpredstavnega gradiva v tem primeru zgolj 

posredovanje podatkov učencem, pri čemer so učenci le pasivni prejemniki. V takšnem 

primeru večpredstavno gradivo ne služi kot podpora kognitivnim procesom in ima zato na 

učence negativen vpliv. 

 

Ekonomsko šibkejše šole nimajo dostopa do najboljše tehnologije 

 

Najboljša programska in strojna oprema nista dostopni na vsaki šoli. Nekatera programska 

orodja so preprosto predraga za šolo in šola se lahko odloči za cenejšo, vendar manj 

kakovostno programsko opremo. 
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Učenje postane zgolj zabava 

 

Večpredstavna gradiva učence motivirajo na način, da se učenci bolj z veseljem učijo in snov 

lažje razumejo, kar je najbolj optimalen učinek večpredstavnosti. Ob igranju zabavnih iger 

učenčeva motivacija z lahkoto postane ovira in se v primeru zabavnega, slabo ustvarjenega 

večpredstavnega gradiva, ki ne podpira učnih ciljev, učenci le še zabavajo in igrajo. Učenci 

niso več pozorni in osredotočeni na učenje, kar pa ne spodbuja učenja z razumevanjem. 

 

Težja kontrola nad stopnjo razumevanja vsakega učenca 

 

Med učno uro je težko spremljati razumevanje in znanje vsakega posameznega učenca v 

razredu. Omenjeno je koristno preveriti z raznimi vprašanji in podvprašanji. Učitelji s tem 

pridobijo nekakšen vpogled v učenčev napredek pri razumevanju. Če se učitelji odločijo za 

učno uro z večpredstavnim gradivom, ki omogoča samostojno učenje učencev, in je učna ura 

časovno omejena, to lahko predstavlja velik problem, še posebno za mlajše učence, ki še niso 

tako vešči v samoregulaciji učenja. Učitelj tako še težje sledi napredku vsakega konkretnega 

učenca (Sosnowski, 2016). 

 

Različno znanje učencev 

 

Vsi učenci niso enako vešči uporabe računalniške tehnologije. To lahko za mlajše učence 

predstavlja precejšen izziv, učna ura se upočasni in lahko se zgodi, da niso doseženi vsi učni 

cilj. 

 

Nepredvidljivost tehnologije 

 

Številnim učiteljem se zgodi, da previdno in natančno načrtujejo učno uro, uporabijo dobra 

večpredstavna gradiva, za katere točno vedo, kje in kdaj jih uporabiti, da bodo s tem pri 

učencih spodbudili učenje z razumevanjem. Nato pa se zgodi, da ne deluje internetna 

povezava ali odpove zaslon, videi se prenašajo neskončno dolgo, projektor ne deluje ali pa je 

celo prišlo do izpada elektrike. V tem primeru se bo učitelj znašel v neprijetnem položaju, če 

nima rezervnega načrta za učno uro. 

 

Večpredstavna gradiva imajo v poučevanju torej svoje prednosti in slabosti, vendar 

večpredstavna gradiva ne bi smela biti tista, ki definirajo učno uro. Kar ima večjo vrednost za 

učno uro so učiteljeva profesionalna izbira, načrtovanje, dober premislek, upoštevanje 

poučevanja po didaktičnih načelih ter lastnosti učencev (Li, Wang, 2011). 

 

Menimo, da je večpredstavna gradiva koristno uporabiti tam, kjer bomo učencem lažje 

predstavili določene težko razumljive koncepte in jim omogočili učenje z razumevanjem. 

Zelo uporabna so pri predmetih s področja računalništva, saj je določene aspekte 

programiranja, računalniškega in algoritmičnega razmišljanja tako lažje predstaviti in 

razložiti učencem. S tem pa olajšamo delo učiteljem in učencem učenje. 
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2. RAČUNALNIŠKO RAZMIŠLJANJE 

 

2.1. Definicija računalniškega razmišljanja 
 

"Računalniki so izredno hitri, natančni in neumni. Ljudje so izredno počasni, nenatančni in 

briljantni. Skupaj so nepredstavljivo močni."
1
 (Leo Cherne, 1977) 

 

Napredek znanja učencev pri pouku računalništva učitelji pogosto preverijo z vprašanjem, 

kako ali pa kaj so izdelali učenci, na primer plakat na določeno temo z uporabo risarskega 

programa. Vzrok za to se delno skriva v potrebah poslovnega sveta po pisarniških 

spretnostih. Tak način poučevanja v učnem načrtu pa ima precejšnje pomanjkljivosti. 

Državna ekonomija namreč temelji na tehnoloških inovacijah in ne samo na učinkoviti 

uporabi tehnologije. Zgolj uporaba tehnologije je samo majhen delček spretnosti, ki jih 

potrebujemo v svetu, kjer tehnologijo najdemo praktično na vseh področjih življenja. 

Tehnologija se razvija tako hitro, da so informacijsko komunikacijske spretnosti, ki se jih 

učenci naučijo med šolanjem, zastarele, še predno ti zaključijo s šolanjem (Curzon, Dorling, 

Ng, Selby, Woollard, 2014). 

 

Učence želimo pripraviti, da bodo razumeli prihajajoče tehnološke spremembe, da se bodo 

zmožni prilagoditi novi tehnologiji ter da bodo znanje uporabili pri razvijanju novih 

tehnologij. Za dosego takšnih učnih ciljev pa ni dovolj samo poučevanje z vprašanji o tem 

kako in kaj, pač pa tudi zakaj. Računalniško razmišljanje podpira ravno takšen način 

poučevanja (Curzon, Dorling, Ng, Selby, Woollard, 2014). 

 

Zgornji citat pod naslovom podpoglavja opiše grobo bistvo računalniškega razmišljanja, ki 

zajema uporabo zmožnosti človeških možganov in zmožnosti računalnikovih "možganov". 

Poučevanje računalniškega razmišljanja vključuje učenje za bolj učinkovito uporabo teh dveh 

tipov možganov (Divjak, 2015). To je pristop k reševanju problemov, kjer povezujemo 

človeške ideje z zmožnostjo tehnologije. 

 

Računalniško razmišljanje je koncept, ki se sedaj šele razvija, čeprav prve omembe najdemo 

že v letu 1960, vendar pa so ga takrat poimenovali "algoritmično razmišljanje". Prvič ga je v 

sedanjem pomenu uporabil Paper leta 1996. Paper računalniškega razmišljanja v svojem 

članku ni jasno definiral, vendar pa je Jeannette M. Wing leta 2006 podala dosedanji najbolj 

znan opis računalniškega razmišljanja (Kukul s sod., 2016). 

 

Jeannette M. Wing meni, da računalniško razmišljanje vsekakor ne pomeni razmišljanja kot 

računalnik, ni nujno programiranje in zanj vedno ne potrebujemo računalnika. Ena 

najpomembnejših lastnosti take vrste razmišljanja je, da ne zahteva tehnološke pismenosti. 

To ne pomeni, da znamo le napisati program, ampak da razmišljamo na več nivojih 

abstrakcije. Opredelimo ga lahko kot razmišljanje, ki temelji na računalniških metodah, ki pa 

jih lahko izvajamo z računalnikom ali brez. Ta znanja niso namenjena le znanstvenikom na 

področju računalništva, ampak bi tak način razmišljanja moral privzeti vsak (Wing, 2006). 

                                                 
1
 Pojavljajo se velika nesoglasja glede avtorstva citata. Nekateri viri navajajo kot pravega avtorja Alberta 

Einsteina, spet drugi Lea Cherneja. Freeman Dyson v svoji knjigi The New Quotable Einstein meni, da Einstein 

tega nikoli ni omenil, saj so bili računalniki v času 1955 šele v prvih stopnjah razvoja in zato ni smiselno, da bi 

citat pripadal Einsteinu. 
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Wing je v svojem delu pisala, da je računalniško razmišljanje neke vrste analitično 

razmišljanje. Z matematičnim razmišljanjem si deli splošne pristope, s katerimi bi pristopili k 

reševanju problemov, z inženirskim razmišljanjem si deli splošne načine, s katerimi bi razvili 

in evalvirali velik kompleksen sistem, ki operira v realnem svetu, z znanstvenim 

razmišljanjem pa si deli splošni pristop razumevanja izračunljivosti problemov, 

inteligentnosti, človeškega razmišljanja in obnašanja (Wing, 2008). 

Tako je računalniško razmišljanje v grobem kombinacija matematičnega, inženirskega in 

znanstvenega načina razmišljanja. 

 

Sloman (2012) je računalniško razmišljanje opisal kot videnje sveta okoli sebe, zgrajenega iz 

materije, energije in informacij, pri čemer vse temelji na medsebojnih interakcijah. To je 

razmišljanje, pri katerem poskušamo razumeti delovanje teh interakcij, razvijamo in 

preizkušamo teorije ter uporabimo to razumevanje na raznih področjih raziskovanja. 

Uporabimo ga v razumevanju evolucije, učenja, čustev, izobraževanja, ekonomije, 

ekosistemov, vse v smislu njihovih sistemov procesiranja informacij in funkcionalnosti. 

 

Tudi Bundy (2007, v Wing, 2008) navaja, da računalniško razmišljanje vpliva na raziskave 

na vseh področjih in disciplinah, v znanosti in družbi: v medicini na področju robotske 

kirurgije, kjer z znanstveno vizualizacijo simulirajo operacije, v ekonomiji na področju e-

poslovanja in analiziranja na borzah ter v kemiji in biologiji, kjer si s koncepti računalniškega 

razmišljanja pomagajo pri zapisu človeškega genoma (Divjak, 2015).  

 

Sloman (2012) še dodaja, da računalniško razmišljanje uporabljajo tudi psihologi, 

nevroznanstveniki, psihoterapevti, sociologi, filozofi, oblikovalci izobraževalnih gradiv 

(kamor sodijo tudi oblikovalci večpredstavnih izobraževalnih gradiv) in tehnologije, 

umetnostni zgodovinarji, teologi, politiki in nenazadnje tudi starši učencev. 

 

ISTE (The Interrnational Society for Technology in Education) in CSTA (Computer Science 

Teachers Association) definirata računalniško razmišljanje kot proces reševanja problemov, 

ki vključuje: 

 formuliranje problemov na način, ki omogoča uporabo računalnika in drugih orodij, s 
katerimi rešimo problem, 

 logično organiziranje in analiziranje podatkov, 

 predstavitev podatkov s pomočjo abstrakcije, kot na primer z modeli in simulacijami, 

 avtomatizacijo rešitev z algoritmičnim razmišljanjem, 

 identifikacijo, analiziranje in implementacijo možnih rešitev s ciljem, da dosežemo 
najuporabnejšo kombinacijo korakov in virov, 

 generalizacijo, posploševanje in prenos procesa reševanja problemov na druge 

obstoječe probleme (CSTA, ISTE, 2011). 

 

Vse te definicije se lahko zdijo zelo abstraktne in težko razumljive. Zato pa je morda 

analogija LeeAnn Baronett (2015) precej osvežujoča: "Razložimo si lahko na tak način: 

računalniško razmišljanje je kot žepni nož za reševanje problemov."
2
 

   

 

 

                                                 
2
 Citirano in pridobljeno s spletnega naslova: http://robomatter.com/computational-thinking/ (22. 8. 2016)  
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2.2 Pomembnost računalniškega razmišljanja 
 

Kot je omenil že Curzon s kolegi (2014), je danes pomembno veliko več kot zgolj znanje 

uporabe tehnologije. Napredek ekonomije in znanosti temelji tudi na inovacijah na področju 

tehnologije, zato je nujno potrebno spodbujanje in podpiranje takšnega razmišljanja, ki 

zajema širši pogled na reševanje problemov in ki bo učencem omogočil ne le uporabo 

tehnologije, pač pa tudi razumevanje globljega vpogleda v digitalni svet.  

 

Razmišljanje kot je računalniško razmišljanje učence nauči reševanja problemov in ne le 

programiranja. Omogoča globje in širše razumevanje problemov in njihovih rešitev. 

Razumevanje je tu ključnega pomena, saj smo brez razumevanja le uporabniki tehnologije. 

 

Sloman (2012) navaja, da je razvijanje računalniškega razmišljanja nujno, saj bomo brez tega 

uporabljali površne in nepopolne modele, izvajali površne in nepopolne empirične raziskave  

(tako kot alkimisti pred pojavom kemije, ki temelji na atomski strukturi snovi) in razvijali 

učne strategije, ki ne bodo imele optimalnih ciljev. Posledično nam po njegovem mnenju 

(prav tam) ne bo uspelo pripraviti mladih učencev na 21. stoletje. 

 

Med drugim razvijanje računalniškega razmišljanja (Divjak, 2015): 

 spodbuja samozavest pri reševanju kompleksnih problemov, 

 spodbuja vztrajnost pri delu s težjimi problemi, 

 zvišuje tolerantnost za dvoumnost, 

 spodbuja sposobnost za reševanje odprtih problemov, 

 razvija sposobnost sodelovanja z drugimi za skupen cilj ali rešitev (ISTE, CSTA, 
2011), 

 učencem, poleg tehnološke pismenosti, omogoča višje znanje, 

 predstavlja neskončno možnosti za ustvarjalno reševanje problemov, 

 izboljšuje že poznane tehnike reševanja problemov. 

 

2.3 Poučevanje računalniškega razmišljanja 
 

"Če učimo otroke KAJ razmišljati, jih omejimo na naše ideje. Če učimo otroke KAKO 

razmišljati, pa njihove ideje postanejo neomejene." (Sandra Parks) 

 

Pri poučevanju računalništva si z računalniki pomagamo reševati probleme v dveh korakih: 

 razmislimo o korakih za rešitev problema, 

 problem prevedemo v jezik, ki ga bo računalnik razumel in nam ga pomagal rešiti. 
 

Pri reševanju matematičnih besedilnih nalog moramo prav tako problem najprej razumeti in 

interpretirati preden lahko uporabimo matematično računalo, ki nam bo pomagalo z 

računanjem. Podobno kot pri izdelavi animacije najprej izdelamo načrt in razmislimo o 

predstavitvi, šele nato uporabimo programsko opremo za dejansko izdelavo animacije. 

 

Procesi in pristopi, ki nam pomagajo pri reševanju problemov, so uporabni tudi pri predmetih 

matematike, likovne vzgoje, zgodovine, slovenščine, angleščine in kemije. Pri pisanju spisov 

učitelji spodbujajo učence, da najprej načrtujejo dogodke, identificirajo osebe in njihove 

lastnosti, pri umetnostnih predmetih ali glasbi učenci za začetek razmišljajo, kaj bodo 

ustvarili in kako bodo do izdelka prišli, tako da celoten proces izdelave razdelijo na manjše 
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podprobleme, katere bodo postopoma rešili (Csizmadia, Curzon, Dorling, Humphrey, Ng, 

Selby, Woolard, 2015). 

 

Koristno je, da učitelji spodbujajo učence, da: 

 kompleksen problem razdelijo na manjše podprobleme, 

 je nujno načrtovanje korakov in definiranje pravil za celoten potek reševanja, 

 se osredotočijo na ključne točke in s tem lažje rešujejo kompleksnejše probleme, 

 si lahko pomagajo z že rešenimi, podobnimi problemi (Csizmadia, Curzon, Dorling, 
Humphrey, Ng, Selby, Woolard, 2015). 

 

Sloman (2012) opozarja, da preprostega načina učenja in poučevanja računalniškega 

razmišljanja žal ni. V nadaljevanju opisujemo temeljne koncepte računalniškega razmišljanja 

in podajamo nekaj primerov aktivnosti, ki služijo za lažjo implementacijo računalniškega 

razmišljanja v razredu. 

 

2.3.1 Koncepti računalniškega razmišljanja 

 

Dandanes se z mediji širi popularno, a zavajajoče prepričanje, da je računalniško razmišljanje 

zgolj "programiranje". Kar pa daje popolnoma napačne vtise koncepta, še posebno 

začetnikom (Csizmadia, Curzon, Dorling, Humphrey, Ng, Selby, Woolard, 2015). 

Računalniško razmišljanje kot kognitivni proces zajema logično sklepanje, s katerim rešimo 

probleme in lažje razumemo kompleksnejše procedure in sisteme.  

 

Med glavne koncepte računalniškega razmišljanja sodijo: 

 algoritmično razmišljanje, 

 dekompozicija, 

 posploševanje (identifikacija in uporaba vzorcev), 

 abstrakcija (izbira dobrih predstav), 

 evalvacija. 

 

LOGIČNO SKLEPANJE 

 

Imamo dva popolnoma enaka računalnika, ki jima podamo enaka navodila in enake vhodne 

podatke. Tedaj lahko zagotovimo enake rezultate. Logika je bistvena za delovanje 

računalnikov. Vsaka operacija, ki se izvede v centralno procesni enoti, je razdeljena na 

osnovne logične operacije, te pa se izvajajo s pomočjo električnih signalov. Računalniki si ne 

izmišljujejo poteka izvedbe ali spreminjajo ukazov glede na to, kako se tisti trenutek počutijo. 

To pomeni, da so predvidljivi in zato lahko uporabimo logično sklepanje o tem, kaj bo 

računalnik oziroma program naredil (DFE, 2013). 

 

Že majhni otroci lahko z opazovanjem in lastnim eksperimentiranjem razvijajo mentalne 

modele o tem, kako tehnologija deluje. Naučijo se, da tipkanje po tipkovnici, klikanje miške 

ali pa “tapkanje” po zaslonu privede do predvidljivega odziva naprave. 

 

Napovedovanje obnašanja sistema glede na predznanje, ki ga imamo o sistemu, je del 
logičnega sklepanja. Bistvo je podajanje razlogov za predvidene rezultate in tudi način 

ugotavljanja napak (Csizmadia, Curzon, Dorling, Humphrey, Ng, Selby, Woolard, 2015). 
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Humphreys je s kolegi označil logično sklepanje kot pomoč učencem, da osmislijo dele 

sistema z analiziranjem ter s pomočjo jasnega in natančnega razmišljanja preverjajo dejstva, 

nato pa ustvarijo zaključke glede na svoje kognitivne modele znanja. 

 

Aktivnosti v razredu 

 

1) Učencem predstavimo pravila za delo z računalniki in pravila vedenja v računalniški 

učilnici. Prosimo jih, da poiščejo in pojasnijo razloge za posamezna pravila. 

 

2) Obstaja veliko računalniških in tradicionalnih iger, katerih bistvo je v logičnem sklepanju. 

Učence lahko organiziramo v pare in jim predstavimo preprosto igro križcev in krogcev, za 

kar bodo potrebovali le papir in svinčnik. Med igro jim postavimo izziv, da poskušajo 

predvideti naslednje dejanje sošolca. Lahko pa uporabimo tudi igre, kot so šah (ne 

potrebujemo računalnika), Angry Birds ali Minolovec (igra na vsakem računalniku).  

 

ALGORITMIČNO RAZMIŠLJANJE 

 

Algoritmično razmišljanje je način reševanja problemov z jasno definiranimi koraki in 

pravili. Algoritem je načrt za reševanje problema za poljubne vhodne podatke. Primer 

algoritma so koraki za iskanje poti skozi labirint, ki jih je možno udejanjiti ne glede na 

razporeditev sten labirinta. Algoritem, ki deluje na določenem problemu, lahko uporabimo za 

podoben problem, saj ni smiselno, da začnemo z reševanjem od začetka (Csizmadia, Curzon, 

Dorling, Humphrey, Ng, Selby, Woolard, 2015).  

 

Primer so algoritmi za množenje ali deljenje števil v začetnih razredih osnovne šole. Ko se 

učenci naučijo algoritma za množenje števil za en primer, ga seveda lahko uporabijo tudi za 

naslednji primer, kjer je razlika le v drugačnih številih. 

 

Aktivnosti v razredu 

 

1) Za najpreprostejši algoritem, predstavljen kot zaporedje ukazov, lahko učencem podamo 

preprosto nalogo, kjer na papir zapišejo postopek njihovega jutranjega vstajanja. Jasno je, da 

ne bodo vsi učenci napisali enakih aktivnosti v enakem zaporedju. Prosimo jih, da delijo 

svoje algoritme z ostalimi in poskušajo najti razlike. 

 

2) Uporabimo lahko Bee-Bot program. Učenci bodo ugotovili, da bodo program, ki vsebuje 

manj aktivnosti kot drugi, hitreje sprogramirali in se bo izvedel hitreje (DFE, 2013). 

 

3) Razložimo učencem, da niso vsi algoritmi le zaporedja ukazov, saj nekateri temeljijo na 

pravilih. Učenci naj razmislijo, kako bi napisali algoritem za ugotavljanje sodih in lihih 

števil. 

 

DEKOMPOZICIJA 

 

Dekompozicija je razmišljanje o sistemih, kot so objekti, rešitve, procesi in algoritmi v 

smislu njihovih delov. Dele razumemo, rešimo, razvijemo in evalviramo posamezno. To 

pripomore, da kompleksnejše probleme lažje rešimo, razne dogodke bolje razumemo in večje 

sisteme lažje razvijemo (Csizmadia, Curzon, Dorling, Humphrey, Ng, Selby, Woolard, 

2015). 
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To si lahko razložimo, če pogledamo, kako razvijalci iger izdelajo igro. Vsebina igre, učni 

cilji, naloge, junaki igre in scene v igri so vse elementi igre, ki se lahko izdelajo in razvijejo 

posebej, če seveda razvijalci sodelujejo med seboj. Tudi deli igre se lahko razdelijo še na 

manjše dele. Junake igre razdelimo glede na to, koliko jih je, kako izgledajo, kako se 

premikajo, kaj povedo in kakšna so pravila njihove interakcije. 

 

Tudi razvoj programske opreme je kompleksen proces, pri katerem je dekompozicija 

ključnega pomena. Če razmislimo koliko različnih elementov je bilo potrebno združiti in 

osmisliti pri izdelavi PowerPointa, nam postane jasno, da je dekompozicija zelo praktičen 

proces (DFE, 2013).  

 

Dekompozicija učencem koristi pri velikih projektih in pri reševanju težjih problemov. 

Učenci se bodo lažje lotili problema, ki bo razdeljen na podprobleme, ali pa projekta, ki je 

razdeljen na dele, in pri tem sodelujejo v skupinah, kjer vsak doprinese k reševanju in poteku 

naloge s svojimi izkušnjami in svojimi idejami. 

 

Aktivnosti v razredu 

 

1) Med učno uro računalništva, kjer z učenci izdelujemo miselne vzorce z raznimi orodji 

(recimo Bubbl), podamo učencem navodilo, naj načrtujejo zabavo za svoj rojstni dan. 

Organiziranje zabave lahko z dekompozicijo razdelimo na več delov. 

 

2) Učencem predstavimo projekt, pri katerem bodo v skupinah izdelovali svoj wiki. Vsaka 

skupina si izbere eno večjo temo iz računalništva, nato pa si učenci razdelijo delo v skupini in 

skupaj izdelajo wiki spletno stran (tak projekt je mogoče izvesti tudi medpredmetno, s kakšno 

drugo temo). 

 

POSPLOŠEVANJE 

 

Posploševanje povezujemo z iskanjem vzorcev, podobnosti in povezav. Je način hitrega 

reševanja problemov glede na rešitve prejšnjih problemov in gradnje na predznanju. 

Vprašanja, kot so "Ali je ta problem podoben kateremu prejšnjemu?" in "V čem sta si 

problema različna?", so tukaj pomembna (Csizmadia, Curzon, Dorling, Humphrey, Ng, 

Selby, Woolard, 2015). 

 

Posplošitev je torej način reševanja problemov s pomočjo že rešenih primerov. Algoritem, ki 

reši določen problem, prilagodimo do take oblike, da je primeren za reševanje cele množice 

podobnih problemov. To splošno rešitev nato uporabimo takrat, ko se srečamo s podobnimi 

problemi (Nančovska Šerbec, 2015). 

 

Učenci na primer napišejo program, s katerim izrišejo osnovno geometrijsko obliko, recimo 

kvadrat ali trikotnik. Pri naslednjem problemu, pri katerem morajo učenci narisati pravilen 

osemkotnik, opazijo, da obstaja povezava med številom stranic in med koti pravilnih 

geometrijskih oblik. Sedaj lahko učenci prilagodijo program in ga uporabijo za izris katerega 

koli pravilnega večkotnika. 
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Aktivnosti v razredu 

 

1) Posploševanje lahko učenci raziskuje v medpredmetni uri računalništva in matematike. S 

programom Scratch ali Logo lahko učenci eksperimentirajo z delčki kode, ki nariše osnovne 

geometrijske oblike, in sicer s spreminjanjem števil stranic, ter tako opazujejo različne 

geometrijske oblike, ki pri tem nastanejo. 

 

2) Enako lahko s programom Scratch učenci raziskujejo pomen zaporedij števil. Podajmo jim 

navodilo, naj poskušajo napisati program, ki ga bodo lahko uporabili pri ustvarjanju katerega 

koli linearnega zaporedja števil (DFE, 2013). 

 

3) Pri mlajših učencih pa lahko za razumevanje posploševanja uporabimo kar karirast papir in 

svinčnik. Skupaj narišemo nekaj pravokotnikov različne velikosti. Če učencem podamo 

navodilo, naj določijo ploščino vsakega pravokotnika posebej (vedo, kaj je ploščina, kvadrat 

že poznajo), bodo verjetno prešteli kvadratke v pravokotnikih. Vpeljemo lahko splošno 

formulo za izračun ploščine pravokotnika, ki jo učenci nato testirajo na vsakem pravokotniku 

posebej. 

 

ABSTRAKCIJA 

 

Z abstrakcijo o problemu ali sistemu lažje razmišljamo, kar naredimo tako, da odstranimo 

nepotrebno kompleksnost, in sicer z neupoštevanjem nekaterih podrobnosti. Pomembno je 

izbrati prave podrobnosti, s katerimi si bomo problem poenostavili, vendar ob tem ne bomo 

izgubili ničesar, kar bi bilo za pot do rešitve pomembno. S takšnim pristopom si olajšamo 

ustvarjanje kompleksnejših algoritmov in sistemov (Nančovska Šerbec, 2015). 

 

Abstrakcijo lahko razložimo tudi z več sloji, kjer so na višjih slojih skrite podrobnosti nižjih 

slojev. Tak primer je recimo ISO OSI model komunikacijskih sistemov (Brent, 2012). 

Operacijski sistem je abstrakcija, ki skriva podrobnosti strojne opreme, objekti so abstrakcije 

svojih notranjih stanj, funkcije so abstrakcije svojih implikacij (Brent, 2012). 

 

Aktivnosti v razredu 

 

1) Pri igri šaha na računalniku učencem razložimo, da je računalnik kot igralec abstrakcija. 

Vprašamo jih, če lahko identificirajo razlike med človeškim in računalniškim igralcem. 

Skupaj se pogovorimo o tem, da računalnik sledi natančnim in končnim ukazom vsakič, ko je 

na potezi. Katere podrobnosti so skrite? Računalniški igralec ne vsebuje raztresenega, 

zmedenega mentalnega procesa in čustev kot človeški igralec. Računalnik kot igralec je 

abstrakcija, saj ne vsebuje takih podrobnosti (Csizmadia, Curzon, Dorling, Humphrey, Ng, 

Selby, Woolard, 2015). 

 

2) Z učenci si ogledamo zemljevid podzemne železnice Londona, ki je kompleksen sistem. 

Učence vprašamo, katere podatke potrebuje turist, ki želi potovati z metrojem v Londonu. 

Skupaj ugotovimo, da turist v bistvu ne potrebuje podatkov, kot so geografska širina, dolžina 

in nadmorska višina. Zemljevid podzemne železnice je torej abstraktna reprezentacija, ker 

vsebuje ravno dovolj podatkov za navigacijo turista in nič več (Csizmadia, Curzon, Dorling, 

Humphrey, Ng, Selby, Woolard, 2015). 
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EVALVACIJA 

 

Evalvacija je proces zagotavljanja, da je algoritmična rešitev problema ustrezna. To pomeni, 

da preverimo, če z njo dosežemo zastavljen cilj (Csizmadia, Curzon, Dorling, Humphrey, Ng, 

Selby, Woolard, 2015). Evalviramo lastnosti algoritma, torej se vprašamo ali je algoritem 

pravilen, dovolj hiter, ekonomičen z vidika virov, enostaven za uporabo in ali z njim 

pridobimo želene izkušnje. Sicer pa redko obstaja idealna rešitev, ponavadi pa je več 

suboptimalnih. Značilno je, da se osredotočimo na podrobnosti algoritma (Curzon, Dorling, 

Ng, Selby, Woollard, 2014). 

 

Aktivnosti v razredu 

 

1) Predstavimo algoritme sortiranja števil po velikosti. Učence vprašamo po njihovem 

mnenju in razlogih, zakaj so nekateri algoritmi boljši od drugih in v čem se razlikujejo.  

 

2) Igramo se lahko igro "Ugani število", pri katerem si učitelj izmisli število od 1 do 100, 

učenci pa ugibajo število. Najprej jih prosimo za naključno ugibanje. Nato predlagamo 

linearno iskanje števila, torej po vrsti od 1 naprej (linearno iskanje). Nazadnje predlagamo 

učencem, naj vprašajo, če je število manjše od 50, saj že vedo, da je manjše od 100. Nato ali 

je manjše od 75 ali 25, odvisno od odgovora. Tako jim predstavimo binarno iskanje in ko ga 

učenci razumejo, ponovimo igro s spremembo iskanja števila od 1 do 1000. Nazadnje se 

pogovorimo, katero iskanje je bilo boljše in zakaj (DFE, 2013). 

 

Obstaja še veliko programov, izobraževalnih iger, vodičev in aplikacij, s katerimi učitelji 

lahko izboljšajo učne ure ter razvijajo računalniško in algoritmično razmišljanje ter zgodnje 

programiranje. Med drugim so to: 

 

 Alice, ki je prosto dostopno 3D programsko okolje, 

 
Slika 2: Orodje Alice 

 LightBot kot prosto dostopna izobraževalna igra za razvijanje računalniških 

konceptov, 

 

 
Slika 3: Izobraževalna igra LightBot 
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 Teci Marko, izobraževalna igra, ki jo je razvil Google za poučevanje začetnega 
programiranja, 

 

 
Slika 4: Izobraževalna igra Run Marco 

 Rapid Router, izobraževalna igra za programiranje, 

 prosto dostopna programska jezika Scratch JR in Scratch, 

 

 
Slika 5: Orodje Scratch 

 

 
Slika 6: Orodje Scratch JR za mlajše učence 

 

 Logo, programski jezik, 

 vizualni programski jezik Kodu, 

 

 
Slika 7: Vizualni programski jezik Kodu 



31 

 

 

 na spletni strani http://hrast.pef.uni-lj.si/igre/ so dostopne izobraževalne računalniške 
igre za boljše razumevanje nekaterih računalniških konceptov. Na spletni strani 

http://vidra.si/ pa je učiteljem na voljo še veliko iger za razvijanje računalniškega 

razmišljanja, brez uporabe računalnika, 

 Tynker, spletno učno okolje z raznimi izobraževalnimi igrami, ki omogoča vodeno 

učenje po korakih, 

 

 
Slika 8: Logo spletnega učnega okolja Tynker 

 

 Kodable, K-5 kurikulum, ki pomaga učencem od razmišljanja kot programerja v vrtcu 
do pisanja JavaScrip programov v 5. razredu osnovne šole, 

 Hopcotch, namenjen za iPad in iPhone, kjer učenci z vlečenjem blokov ustvarjajo 
svoje programe in igre, 

 Livecode kot večnamenska učna platforma za razvoj aplikacij, do katerih lahko 

dostopamo z Androidom, iOS-om, na Mac-u, Windows-ih ali Linux-u, 

 Minecraft Edu je izobraževalna igra, ki poleg algoritmičnega razmišljanja omogoča 
tudi veliko kreativnosti, 

 

 
Slika 9: Izobraževalna igra MineCraft Edu 

 

 Khan Academy, neprofitna izobraževalna organizacija, ki nudi kratke izobraževalne 

videe različnih tematik v obliki YouTube posnetkov 

 
Slika 10: Logo neprofitne izobraževalne organizacije KhanAcademy 

 

 in Code Club World kot svetovni mrežni sistem, ki daje učencem priložnost učenja 

programiranja. 
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2.3.2 Pristopi računalniškega razmišljanja 

 

Obstajajo tudi razni pristopi, ki demonstrirajo oziroma opisujejo računalniško razmišljanje. 

Da bodo učenci začeli razmišljati na tak način, je koristno podpirati te pristope med delom in 

učenjem, da bodo lahko bolj efektivni v smislu realiziranja svojih misli (DFE, 2013). 

 

REFLEKSIJA 

 

Refleksija je neke vrste spretnost evalviranja, podajanja odločitev in presoj, ki so odkrite in 

poštene in niso brez pomena. Pri računalništvu taka evalvacija temelji na določenih kriterijih, 

ki določajo končen produkt, uporabnika pa kriteriji vodijo pri ocenjevanju. 

 

PROGRAMIRANJE 

 

Bistven element razvoja katerega koli računalniškega sistema je prevajanje ideje izvedbe v 

računalniku razumljiv jezik in zagotavljanje delovanje sistema v vseh pogojih. Sem sodi tudi 

"debugging", ki pa je sistematična analiza in evalviranje kode, pri kateri se uporabljajo 

testiranje, iskanje in logično sklepanje, s katerimi bomo preverili in predvidevali rezultate 

(DFE, 2013). 

 

OBLIKOVANJE 

 

Tu delamo na strukturi, izgledu in funkcionalnosti sistemov. Zajema predstavitve oblike, tudi 

človeških predstav, kot so diagrami poteka, diagrami sistemov, psevdokode in podobno. 

Vsebuje nadaljnje podrobne oblike dekompozicije, abstrakcije in algoritmov. 

 

ANALIZIRANJE 

 

Zajema razdelitev problema na podprobleme (dekompozicija), izbris kompleksnosti, ki ni 

nujna za razumevanje (abstrakcija), definicijo procesa (algoritmi) in iskanje vzorcev 

(posploševanje). Pri analiziranju pa vedno uporabljamo tudi logično sklepanje, tako za boljše 

razumevanje kot za preverjanje doseganja ciljev (DFE, 2013). 

 

UPORABA 

 

Je "sposojanje" že razvitih rešitev za zadovoljevanje pogojev v drugem kontekstu. Je 

posploševanje in uporaba lastnosti vzorcev ali funkcij. Primer je uporaba dela algoritma ali 

podprograma, ki je bil razvit za nek problem, mi pa ga uporabimo pri drugem problemu 

(DFE, 2013). 
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2.3.3 Okvir poučevanja računalniškega razmišljanja 

 

Curzon (2014) je s kolegi razvil okvir razvijanja računalniškega razmišljanja. Namenjen je 

učiteljem, da si z njim pomagajo načrtovati učne ure in lažje implementirajo računalniško 

razmišljanje v razredu. 

 

Okvir ima štiri stopnje: 

 

1. Definicija računalniškega razmišljanja 

2. Koncepti računalniškega razmišljanja 

3. Tehnike v razredu 

4. Ocenjevanje 

 

Definicijo, koncepte in razne tehnike vpeljave računalniškega razmišljanja v učno uro smo že 

opisali, pri ocenjevanju pa lahko omenimo še dokument, ki ga je razvila CAS (Computing At 

School). CAS je organizacija, katere cilj je podati razne strategije, nasvete, predloge in 

pomoč učiteljem, ki poučujejo računalniško razmišljanje. V dokumentu z naslovom 

Napredek računalniškega razmišljanja (angl. Computing Progression Pathways) so določena 

glavna znanja za vsak koncept računalniškega razmišljanja in pa indikatorji, pri katerih se 

znanje izboljšuje. Izdelan je na podlagi izkušenj učiteljev v računalniški učilnici in označuje 

glavne povezave med stopnjami znanja in med koncepti samimi. Koristen pa je tudi zato, ker 

lahko služi kot pomoč učiteljem pri ocenjevanju znanja. 

 

 
Slika 11: Primer dokumenta napredka računalniškega razmišljanja 
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V članku Curzon s kolegi podaja še koristen nasvet, kako načrtovati učno uro računalniškega 

razmišljanja.  

 

1. KORAK - Določimo odgovor na vprašanje "Zakaj se to učimo?" na začetku vsake 

teme. 

 

Ponavljamo korake od 2 do 4 za vsako aktivnost. 

 

2. KORAK - Določimo "Kaj se bomo naučili?" oziroma kaj je učni cilj vsake aktivnosti 

(pomagamo si lahko z dokumentom napredka računalniškega razmišljanja). 

3. KORAK - S pomočjo zgornjega dokumenta poiščemo koncepte računalniškega 

razmišljanja, ki so povezani z učnimi cilji aktivnosti. 

4. KORAK - Določimo "Kako se bomo to naučili?", in sicer tako, da s pomočjo 

konceptov poiščemo še pristope, ki jih bodo aktivnosti zajemale. 

 

Koncepte računalniškega razmišljanja, algoritmično razmišljanje, dekompozicijo, 

posploševanje, abstrakcijo in evalvacijo najdemo na vseh stopnjah izobraževanja in niso 

starostno pogojeni. So pa odvisni od sposobnosti učencev. Zato je priporočljivo, da učitelji 

čim prej začnejo spodbujati računalniško razmišljanje z aktivnostmi in nalogami, katere pa 

lahko s pomočjo Mayerjevih načel oblikovanja večpredstavnosti tudi implementirajo z 

večpredstavnimi gradivi. 
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3. KOGNITIVNI RAZVOJ 

 

Učenci se med seboj razlikujejo v številnih značilnosti in vedenju. Razlikujejo se v načinu 

igranja, izražanju čustev, reakcijah na objekte, ljudi in okolje. Niti dva učenca si nista enaka. 

Pri učenju računalništva je morda še toliko bolj pomembno, da učitelji razumejo kognitivni 

razvoj učencev, saj si interakcije z učenci učitelji delijo tudi z računalniki. Pri delu z 

računalnikom učenci niso fizično aktivni, so pa miselno aktivni. Torej je struktura, oblika, 

vsebina in namen večpredstavnih gradiv bistvenega pomena, če želijo učitelji pomagati 

učencem pri učenju. Menimo, da je zato zelo pomembno, da oblikovalci večpredstavnih 

gradiv dobro poznajo kognitivni razvoj učencev, se zavedajo zmožnosti in šibkosti učencev 

ter vse to upoštevajo pri oblikovanju gradiva. 

 

 
Slika 12: Teorije učenja (Kužnik, 2009) 

Teorije učenja lahko razdelimo med dva pola. Na eni strani so absorbirno-transmisijske 

teorije, ki zagovarjajo, da se ljudje učimo z absorbiranjem informacij. Nasprotno temu 

pogledu pa so teorije, ki zagovarjajo, da si znanje skonstruiramo sami v svojih glavah, kot je 

prikazano na sliki 12. Sem spada teorija Jeana Piageta in drugih konstruktivistično 

usmerjenih avtorjev, ki so raziskovali človekov kognitivni razvoj (Kužnik, 2009). 

 

Na desno stran premice sodijo tudi sociokulturne teorije, ki pravijo, da je učenje v prvi vrsti 

družben proces in ni odvisen le od razvoja posameznika, pač pa tudi od kulture in jezika. 

Ljudje se torej učimo skupaj s sebi enakimi in tudi z ljudmi, ki imajo več znanja. Te teorije 

poudarjajo, da znanje skonstruiramo sami, vendar pa poudarjajo tudi socialno komponento, ki 

jo je razvil Lev Vigotski (Kužnik, 2009). 

 

3.1 Kognitivno razvojna teorija Jeana Piageta 
 

Jean Piaget (1896 - 1980) je bil rojen v Švici, kjer je pri 21 letih naredil doktorat iz biologije. 

Kmalu je svoj interes usmeril v psihologijo in svoja dela nadaljeval v Parizu. Seznanil se je z 

Alfredom Binetom, kateremu naj bi pomagal z določitvijo standardiziranega testa za nekatere 

inteligenčne sposobnosti. Vendar so Piageta bolj kot pravilni odgovori zanimala 

pojasnjevanja otrok, kako razmišljajo in zakaj tako mislijo. Začel je uporabljati bolj klinične 

intervjuje, hkrati pa je opazoval otroke pri spontanih aktivnostih (Batistič Zorec, 2000). 

 

Najprej je opazil, da so otroci aktivni konstruktorji svojega znanja in ne pasivni prejemniki 

podatkov. Ugotovil je, da so tudi zelo majhni otroci naredili občudovanja vredne poizkuse 

razumevanja in odgovore na vprašanja, pa čeprav so bili njihovi odgovori daleč od tega, kar 

so odrasli videli kot logično. To je povezal s svojim znanjem biologije in interpretiral te 

poizkuse kot trud otrok, da bi se kognitivno prilagodili situaciji. Nato je videl, da je 

razmišljanje otrok precej konstantno pri svojih zmotah, saj so otroci enakih starosti delali 

enake napake, medtem ko so starejši otroci delali druge napake. Za razlago načinov 

pridobivanja znanja je uporabil veliko bioloških konceptov (Littlefield Cook, Cook, 2005). 
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Ljudje ne sprejmemo realne zunanjosti in je ne preslikamo v mentalno kopijo objektov in 

dogodkov, temveč gradimo lastno razumevanje in znanje. Za Piageta je osnovni gradnik 

kognicije shema (Littlefield Cook, Cook, 2005). Shema je organiziran vzorec misli ali 

aktivnosti, ki jo uporabljamo za interpretacijo nekega vidika svojih izkušenj. M. Batistič 

Zorec (2000) navaja, da se mentalne sheme razvijejo iz vedenjskih izkušenj ter da so lahko 

preproste (umivanje zob) ali pa bolj kompleksne, na primer kadar vsebujejo verigo fizičnih in 

mentalnih podshem (vožnja avtomobila). Ko so učenci v interakciji z okoljem, se njihove 

sheme spreminjajo in združujejo v večje sheme. Tako se pri otrocih ob odraščanju pojavljajo 

vedno bolj kompleksni načini razmišljanja. 

 

Naše interakcije z okoljem niso naključne. Piaget je opredelil dve glavni funkciji in miselne 

procese, ki vodijo naše interakcije; ti se skozi celo posameznikovo življenje odvijajo na enak 

način. 

 

 Miselna organizacija 
 

Miselna organizacija je težnja vseh živih bitij, da usklajujejo in tvorijo koherentne in 

integrirane enote. Piaget je verjel, da se težnja po organiziranju pojavlja tudi na psihološki 

ravni oz. da ljudje usklajujemo znanje v koherentne strukture. Verjel je, da je ta težnja tako 

osnovna in bistvena, da ljudje organiziramo znanje in misli nezavedno oz. tudi, če tega ne bi 

želeli (Littlefield Cook, Cook, 2005). 

 

Da pa lahko vse te koherentne strukture delujejo, se morajo med seboj usklajevati. Piaget ta 

proces imenuje recipročna asimilacija, ki lahko privede tudi do nove organizacije miselnih 

struktur in se navzven kaže z novimi oblikami sposobnosti miselnega delovanja (Batistič 

Zorec, 2000). 

 

Littlefield Cook in Cook (2005) menita, da je pozitivna stran miselne organizacije ta, da nam 

omogoči določen način razumevanja in interpretiranja dogodkov ter objektov. Dogodke in 

objekte pa lahko organiziramo tudi na napačen način. Če se zgodi dovolj napak in 

nerazumevanj, se pojavi možnost ponovnega vpogleda v znanje, kar lahko vodi v 

razčiščevanje nerazumevanj. 

 

 Adaptacija 
 

V biologiji adaptacija pomeni težnjo vsakega živega bitja, da se spremeni ali prilagodi z 

namenom, da preživi in postane uspešno v okolju. V kontekstu kognitivnega razvoja pa to 

pomeni spreminjanje kognitivnih struktur ali okolja posameznika s ciljem, da pridobimo 

globlje razumevanje (Littlefield Cook, Cook, 2005). M. Batistič Zorec (2000) pa pravi, da je 

adaptacija ali prilagajanje vzdrževanje ravnotežja med miselno strukturo in okoljem ter da jo 

sestavljata dva nasprotna si procesa: asimilacija in akomodacija. Pri asimilaciji gre za proces 

prilagajanja podatkov iz okolja trenutnemu načinu razmišljanja. Torej gre za vključevanje 

objektov ali podatkov v obstoječe miselne sheme. Pogosto se zgodi, da dobljen podatek ne 

ustreza otrokovi miselni shemi, zato pride do konflikta ali neravnotežja med podatkom in 

miselno strukturo. Tedaj se podatek ali ne asimilira ali pa se spremeni miselna struktura tako, 

da se bo podatek lahko asimiliral. Sprememba miselne strukture, ki je rezultat prilagoditve 

načina razmišljanja novim podatkom, Piaget imenuje miselna akomodacija. Pri asimilaciji 

gre torej za stabilnost, kjer se ohrani trenutna miselna struktura, pri akomodaciji pa gre za 

spremembo miselne strukture in pomeni napredovanje v razumevanju (Batistič Zorec, 2000). 
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Piaget je trdil, da je težnja po kognitivnem ravnotežju vedno prisotna, vedno poskušamo 

razumeti svet okoli sebe. Kognitivno uravnovešanje je dinamičen proces in ga nikoli 

popolnoma ne dosežemo. Seveda so obdobja, ko mislimo, da vse razumemo, vendar se vedno 

pojavi nekaj novega, kar nas zopet spravi iz ravnotežja. Piagetovo mnenje je, da je normalno 

stanje misli neravnotežje, saj se vedno lahko naučimo nekaj novega. In tako je tudi pri 

učencih, ki se s svojo radovednostjo nenehno spravljajo iz kognitivnega ravnotežja 

(Littlefield Cook, Cook, 2005). 

 

 
Slika 13: Kognitivni proces po Piagetu (Čotar Konrad, 2010) 

 

3.1.1 Stopnje kognitivnega razvoja po Piagetu 

 

Miselne strukture otrok se skozi njihov razvoj razvijajo in spreminjajo. Piaget je določil štiri 

glavne stopnje kognitivnega razvoja, skozi katere naj bi šel vsak posameznik. Za stopnje je 

značilno, da si sledijo v stalnem zaporedju, ki je enako za vse otroke, stopenj se torej ne da 

preskakovati. Razvoj poteka v obliki spirale k vedno višjim razvojnim stopnjam. Hitrost, s 

katero otrok prehaja iz ene stopnje na drugo, pa se od otroka do otroka razlikuje (Čotar 

Konrad, 2010). 
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1. Senzomotorična stopnja (od rojstva do 2. leta) 

 

Otroci se ob rojstvu odzivajo refleksno, njihovo vedenje pa je naključno. Svet spoznavajo 

preko svojih čutil. Otrok prek aktivnega iskanja stimulacije združuje primarne reflekse s 

ponavljajočimi se vzorci obnašanja. Njegov pogled na svet se spremeni okoli enega leta, ko 

dojame obstoj in stalnost predmetov zunaj svojih zaznav (Kužnik, 2009). To znanje lahko 

prikličemo tudi, ko objekt ni več fizično prisoten. Otroci na tej stopnji nimajo simboličnega 

mišljenja in so “prikovani” na svet v sedanjem trenutku (Littlefield Cook, Cook, 2005). 

Glavne aktivnosti v tem obdobju so premikanje, poslušanje, prijemanje, poizkušanje in 

raziskovanje. 

 

2. Stopnja predoperativnega mišljenja (od 2. do 7. leta) 

 

To obdobje je začetek logičnega mišljenja, ki pa temelji le na lastnih izkušnjah in je tako še 

vedno precej nefleksibilno. Ob prehodu na to stopnjo otrok odkrije, da lahko nekatere stvari 

stojijo na mestu drugih. Mišljenje ni več povezano samo z zunanjostjo, temveč je že 

ponotranjeno. Oblike notranjega predstavljanja, ki se pojavijo v tej stopnji, so posnemanje, 

simbolna igra, jezik in domišljija. V tem obdobju otroci niso sposobni miselnega preobrata 

akcije tako, da predmet postavijo v prvotno stanje (reverzibilnost), ne morejo obdržati v 

zavesti spremembe dveh dimenzij istočasno (centrizem) ter niso sposobni upoštevati čustev 

in vloge drugih oseb. Te omejitve so kasnejše raziskave ovrgle, saj se je izkazalo, da so otroci 

tu veliko bolj sposobni, kot je to predvideval Piaget (Kužnik, 2009).  

 

3. Stopnja konkretnih operacij (od 7. do 11. leta) 

 

Ta stopnja je obdobje konkretno logičnega mišljenja, saj so otroci sposobni logičnega 

mišljenja v odnosu do fizičnih predmetov. Imajo sposobnost reverzibilnosti, upoštevajo več 

različnih vidikov problema, sposobni so konzervacije, klasifikacije in razporejanja po 

vrstnem redu. Privlačijo jih kompleksni mehanizmi, s katerimi lahko upravljajo in povzročijo 

viden rezultat. Veča se jim sposobnost razmišljanja o prostorsko odsotnih predmetih, kar 

temelji na živih predstavah iz preteklih izkušenj. So pa še vedno omejeni na konkretne 

materiale, kontekste in situacije (Kužnik, 2009). 

 

4. Stopnja formalnih operacij (od 12. leta dalje) 

 

To je obdobje logičnega mišljenja brez omejitev. Brez omejitev pomeni, da je bil otrok v 

prejšnji stopnji zmožen razumevanja odnosov z interakcijami med konkretnimi materiali, 

sedaj pa lahko razmišlja tudi o odnosih med odnosi in drugih abstraktnih stvareh, na primer 

razmerja in pojmov drugega reda. Sposoben je razmišljanja o lastnem razmišljanju, ko se 

začne zavedati lastnega miselnega procesa. Otrok je sposoben upoštevati simbolične 

abstrakcije v algebri, uporabljati metafore, lahko se tudi vključuje v spontane razprave o 

religiji in filozofiji, kjer lahko razume abstraktne pojme, kot sta na primer svoboda in 

pravičnost. Torej so otroci v tej fazi sposobni razmišljati abstraktno in svoje znanje uporabiti  

v novih situacijah (Kužnik, 2009). 

 

Med stopnjami ni jasno začrtanih mej, med seboj se prekrivajo, torej imajo lahko otroci še 

vedno nekatere lastnosti prejšnje stopnje, čeprav imajo tudi lastnosti naslednje stopnje. 
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3.2 Teorija Vigotskega 
 

Lev S. Vigotski (1896 - 1934) je bil ruski Žid, ki je najprej študiral pravo, nato je poučeval 

literaturo in psihologijo. Njegovo delo Mišljenje in govor je med najpogosteje citiranimi deli 

na področju vrste psiholoških disciplin, od razvojne psihologije do psiholingvistike (Batistič 

Zorec, 2000).  

 

Vigotski je določil, da je kognitivni razvoj rezultat interakcije med otrokom in socialnim 

okoljem. Za razliko od Piageta, čigar teorija poudarja pomen maturacije, je Vigotski menil, 

da naravna linija razvoja dominira le na začetku, približno prvi dve leti, nato pa ima vedno 

bolj pomembno vlogo kultura (Batistič Zorec, 2000). 

 

Prav tako kot Piaget je menil, da razvoj poteka v stopnjah, da med stopnjami obstajajo 

kvalitativne razlike, da je v razvoju nujno zaporedje stopenj ter da mora biti otrok za 

smiselno učenje aktiven v razvoju (Čotar Konrad, 2010). 

 

3.2.1 Razvoj govora 

 

Bistvo teorije Vigotskega je, da otroci pridobijo kognitivne strukture iz svoje kulture s 

socialnimi interakcijami in primarno s poslušanjem jezika, ki ga slišijo okoli sebe (Littlefield 

Cook, Cook, 2005).  

Najprej otroci uporabljajo primitivni govor, ki je ločen od mišljenja, prve besede pa 

predstavljajo predmete ali želje otroka. Nato s socialnim govorom otroci odkrijejo simbolično 

funkcijo govora, izražajo preproste misli in čustva. Po tretjem letu starosti se razvije 

egocentrični govor, ki pomeni glasen monolog, ki spremlja otrokove aktivnosti oziroma 

mišljenje, in nastane zaradi nezadostne individualizacije prvotno socialnega govora. 

Egocentrični govor pomaga otroku usmerjati aktivnosti in reševanje problemov ter je ključ za 

opazovanje lastnega govora. Po sedmemu letu starosti pa se prične razvijati notranji govor. 

To je tihi notranji monolog otroka, ki pomeni notranje miselno reševanje problemov in 

predstavlja povsem samostojno govorno funkcijo, nasprotno vsem ostalim (Čotar Konrad, 

2010). 

 

Z internalizacijo otrok ponotranji govor in aktivnosti ter jih izvaja mentalno. Ko se otroci 

naučijo nekega določenega koncepta, vedno manj uporabljajo socialni govor. Sčasoma 

ponotranjijo tudi socialni govor in pričnejo uporabljati le notranji govor (Littlefield Cook, 

Cook, 2005). 

 

3.2.2 Območje bližnjega razvoja 

 

Medosebne interakcije z odraslimi ali spretnejšimi vrstniki učijo oziroma pomagajo pri 

razvoju kognitivnih struktur, ki jih je ustvarila družba. Mediacija je proces, s katerim učencu 

predstavimo koncepte, znanje, spretnosti in strategije. Za mediatorja to pomeni izbiro 

struktur, ki jih bo poučeval, in odločanje, kdaj in kako jih bo poučeval, da bo učenec lažje 
razumel njihovo uporabo in funkcijo. Mediatorji med poučevanjem izberejo določene 

strategije, jih poudarijo in pomagajo učencu pri usvajanju le teh. Ko je očitno, da učenec te 

strategije pozna, mediatorji izberejo težje strategije in snov ter s tem gradijo na učenčevih 

izkušnjah (Littlefield Cook, Cook, 2005). 
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Sčasoma bo učenec ponotranjil vse strategije, ki jih je predstavil mediator. Učenec lahko 

tedaj uporablja to znanje kot strukturo. Ključ do uspešne mediacije je poučevanje primernih 

konceptov in struktur na stopnji, enaki učenčevemu razvoju. Strukture in strategije naj ne bi 

bile tako lahke, da jih je učenec že ponotranjil, in niti tako težke, da jih učenec ne bi mogel 

razumeti (Littlefield Cook, Cook, 2005). 

 

Ta optimalna težavnost leži v območju, ki ga je Vigotski definiral kot učenčevo območje 

bližnjega razvoja.  

 

 
Slika 14: Območje bližnjega razvoja (Čotar Konrad, 2010) 

Vigotski je območje bližnjega razvoja pojasnil kot razdaljo med učenčevim dejanskim 

razvojem, ki je določen z učenčevim samostojnim reševanjem problemov, in učenčevim 

potencialnim razvojem, ki je določen kot učenčevo reševanje problemov s pomočjo 

mediatorjev ali sposobnejših vrstnikov. Območje bližnjega razvoja predstavlja obseg 

problemov, ki jih učenec lahko reši s pomočjo. Ko učenec ponotranji vedno več mentalnih 

funkcij, se spodnja in zgornja meja premakneta, zato je območje bližnjega razvoja znano kot 

dinamično območje.  

Tu se pojavi pomembna implikacija za pripravo učnih gradiv. Po teoriji Vigotskega je 

najoptimalnejše učno gradivo tako gradivo, ki predstavlja učencu izziv, poleg tega pa tudi 

pomoč za razumevanje. Četudi učenci sprva potrebujejo veliko pomoči, je bil Vigotski 

mnenja, da bodo zahtevna učna gradiva pripomogla h kognitivnem razvoju učenca pod 

pogojem, da niso nad zgornjo mejo območja bližnjega razvoja (Littlefield Cook, Cook, 

2005). 

 

Uokvirjanje (angl. scaffolding) je koncept, ki je prvotno izšel iz teorije Vigotskega in pomeni 

podporo oziroma pomoč ali spodbudo učencu pri razvoju mentalne funkcije ali učenju 

določene aktivnosti. Kognitivno uokvirjanje nudi podporo učencem, ko se učijo kognitivnih 

procesov, potrebnih za rešitev problema in lahko zajamejo več oblik. To lahko pomeni, da 
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učitelj reši del naloge za učenca, posplošitev težavnih delov, vodenje učenca čez korake 

reševanja problema ali podajanje opominov in namigov. Prav ta koncept je nujno 

implementirati v večpredstavna učna gradiva, kjer so učenci še toliko bolj dojemljivi za 

namige in pomoč. V vsakem primeru pa kognitivne podpore niso namenjene za vedno in so 

mišljene le kot trenutna opora učenčevi kogniciji, dokler učenec ni dovolj samostojen za 

reševanje problemov (Littlefield Cook, Cook, 2005). 

 

Ni dovolj zgolj zanimivo okolje za učence. Pomembno je tudi, katere koncepte predstavimo 

učencem, kdaj to storimo, kako jih razložimo in katero primerno kognitivno podporo nudimo 

med samim učenjem. 

 

3.3 Primerjava Piagetove teorije in teorije Vigotskega 
 

Kognitivni razvoj je definiran kot razvoj sposobnosti razmišljanja. Davison (2011) v svojem 

prispevku piše, da sta tako Piaget kot Vigotski ogromno doprinesla k področju kognitivnega 

razvoja in da sta proces učenja in mentalni razvoj učencev bistvenega pomena za učitelje, ki 

bi radi izkoristili potenciale in moči vsakega učenca. 

 

V poučevanju računalništva to pomeni, da lahko učitelji z razumevanjem kognitivnega 

razvoja lažje načrtujejo, katere koncepte in strukture bodo poučevali in katerim učencem jih 

bodo predstavili. Tako znanje pa pripomore tudi učiteljem, ki sami ustvarjajo večpredstavna 

gradiva, saj se bodo tako bolj posvečali specifičnim načinom razlage in vključevali različne 

kognitivne podpore v gradiva, s čimer zadovoljujejo potrebe različnih učencev. 

 

Konstruktivizem je pristop k učenju in poučevanju, ki temelji na prepričanju, da je kognicija 

rezultat mentalne konstrukcije. Tako Piaget kot Vigotski sta bila konstruktivista, ki sta 

verjela, da so bile meje kognitivne rasti postavljene pod vplivom družbe. Tu pa se podobnosti 

med njunima teorijama končajo, glavni ideji se namreč razlikujeta (Davison, 2011). 

 

Piaget je trdil, da se strategije in inteligentnost razvijajo z akcijo oziroma interakcijo z 

okoljem in to po dejanskem razvoju. Nasprotno je Vigotski trdil, da se učenje zgodi pred 

razvojem in da se učenci učijo na podlagi zgodovine in simbolizma. Hkrati je Vigotski dajal 

velik pomen povratni informaciji, na primer tutorjev, staršev ali vrstnikov, medtem ko za 

Piageta to ni bilo bistveno. Piaget je kognitivni razvoj razdelil na štiri stopnje, za katere je 

značilno, da je njihov vrstni red konstanten in da se stopnje prekrivajo med seboj. Ideja 

Vigotskega pa je, da se kognitivni razvoj začne z govorom, ki ga otroci s časoma ponotranjijo 

in tako obvladajo strategije in koncepte. Vigotski ni določil stopenj, je pa opredelil območje 

bližnjega razvoja, ki je za poučevanje zelo pomembno izhodišče (Davison, 2011). 

 

Razlike med teorijama, čeprav sta se razvili v praktično enakem času, lahko razumemo tudi, 

če pogledamo samo življenje Piageta in Vigotskega. Vigotski, ruski Žid, je imel osebnega 

tutorja, ki je imel nanj velik vpliv. Kasneje pa je na njegovo delo v določeni meri vplival tudi 

tedanji režim v Rusiji. Piaget ni imel tutorjev, je pa veliko svojih idej črpal s področja 

biologije in iz lastnih izkušenj. Lahko rečemo, da sta obe teoriji zelo pomembni za področje 

poučevanja.  
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4. SAMOREGULACIJA UČENJA Z VEČPREDSTAVNOSTJO 

 

Predmet naše raziskave je med drugim tudi vpliv večpredstavnih gradiv na nekatere 

kognitivne in metakognitivne spretnosti, zato si bomo v tem poglavju pobližje ogledali 

osnove samoregulacijskega učenja. Večpredstavna gradiva lahko spodbujajo kognitivne 

spretnosti, omogočajo metakognitivne spretnosti ter motivirajo učence, s tem pa posredno 

vplivajo na samoregulacijo učenja. Tema večpredstavnih gradiv v raziskavi je razlaga osnove 

algoritmov, zato se bomo dotaknili tudi poučevanja algoritmov v osnovni šoli ter strategij 

reševanja problemov. 

 

4.1 Samoregulacija učenja 
 

V izobraževalnih paradigmah, ki so osredotočene na učence, je sposobnost učenca, da 

nadzoruje in usmerja svoj individualni proces učenja, bistvenega pomena (Chen, 2002, v 

Alharbi, Paul, Henskens, Hannaford, 2011). Teorija samoregulacije učenja je izobraževalna 

teorija, ki se je razvila pod vplivom konstruktivizma in socialnega učenja. Učenci, ki so 

sposobni samoregulacije učenja, so označeni za učence, ki so metakognitivno, motivacijsko 

in kognitivno aktivni udeleženci svojega učnega procesa (Zimmerman, 1986, v Alharbi, Paul, 

Henskens, Hannaford, 2011). 

 

Izraz “samoregulacija” se je prvič pojavil v izobraževalni literaturi leta 1960 (Johnson, 

Davies, 2014), povečan raziskovalni interes za proučevanje učne samoregulacije pri učenju 

pa je bil sredi 80. let že bolj izrazit pri iskanju odgovora na vprašanje, kako učenci postanejo 

mojstri lastnega procesa učenja (Pečjak, Košir, 2003). 

 

Pečjak in Košir v svojem prispevku (2003) izpostavljata, da samoregulacija učenja ni 

mentalna sposobnost (kot na primer inteligentnost), niti ni spretnost (na primer bralna 

spretnost), pač pa je samousmerjevalni proces, s pomočjo katerega učenec transformira svoje 

mentalne sposobnosti v spretnosti. 

 

Pomembno je tudi, da so učenci s sposobnostjo samoregulacije bolj notranje motivirani in 

nadaljujejo z učenjem tudi izven pouka, torej ko ni več zunanje kontrole, in tudi, ko se 

znajdejo v težavah. Za njih je značilno, da so prepričani v učinkovitost svojih metod učenja in 

da uporabljajo pomembno več strategij kot drugi učenci (Pečjak, Košir, 2003). Zimmerman 

in Martines-Pons (1990, v Pečjak, Košir, 2003) poudarjata, da samoregulacijske strategije 

(metakognitivne strategije) bolje napovedujejo učne dosežke kot samo kognitivne strategije. 

 

Samoregulacija učenja se nanaša na našo sposobnost razumevanja in kontrole učnega okolja. 

To dosežemo, kadar postavimo cilje, izberemo strategije za doseganje ciljev, jih 

implementiramo in nadzorujemo naš potek učenja (Schunk, 1996, v Schraw, Crippen, 

Hartley, 2006). 

 

Zelo malo učencev je sposobnih samoregulacije učenja, je pa tipično, da se bodo učenci z 

boljšimi spretnostmi samoregulacije učenja učili z manj truda in dosegli več zadovoljstva ter 

boljše učne rezultate (Zimmerman, 2000, v Schraw, Crippen, Hartley, 2006). 
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Obstaja veliko modelov samoregulacije učenja, vendar pa imajo vsi modeli naslednje skupne 

predpostavke: 

 

1. Učenec je prepoznan kot aktivni udeleženec v učnem procesu. 

 

2. Učenec je zmožen do določene mere kontrolirati, spremljati in samoregulirati 

nekatere učne procese. 

 

3. Učenec si postavlja cilje in oceni, ali bo s trenutnim delom dosegel te cilje ali pa je 

potrebna sprememba v učnem procesu (Alharbi, Paul, Henskens, Hannaford, 2011). 

 

Glavni cilj samoregulacije učenja je, da se učenci naučijo sprejeti odgovornost za lastno 

učenje. Sami nadzorujejo svoje učenje in iščejo priložnosti za globje učenje, probleme pa 

dojemajo kot izzive. Samoregulacija učenja je integriran del razvijajočega se kakovostnega 

izobraževanja. Med nekaterimi aktivnostmi, ki spodbujajo samoregulacijo učenja, so tudi 

strategije reševanja problemov in uporaba metakognitivnih spretnosti. Metakognicija opremi 

učenca, da upravlja s svojim vedenjem tako, da postane odgovoren, samostojen in vztrajen 

učenec. To pa so karakteristike, ki so posebno pomembne v računalništvu, bolj specifično pri 

reševanju problemov in pri raznih programskih nalogah, ki zahtevajo metakognitivno 

kontrolo in refleksijo za učinkovitejše reševanje problemov (Havenga s sod., 2013). 

 

Pečjak in Košir (2003) še dodajata, da samoregulacijsko učenje ni sinonim za samostojno 

učenje. Pri samostojnem učenju učenec res sam vodi učni proces, vendar pa lahko uporablja 

samoregulacijske strategije ali pa tudi ne. 

 

Omenimo še povezanost samoregulacije s samim razvojem učencev. Mlajši učenci redko 

reflektirajo svoje učenje in delo. Verjamejo, da zgolj trdo delo zagotovi uspeh, medtem ko 

imajo starejši učenci že bolj natančno razvito akademsko percepcijo. Razvijejo globje 

razumevanje nalog in problemov, njihov nadzor nad izbiro primernih kognitivnih strategij pa 

se izboljšuje s starostjo (Zimmerman, 1990). 

 

Pečjak, Peklaj in Tomec (2006) poudarjajo, da se samoregulacija pri učenju ne razvije 

avtomatično z zorenjem, niti je ne pridobimo pasivno iz okolja, čeprav sta fizični in 

kognitivni razvoj prav tako pomembna. Na njen razvoj vplivajo socialno okolje (učitelji, 

starši in vrstniki) ter lastne izkušnje učencev.  

 

Razvoj učne samoregulacije je torej rezultat interakcije med procesom dozorevanja učenca in 

procesom njegovega formalnega izobraževanja. Pod vplivom izobraževanja namreč prihaja 

pri učencu do sprememb pri njegovih implicitnih teorijah učenja. Samoregulacija učenja je 

tako produkt procesa izobraževanja, v katerem imajo, poleg učencev, pomembno vlogo tudi 

učitelji (Paris, Newman, 1990, v Pečjak, Košir, 2003). 

 

Menimo, da so starši seveda prvi “pravi učitelji” otrok, so pa učitelji v šolah tisti, ki bolj 

nazorno nakažejo smer, način, metode, oblike in strategije učenja z razlago in tudi gradivi, ki 

jih predstavijo učencem, in tako sam proces razmišljanja bolj postavijo v perspektivo, 

razumljivo učencem. Učenci nezavedno preizkušajo razne strategije, ki so jim bile 

predstavljene in tako iščejo njim optimalni način učenja ter posredno razvijajo svojo 

samoregulacijo učenja. 
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Danes smo priča vse hitrejšemu kopičenju raznih podatkov na vseh področjih človekovega 

delovanja. Vse pomembnejša naloga današnje šole je, da poleg tega, da posreduje bistvene 

podatke, pojme, zakonitosti in metode, učence pouči o uspešnih racionalnih načinih 

pridobivanja znanja, ob tem pa o strategijah iskanja, izbiranja, organiziranja in ovrednotenja 

podatkov, pomembnih za razumevanje in reševanje problemov (Tomec, Pečjak, Peklaj, 

2006). 

 

Ena od komponent samoregulacije učenja so kognitivne in metakognitivne strategije. Če 

učenec uporablja kakovostne strategije, lahko to delno nadomesti tudi njegove primanjkljaje 

v sposobnostih (Pečjak, Peklaj, 2006). Izrednega pomena je tudi učna motivacija učencev, o 

kateri bomo pisali v zadnjem poglavju. 

 

Pri predmetu Psihologija za učitelje (Juriševič, 2011/12) smo spoznali učne strategije, ki smo 

jih definirali kot védenje o tem, kako se učiti, kako spoznavati svet okrog sebe in kako to 

učenje usmerjati. Razdelili smo jih na dve glavni skupini, in sicer na kognitivne učne 

strategije, s katerimi učenec obdela in procesira podatke ter jih shrani v dolgoročni spomin. 

Informacije nato prikliče iz spomina, če želi. Druga skupina pa so metakognitivne učne 

strategije, ki so lahko deklarativne, ko ima učenec znanje o lastnem mišljenju in drugih 

ljudeh, ali pa so proceduralne, ko učenec usmerja in spreminja potek svojega mišljenja. 

 

4.1.1 Kognitivne učne strategije 

 

Pri računalništvu in na splošno v znanosti je kognicija izjemno pomembna. Opredeljuje 

kognitivne strategije, ki jih učenci uporabljajo med učenjem, strategije reševanja problemov 

in kritično razmišljanje (Schraw, Crippen, Hartley, 2006). 

 

Kritično razmišljanje vsebuje razne spretnosti, kot so identifikacija vira podatkov, analiza 

validnosti, razmišljanje o tem, ali so novi podatki konsistentni s predznanjem, in spretnost 

sklepanja. Žal raziskave kažejo, da celo veliko študentov ne uporablja sofisticiranih spretnosti 

kritičnega razmišljanja (Halpern, 1998, v Schraw, Crippen, Hartley, 2006). 

 

Pojem kognitivnih učnih strategij zajema različne kognitivne procese in védenja, ki jih 

učenec uporablja med samim učenjem z namenom, da bi dosegel postavljene cilje. Te ima 

učenec lahko pod kontrolo ali pa ne, kar pomeni, da so avtomatične in se njihove uporabe 

učenec ne zaveda (Boekaerts, 1996, v Tomec, Pečjak, Peklaj, 2006). 

 

Weinstein in Mayer (1986, v Hofer s sod., 1998, v Tomec, Pečjak, Peklaj, 2006) navajata, da 

so za šolsko uspešnost pomembni predvsem trije sklopi kognitivnih strategij: 

 

1. Strategije utrjevanja 

 

Pečjak in Peklaj (2006) strategije utrjevanja označujeta za strategije bolj površinske narave, 

ki so pomembne predvsem za zapomnitev temeljnih podatkov in vsebin. Take strategije lahko 

učencem iz besedila pomagajo razbrati pomembne podatke in jih ohranjajo v delovnem 

spominu. To so tudi strategije ponavljanja delov besedila, razvrščanja v razrede, klasifikacije, 

vključevanja slikovnih predstav, različne mnemotehnike, ki jih je mogoče uporabiti za 

zapomnitev nepovezanega gradiva, lahko pa so to tudi strategije glasnega branja in 

podčrtavanja. Njihova uporaba je primerna, kadar si morajo učenci zapomniti določene 

podatke, niso pa te strategije dovolj, kadar je potrebno razumevanje. 
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Če so strategije utrjevanja bolj površinske narave, pa sodijo elaboracijske in organizacijske 

strategije med strategije globljega procesiranja. Njihova uporaba se kaže v globljem 

razumevanju učnega gradiva. 

 

2. Elaboracijske strategije 

 

S pomočjo elaboracijskih strategij učenci preoblikujejo podatke in odnose med različnimi 

deli besedila. To lahko storijo s parafraziranjem, kjer učenci ponovijo bistvo učne snovi 

oziroma problema, z izdelavo povzetkov, z razlago snovi drugemu, s postavljanjem vprašanj 

in odgovorov nanje (Tomec, Pečjak, Peklaj, 2006). 

 

3. Organizacijske strategije 

 

Organizacijske strategije se nanašajo na učne tehnike, ki učencu pomagajo iz besedila izbrati 

ključne ideje in pojme, jih organizirati na bolj smiseln način, kot take pa jih učenci lahko 

vključijo v svojo kognitivno strukturo. Pomenijo označevanje delov besedila ter uporabo 

specifičnih tehnik za selekcioniranje ter organiziranje učnega gradiva, z na primer miselnimi 

vzorci in pojmovnimi mrežami (Tomec, Pečjak, Peklaj, 2006). 

 

4.1.2 Metakognitivne učne strategije 

 

Kognicija opredeljuje razne strategije in tehnike za izbiranje glavnih podatkov iz učnega 

gradiva in strategije za boljše pomnjenje in organiziranje ter pomeni kako in kaj uporabimo. 

Metakognicijo pa definiramo kot “kognicijo o kogniciji”, pri čemer se sprašujemo kdaj in 

zakaj uporabimo določene strategije. To višjestopenjsko kognicijo je kot metakognicijo 

imenoval ameriški razvojni psiholog John H. Flavell (1979). Ni pa metakognicija nekaj 

novega, saj prve zapise o njej najdemo že pri Aristotelu v njegovih delih De Anima in Parava 

Naturalia. 

 

Metakognicijo uporabljamo recimo, če opazimo, da imamo pri neki določeni temi več 

problemov z razumevanjem v primerjavi z drugimi temami, in če pomislimo, da bi morali 

neko trditev dvakrat preveriti, predno jo vzamemo za dejstvo (Metakognicija, 2016). 

 

Metakognicija v splošnem vsebuje dve glavni komponenti, ki ju imenujemo znanje o 

kogniciji in regulacija kognicije. Znanje o kogniciji pomeni naše znanje o lastni kogniciji in 

vsebuje proceduralno, deklarativno in strateško znanje. Regulacija kognicije pa se ukvarja s 

trudom, ki ga učenec namerava vložiti za dosego cilja, in tudi kako ga namerava razdeliti 

med same kognitivne procese organiziranja, spremljanja in evalviranja (Schraw, Moshman, 

1995, v Schraw, Crippen, Hartley, 2006). Nekatere raziskave kažejo, da ti samoregulativni 

procesi niso povsem zavedni pri veliki večini učencev. En razlog je, da so ti procesi globoko 

avtomatizirani, vsaj pri odraslih učencih. Drugi razlog pa je, da se nekateri procesi razvijejo 

brez zavestne refleksije in je zato o njih težko poročati (Schraw, Crippen, Hartley, 2006). 
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Pečjak, Peklaj in Tomec (2006) menijo, da nam metakognitivne strategije pomagajo 

kontrolirati različne vidike mišljenja in učenja. Razdelimo jih v tri velike sklope, glede na to, 

v kateri fazi učenja jih učenci uporabijo: 

 

1. Strategije načrtovanja učenja 

 

Med strategije načrtovanja sodijo vse tiste strategije, ki jih učenec izvede pred učenjem 

samim (postavljanje ciljev). Te strategije aktivirajo najpomembnejše vidike obstoječega 

znanja ter učencu pomagajo uporabiti ustrezne kognitivne strategije, zaradi česar je 

razumevanje snovi veliko lažje (Tomec, Pečjak, Peklaj, 2006). 

 

2. Strategije spremljanja učenja 

 

Strategije spremljanja se nanašajo na sam proces reševanja problemov oziroma učenja 

(spremljanje razumevanja). Z njihovo pomočjo učenec spremlja lastno pozornost med 

učenjem in ocenjuje učinkovitost uporabe različnih strategij (Tomec, Pečjak, Peklaj, 2006). 

 

3. Strategije uravnavanja učenja 

 

S strategijami spremljanja so tesno povezane strategije uravnavanja učenja. Učenec jih 

uporabi po končanem učenju oziroma ko ugotovi, da nekaj v procesu učenja ali reševanja 

problemov ni bilo prav. V tem primeru lahko učenec, na primer, še enkrat prebere dele 

besedila, ki jih ni popolnoma razumel, in doda ali spremeni strategije v učnem procesu 

(Tomec, Pečjak, Peklaj, 2006). 

 

Panapaura in Philippou (2005, v Tomec, Pečjak, Peklaj, 2006) sta ugotovila, da sta 

metakognitivni komponenti znanje o kogniciji in regulacija kognicije med seboj pozitivno 

povezani, kar pomeni, da več znanja vodi v boljšo kontrolo, boljša kontrola pa v konstrukcijo 

novega metakognitivnega znanja. Nekateri pa tudi ugotavljajo, da je znanje o kogniciji 

predpogoj za regulacijo kognicije (Schraw, 1997, v Schraw, Sperling Dennison, 1994, v 

Tomec, Pečjak, Peklaj, 2006). 

 

Sperling Dennison in kolegi so v svoji študiji (2004, v Tomec, Pečjak, Peklaj, 2006) prišli do 

zaključkov, da sta večje metakognitivno znanje in regulacija povezana s pogostejšo uporabo 

kognitivnih strategij. Po drugi strani pa je Boekaerts (1997, v Tomec, Pečjak, Peklaj, 2006) 

ugotovila, da brez ustreznih kognitivnih strategij ni možno uspešno dokončati naloge, ne 

glede na motivacijo in metakognitivno znanje. 

 

V obdobju spoznavanja novega področja je uspeh pri nalogah pozitivno povezan s 

specifičnimi strategijami, nepovezan s splošnimi kognitivnimi strategijami in celo negativno 

povezan z uporabo metakognitivnih strategij (Pokay, Blumenfeld, 1990, v Tomec, Pečjak, 

Peklaj, 2006). Temu je tako, ker večji del kognitivnih virov učenec porabi za učenje strategij 

in zato ostaja le malo prostora za spremljanje učenja. To pa lahko povežemo z ugotovitvami 

Winneja (1995, v Tomec, Pečjak, Peklaj, 2006), da metakognitivno spremljanje učenja v 

zgodnjih fazah pridobivanja spretnosti škoduje učenju, zlasti pri manj sposobnih učencih z 

malo predhodnega znanja. Drugače pa je, če učenci področje učenja že poznajo. 

 

V splošnem velja, da je kognitivne in metakognitivne strategije težko učiti hkrati, kar sta 

ugotovila tudi Kanfer in Ackerman (1989, v Steffens, 2001). Izvedla sta raziskavo, kjer sta 

proučevala učenje letalskih spretnosti pilotov, specifično spretnosti pristanka, z računalniško 
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simulacijo. Njuni zaključki kažejo na to, da so se piloti v trenutku, ko so morali spremljati 

svoje učenje in se hkrati učiti spretnosti pristanka, učili z velikimi težavami. Metakognitivno 

spremljanje učenja zahteva precej kognitivnih virov, zato se v primeru, ko kognitivne 

spretnosti niso še povsem osvojene, lahko zgodi preobremenitev (Steffens, 2001). 

 

Pomembno pa je omeniti, da kognitivne in metakognitivne spretnosti niso vedno pomembno 

povezane med seboj, kar raziskovalce pušča željne razlage. Veliko je raziskav, kjer ni bilo 

zasledene nobene pomembne korelacije med inteligentnostjo in metakognicijo. V študiji 

Allona, Gutkina in Bruningsa (1994, v Saraç, Önder, Karakelle, 2014) z devetošolci so 

raziskovalci zasledili le 0,15 korelacijsko povezanost med inteligentnostjo in metakognicijo. 

Prav tako Cutinho (2006, v Saraç, Önder, Karakelle, 2014) v svoji raziskavi s študenti na 

univerzi ni našel pomembne korelacije med tema dvema spremenljivkama. Tudi Yalçın in 

Karakaş (2008, v Saraç, Önder, Karakelle, 2014) sta prišla do enakih zaključkov v raziskavi z 

8 do 14-letnimi učenci. Dresel in Haugwitz (2005, v Saraç, Önder, Karakelle, 2014) pa sta v 

raziskavi na šestošolcih poročala celo o negativni statistično pomembni povezanosti med 

kognitivnimi spretnostmi in metakogntivnimi strategijami. Pomembna je ugotovitev 

Karakellea (2012, v Saraç, Önder, Karakelle, 2014), da splošna inteligentnost ne pomeni 

nujno višjega metakognitivnega zavedanja. 

 

4.2 Strategije reševanja problemov 
 

Strategije reševanja problemov so del kognitivnih spretnosti, ki jih želimo spodbujati pri 

učencih. Strategije reševanja problemov so po svoji naravi bolj kompleksne kot kognitivne 

strategije, saj se osredotočajo na razvoj nekega problema ali pa na uporabo teh strategij v 

praksi. V splošnem jih lahko razdelimo na več podproblemov ali korakov, kar omogoči lažje 

delo (Schraw, Crippen, Hartley, 2006). 

 

V računalništvu na splošno, pa tudi pri programiranju, je reševanje problemov osrednja, 

najpomembnejša aktivnost, ki bi se ji morali posvetiti pred samim programiranjem. Pogosto 

pa se pri poučevanju računalništva zgodi, da je začetno poučevanje določenega programskega 

jezika dobro strukturirano, medtem ko je poučevanje strategij reševanja problemov le 

implicitno in nestrukturirano (Hazzan, 2011). 

 

4.2.1 Poučevanje algoritmov v osnovni šoli 

 

Nekaj strategij in tehnik, ki so uporabne za učenje algoritmov, smo že opisali v poglavju 

računalniškega razmišljanja, tu pa se bomo poglobili v poučevanje algoritmov v osnovni šoli 

in v strategije reševanja problemov, ki med drugim služijo kot osnove programiranja. 

 

Učenje različnih predmetov in področij ponuja učencem različne načine razmišljanja oziroma 

različne strategije reševanja problemov. Na primer, učenje različnih družbenih ved učencem 

predstavi reševanje različnih problemov, kjer je cilj določitev najboljše, vendar subjektivne 

rešitve mogoča s pomočjo pogajanja in kompromisov. Znanost matematike in računalništva 
pa učence uči reševanja problemov na bolj objektiven način. Tu so “pravila igre” določena z 

raznimi naravnimi zakoni, enačbami in relacijami. V matematiki enačbe predstavljajo 

situacije v problemih, nato pa z njimi iščemo neznane spremenljivke. Lahko se zgodi, da je 

strategija reševanja problemov v takih primerih zreducirana na zgolj kopiranje miselnega 

procesa, ki se ga je učenec naučil v razredu. Ni pa nujno, ker je odvisno od inovativnega 

pristopa učitelja (Proulx, 1993). 
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Kako se torej reševanje problemov z algoritmi v računalništvu razlikuje od reševanja 

problemov na drugih področjih? Glavna razlika je v tem, da medtem ko učenec ustvarja 

algoritem za rešitev problema, ustvarja tudi “pravila igre”. Da algoritem deluje, mora učenec 

korake napisati zelo natančno in jasno ponazoriti svojo idejo rešitve. Tipično je v veliki 

večini primerov tudi več možnih rešitev (Proulx, 1993). 

 

Proulx (1993) v svojem delu piše, da se po večini učenci pri pouku programiranja učijo 

sintakse in semantike novega programskega jezika, katerega nato uporabljajo za predstavitev 

algoritma. Najpomembnejši proces pa je translacija, pri katerem učenci algoritem prevedejo v 

programski jezik. Če ne razumejo procesa reševanja problemov z algoritmi, imajo kasneje 

velike težave z bolj zahtevnimi algoritmi. Takrat se zgodi, da učenčeva frustracija raste z 

zahtevnostjo. 

 

Kot smo zapisali, je v učnem načrtu izbirnega predmeta Računalništvo, ki se izvaja v 4.  

razredu osnovne šole, med splošnimi cilji zapisano, da učenci razvijajo algoritmični način 

razmišljanja in spoznajo strategije reševanja problemov ter se seznanijo z abstrakcijo. Po 

Piagetu so učenci v 4. razredu na operativni stopnji, kar pomeni, da naj ne bi bili sposobni 

razumeti abstraktnih konceptov računalništva. Vendar pa smo ugotovili, da četudi si stopnje 

razvoja sledijo po vrstnem redu, ni fiksnega leta starosti, v katerem učenec napreduje na 

naslednjo stopnjo razvoja ter da se stopnje lahko med seboj tudi prepletajo. 

 

Z opazovanjem učencev lahko ugotovimo, da učenci v tej starosti koncept algoritma že 

poznajo, pa čeprav se tega ne zavedajo. Poglejmo, kaj učenci radi počnejo in hitro bomo 

opazili, da imajo algoritme radi. Igre, ki si jih sproti izmišljujejo, vedno vsebujejo taka in 

drugačna pravila, kaj naj naredijo v taki in drugačni situaciji. Pravila nekaterih namiznih iger 

predstavljajo precej zapletene algoritme. Učenci se jih naučijo, jih razložijo drugim osebam 

in po nekaj igranjih so jih sposobni že analizirati. Naučijo se, kateri koraki in premiki so 

boljši od drugih, iznajdejo svoje strategije, jih preizkusijo na drugih tekmovalcih in jih 

spremenijo ali dopolnijo po potrebi. Res je, da o algoritmih ne razmišljajo na abstraktnem 

nivoju, vendar pa jim lahko s primernimi tehnikami, gradivi in pristopi omogočimo lažje 

razumevanje abstraktnega pomena. 

 

Proulx (1993) je mnenja, da bi morali koncept algoritma učencem predstaviti tako, da jih 

najprej spomnimo na vse algoritme, ki jih že poznajo. Spomnimo jih na pravila iger, športnih 

aktivnosti, kuharske recepte, algoritme odštevanja, seštevanja, deljenja in množenja števil ali 

pa celo na njihovo dnevno rutino vstajanja. Ko učenci dojamejo, da so to vse algoritmi, jim še 

predstavimo različne zapise algoritma z naravnim jezikom in diagramom poteka, saj bo tako 

tudi prevod v programski jezik lažji in bolj razumljiv za učence.  

 

Posebej poudarimo več različnih načinov rešitve problemov in sproti preverjamo, če so 

učenci snov razumeli in ji sledili. 

 

Algoritem je končno zaporedje ukazov, s katerimi, če jim sledimo v določenem vrstnem redu, 

rešimo nalogo. Algoritem mora biti sestavljen iz končno mnogo korakov, kar pomeni, da 

moramo poskrbeti, da se bo algoritem ustavil. Algoritem mora delovati za poljubno množico 

vhodnih podatkov, hkrati pa mora rešiti čim več podobnih problemov. Zadnjo lastnost 

algoritma lepo opiše stavek “če želimo izvedeti, ali je voda slana, nam ni treba spiti vsega 

morja”, s katerim si močno olajšamo delo v prihodnosti. 
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Algoritem torej podaja preprostejša navodila za rešitev kompleksnega problema. Namen 

uporabe algoritmov je povečati zanesljivost, natančnost in uporabnost načina pridobivanja 

rešitev. Schrader (1987) meni, da zgolj uporaba algoritmov sama po sebi ni najpomembnejša, 

pač pa bi morali pri poučevanju učencev poudariti, zakaj algoritem deluje. Navaja tudi, da 

moramo učencem omogočiti priložnosti in izzive, kjer bodo sami oblikovali svoje algoritme, 

saj bo to izboljšalo njihove strategije reševanja problemov. Nekaj aplikacij, vodičev in iger, 

ki lahko spodbujajo algoritmično razmišljanje in zgodnje programiranje, smo navedli v 

poglavju računalniškega razmišljanja. 

 

4.2.2 Proces reševanja problemov 

 

Proces reševanja problemov je kompleksen mentalni proces, ki vključuje višje kognitivne 

spretnosti, kar lahko vidimo že z opazovanjem nekaterih tehnik reševanja problemov. V 

nekaterih primerih učenci sami razvijejo strategije reševanja problemov. Na primer pri 

matematiki lahko učenci iznajdejo svoje strategije seštevanja in odštevanja števil, predno 

sploh začnejo z aritmetiko. Vendar pa se bo brez natančnih in konkretnih razlag optimalno 

uporabnih strategij reševanja problemov tudi najbolj ustvarjalen učenec zatekel k 

neproduktivni strategiji ponavljanja poizkusov do uspeha (Hazzan, 2011). Pomembno pa je 

tudi poudariti, da strategije reševanja problemov niso uporabne le v računalništvu, ampak 

tudi pri drugih predmetih in pri vsakodnevnih življenjskih opravilih. 

 

Hazzan (2011) meni, da se proces reševanja začne z analizo problema in konča z opisom 

rešitve, ki je v nekaterih primerih izražena s koraki poteka ali algoritmom. Problematični 

koraki ležijo med analizo problema in rešitvijo, saj opisujejo premikanje od razumevanja 

problema do njegove rešitve. Na te korake lahko gledamo kot korake odkrivanja, tako da sam 

proces reševanja problema lahko vidimo kot odraz ustvarjalnosti, skoraj umetnosti.   

 

V svojem delu (2011) je Hazzan opisal naslednje korake reševanja problemov, pri katerih pa 

poudarja, da sam proces reševanja problemov ni nujno linearen in da se lahko tudi zgodi, da 

je nekaj korakov celo združeno v enega: 

 

1. Analiza problema: Cilj tega koraka je identifikacija problema in razumevanje, o čem 

problem govori. Če problema ne razumemo, ne moremo nadaljevati procesa 

reševanja. 

2. Premislek o alternativnih pristopih: Premislimo tudi o drugačnih načinih rešitve 

problema. 

3. Izbira pristopa: Izberemo primeren pristop, metode in tehnike reševanja problema. 

4. Dekompozicija problema: Problem razdelimo na podprobleme. 

5. Zapis razvoja algoritma: Zapišemo, ustvarimo algoritem v korakih glede na 

podprobleme. 

6. Preverjanje algoritma: Preverimo, če algoritem deluje. 

7. Uporabnost algoritma: Določimo, kako uporaben je algoritem za našo rešitev. 

8. Refleksija: Reflektiramo in analiziramo celoten proces ter zaključimo s predlogi za 

izboljšave v naslednjem procesu reševanja problemov. 

 

Refleksija se nanaša na razmišljanje in analiziranje metod in tehnik uporabljenih v mentalnem 

procesu ali dejanskem vedenju. Je pomembno orodje v učnem procesu in še posebno v višjih 

kognitivnih procesih, kot je reševanje problemov. Učencem ponuja priložnost, da stopijo en 

korak nazaj in razmislijo o svojem miselnem procesu ter tako izboljšajo samoregulacijo in 
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zavedanje o lastnem razmišljanju in dejanju ter posredno tudi izboljšajo spretnosti reševanja 

problemov. Refleksivno razmišljanje je naučen proces, ki potrebuje čas, voljo in vajo za 

izboljšanje (Hazzan, 2011). 

 

Pečjak in Štrukelj (2013) pišeta o utrjenih tehnikah ustvarjalnega mišljenja, ki spodbujajo 

ustvarjalen način reševanja problemov. Namenjene so odraslim osebam, uporabimo pa jih 

lahko tudi pri mlajših učencih, če jim prilagodimo probleme. Spodaj podajamo nekaj tehnik 

ustvarjalnega načina reševanja problemov, ki so primerne za mlajše učence osnovne šole pri 

pouku računalništva: 

 

1. Burjenje možganov (angl. brainstorming) 

 

To je najbolj znana in najpogosteje uporabljena skupinska tehnika ustvarjalnega mišljenja. 

Strokovnjaki so mnenja, da je primerna za spodbujanje idej na vseh področjih ter za reševanje 

širokih in šibko opredeljenih ter ozkih in dobro opredeljenih problemov. Eno od pravil te 

tehnike pravi, da kritika, vrednotenje in ocenjevanje zavrejo ustvarjalno misel. To pa ne velja 

samo za zunanjo kritiko, temveč tudi za samokritiko. Drugo pravilo pravi, da so strokovnjaki 

in ljudje s prevelikimi izkušnjami zaslepljeni od lastne strokovnosti, zaradi česar ne 

sprevidijo enostavnih rešitev. To je eden od razlogov, zakaj je ta tehnika primerna za 

spodbujanje ustvarjalnega razmišljanja in iskanja idej ter rešitev pri učencih. Za velikost 

skupine se priporoča od šest do 12 oseb, manj bi pomenilo premalo idej, prevelika skupina pa 

je prav tako zavirajoča. Mnenje vsake osebe je pomembno, vodja skupine pa poskuša 

koordinirati in združevati mnenja ter ideje, spodbuja pogovor, svojih mnenj pa ne sme 

vsiljevati drugim. Zaželeni so neobičajni predlogi, osnovne zamisli so brez podrobnosti, 

udeleženci ne kritizirajo, najpomembnejša pa je količina idej. Tem več, tem bolje. Po 

predstavitvi problema in dajanju idej poteka ocenjevanje idej na čisto drugačen način kot 

prejšnje aktivnosti. Udeleženci kritizirajo, vrednotijo, uporabljajo ostre argumente, logiko, 

izkušnje in znanje. Izberejo najprimernejše ideje, ki jih nato še posamično preverijo in 

uporabijo za rešitev problema (Pečjak, Štrukelj, 2013). 

 

2. Zapisovanje misli 

 

Zapisovanje zamisli je tehnika, pri kateri udeležencem ni potrebno govoriti, le pišejo. Zato je 

ta tehnika primerna za skupino učencev, ki niso gostobesedni ali se čutijo ovirane, kadar se 

morajo govorno izražati. Tehnika je primerna za vse namene, čeprav je tako kot burjenje 

možganov primernejša za reševanje ne preveč ozkih in ne preveč zaprtih problemov. 

Prednosti te tehnike so, da v kratkem času dobimo ogromno idej, motivacija udeležencev je 

velika, zadrega in strah pred drugimi sta majhna, tehnika kot sama pa je tudi lahko anonimna. 

Zopet je struktura skupine podobna kot pri burjenju možganov, z udeleženci in vodjo, ki bere 

in predstavlja zapisane ideje. Na koncu pa udeleženci zopet ocenijo ideje, povedo svoja 

mnenja in izberejo najprimernejše ideje (Pečjak, Štrukelj, 2013). 

 

3. Ribja kost 

 

Tehnika ribja kost je najprimernejša za odkrivanje problemov ter njihovih vzrokov in 

razlogov. Izvaja se v majhnih skupinah, lahko pa jo uporablja tudi posameznik. Poteka tako, 

da udeleženci na list papirja narišejo glavo in v njej opišejo problem. Nato od glave proti levi 

strani narišejo črto na katero pod kotom 45°, narišejo dodatne črte (rebra). Razloge in vzroke 

na rebra zapisujejo tako, da bolj zapletene vzroke napišejo blizu repa, manj zapletene pa 
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bližje glave. Ko je shema ribe izpolnjena, udeleženci analizirajo odgovore od rebra do rebra 

in jih ocenijo (Pečjak, Štrukelj, 2013). 

 

4. Prepisovanje sanj 

 

To je tehnika, ki jo je predlagal Dragan Sakan v telefonskem pogovoru z Vidom Pečjakom in 

je šele v povoju. Teoretična osnova te tehnike pravi, da razlikujemo nočne in dnevne sanje. 

Nočne sanje niso zavedne, so zmedene in jih ne moremo nadzorovati. Po psihoanalizi naj bi 

jih povzročale podzavestne želje. Dnevne sanje niso tako žive, a so bolj organizirane in manj 

kaotične. Zavesten nadzor je oslabljen, izvirajo pa iz neuresničenih in neizpolnjenih želja. Pri 

tehniki prepisovanja sanj si zapisujemo dnevne sanje, razne ideje, ki nam padajo v glavo, 

predstavljamo si karkoli in si to zapišemo. Kasneje ideje preberemo in jih poskušamo 

dopolniti z rešitvami ali drugimi idejami. Zapisovanje sanj poteka povsem neusmerjeno in 

brez pritiska, kar omogoča porajanje zares ustvarjalnih idej. Taka tehnika bi za učence lahko 

predstavljala zabaven izziv (Pečjak, Štrukelj, 2013). 

 

5. Sinektika 

 

Sinektika pomeni združevanje, sestavljanje nepovezanih prvin. S to tehniko povezujemo 

različne misli in zamisli. Ena od postavk te tehnike je, da ustvarjanje in iskanje rešitev 

problemov ni samo razumski in logičen proces, temveč tudi nerazumski, čustven, 

podzavesten in navdihnjen. Zato se udeleženci te tehnike v pogovoru tudi oddaljijo od danega 

problema in se pogovarjajo o raznih asociacijah, navdihih, čustvenem vživljanju, prispodobah 

in brezveznih primerjavah. Glavno sredstvo sinektike so prispodobe (analogije), ki privedejo 

do rešitve in jih udeleženci skupaj odkrivajo (Pečjak, Štrukelj, 2013). 

 

6. Postopek K 

 

Postopek K oziroma v izvirniku W je dobil svoje kratko ime po začetnicah nemških besed 

was, wie, wer, warum, welche, wann in druge. Glavna ideja tehnike je, da s spraševanjem 

dobivamo podatke in se nam zato pogled na problem spreminja. Primerna je za analizo 

problemov, za odkrivanje jedra problema, deloma tudi za iskanje idej. Najprej si razložimo 

problem, nato se sprašujemo s stavki, ki se začnejo z zakaj, kaj, kako, čemu, kaj še, kdaj in 

drugimi. Odgovore beležimo na list papirja ali na računalnik. Kasneje jih poslušamo ali 

preberemo in podčrtamo koristne, smiselne in izvirne (Pečjak, Štrukelj, 2013). 

 

7.  Med dvema ognjema 

 

Slovenski psiholog Janez Mayer je izdelal zelo zanimivo skupinsko besedno tehniko in jo 

imenoval med dvema ognjema. Poteka tako, da v dveh skupinah nastopa od osem do deset 

oseb. Tehnika je zelo podobna znani igri s tem imenom zato je tudi zelo primerna za mlajše 

učence. Ima poseben namen v iskanju rešitev problemov - odpravlja zavore v mišljenju. 

Zavore nastanejo takrat, ko mislec rešuje probleme vedno na eden in isti način. Končno se 

mu ta tako zapiči v zavest, da se ga ne more več znebiti. Včasih so zavore osebne, včasih pa 

pogojene z okoljem ali neko skupino. Udeleženci so v dveh skupinah, izberejo svojega 

predstavnika, ena skupina ima svojo določeno trditev, druga pa nasprotno. Zagovornika 

zagovarjata trditev svoje skupine, udeleženci pa spontano vstopajo v pogovor predstavnikov, 

jih zagovarjajo, podajajo predloge in ideje. Pride do “navzkrižnega ognja”. Pride do obilice 

rešitev, ki se med seboj spoprijemajo, prilagajajo in izpolnjujejo. V trenutku, ko se 

posamezniki ne strinjajo več s trditvami predstavnika ali ko ne morejo ovreči tez nasprotnika, 
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se preprosto fizično preselijo v nasprotnikovo skupino. Zmaga trditev, katere skupina si 

pridobi več somišljenikov (Pečjak, Štrukelj, 2013).  

 

8. Izbira ključnih elementov 

 

Problemi vsebujejo podatke, ki so pomembni za iskanje rešitve, pa tudi neuporabne podatke. 

Cilj te tehnike je identificiranje bistvenih oziroma ključnih podatkov, preden se sploh lotimo 

iskanja rešitve problema, saj je časovno potratno, da bi se ukvarjali z nepomembnimi podatki. 

Pomemben korak v tem procesu je torej, da za rešitev problema ločimo pomembne od 

nepomembnih podatkov (Rugelj, 2015/16). 

 

9. Diagram in slika problema ter diagram poteka 

 

K razumevanju problema veliko pripomore vizualizacija le-tega. Ker lahko v mislih 

obdržimo le določeno količino slikovnega materiala, je pogosto uporabno narisati sliko ali 

diagram poteka, s katerim pa si tudi lažje predstavljamo potek korakov do rešitve (Rugelj, 

2015/16). 

 

4.2.3 Kognitivni, metakognitivni in motivacijski aspekti reševanja problemov 

 

V nadaljevanju povzemamo spoznanja Richarda E. Mayerja (1998) iz njegovega članka 

Cognitive, metacognitive and motivational acpects of problem solving z namenom, da 

predstavimo bistvene kognitivne, metakognitivne in motivacijske temelje, na katerih temelji 

učenčevo reševanje problemov. 

 

Ko učenci rešujejo probleme, pogosto opazimo sledeči vzorec: učenci dobro rešujejo rutinske 

probleme, ki so se jih že naučili reševati, z nerutinskimi problemi, torej takimi, ki jih ne 

prepoznajo kot znane probleme, pa imajo težave. Rezultati raziskav nakazujejo na zelo 

pomembno vlogo učenčevih spretnosti reševanja problemov (Chi, Glaser, Farr, 1988; 

Ericsson, Smith, 1991; Mayer, 1992; Smith, 1991; Stenberg, Frensch, 1991, v Mayer, 1998). 

 

Pri računanju ploščine paralelograma so te spretnosti identifikacija dolžine in širine 

paralelograma ter poznavanje aritmetičnih operacij, ki jih učenci potrebujejo za izračun 

ploščine. Mayer (1998) meni, da bi se učenci sami morali naučiti osnovnih spretnosti. Vendar 

pa znanje o posameznih osnovnih spretnosti žal ni dovolj za dobro reševanje nerutinskih 

problemov. Raziskave o inteligentnosti (Stenberg, 1985, v Mayer, 1998) in ugotovitve v 

raziskovanju razvoja učnih strategij (Pressley, 1990, v Mayer, 1998) nakazujejo na to, da je 

druga pomembna komponenta za reševanje nerutinskih spretnosti učenčeva metaspretnost. S 

pojmom metaspretnost Mayer v svojem članku (1998) označuje samoregulacijo učenca. 

Zajema kontrolo nad učenjem ter spremljanje učenja in kognitivnih procesov.  

 

Osredotočenost zgolj na učenčeve spretnosti in metaspretnosti tvori nepopolno predstavo 

vplivov na reševanje problemov, saj ne upošteva učenčevih čustev in interesa do problemov. 

Zato je tretja komponenta uspešnega reševanja problemov učenčeva volja, kar potrjujejo tudi 

raziskave o motivacijskih aspektih kognicije (Renninger, Hidi, Krapp, 1992; Weinder, 1986, 

v Mayer, 1998). 
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Mayerjeva teorija torej pravi, da je uspešno reševanje problemov odvisno od spretnosti, 

metaspretnosti in volje ter da lahko na vsako komponento vplivamo z izbranimi gradivi in 

primeri. Metakognicija v obliki metaspretnosti je pri reševanju problemov bistvena, saj 

koordinira ostale komponente. 

 

 

Vloga spretnosti pri reševanju problemov 

 

Ko se soočamo z vprašanjem uspešnega reševanja problemov, je verjetno najočitnejši način 

spodbujanja uspeha ta, da učence naučimo osnovnih spretnosti, potrebnih za rešitev. Torej 

analiziramo vsak problem in določimo potrebne kognitivne spretnosti, katere nato naučimo 

vsako posebej.  

 

Mayer (1998) razlaga tri pristope učenja osnovnih spretnosti pri reševanju problemov:  

 

1) Najprej problem v okviru neke dane teme razdelimo na podprobleme in si ogledamo 

cilje teh podproblemov - tako identificiramo bistvene spretnosti, potrebne za rešitev 

vsakega podproblema.  

2) Drugi pristop vključuje Gagnejevo učno hierarhijo, ki vsebuje analizo problemske 

naloge, ki pa zopet vsebuje hierarhijo podproblemov in nalog, vključenih v vsakem 

reševanju. Učenci, ki so uspešni pri reševanju kompleksnih problemov, bi logično 

morali znati rešiti tudi vse naloge na nižji ravni zahtevnosti, ki so vodile h 

kompleksnim nalogam. 

 

Vendar pa se pogosto izkaže, da tudi v primeru, ko učenci razumejo vse naloge na nižji ravni 

zahtevnosti (bistvene spretnosti), še vedno niso zmožni rešiti kompleksnih nalog (na primer 

odštevanje enomestnih števil v primerjavi z odštevanjem dvomestnih števil). 

 

3) Zadnji pristop pa se osredotoča na komponentno analizo analognega razmišljanja. Pri 

komponentni analizi problem razbijemo do osnovnih kognitivnih procesov. Da rešimo 

problem z analogijami, mora učenec vključiti kognitivne procese kodiranja, uporabo 

in navezavo na podobne primere.  

 

Raziskave kažejo, da so kognitivne spretnosti bistvene in potrebne, vendar ne zadostne za 

izboljšanje reševanja problemov. Čeprav se zdi, da je učenje osnovnih spretnosti najbolj 

direkten način spodbujanja reševanja problemov, zgolj osnovne spretnosti niso dovolj. 

 

Vloga metaspretnosti pri reševanju problemov 

 

Poleg pomembne vloge in vpliva kognitivnih spretnosti, mora reševalec problemov znati 

upravljati s svojimi spretnostmi, kar nakazuje, da so metaspretnosti pomembna komponenta 

reševanja problemov. Metaspretnost ali metakognitivno znanje pomeni znanje kdaj uporabiti 

spretnosti, kako jih koordinirati in kako spremljati (kako delati zapiske je spretnost, védenje, 

da moramo zapiske delati med učenjem, pa je metaspretnost). 

 

Pristop učenja z metaspretnostjo poudarja, da bi se učenci morali naučiti reševanja problemov 

v realnih situacijah. Namesto neprestane vaje bi bilo bolj učinkovito modeliranje, kdaj in 

kako uporabimo določene strategije. 
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Pisanje algoritmov in pisanje programov zahteva spretnost pravilne predstave in razumevanje 

problema, ustvarjanje rešitve in dejanske izvedbe načrta. Velikokrat se zgodi, da učenci vedo, 

katere operacije morajo izvesti za rešitev problema, vendar pa ga v celoti ne razumejo, kar 

kaže na pomanjkljivo predstavo o problemu. Dober način izboljšave je kognitivno 

modeliranje reševanja problemov v kontekstu. To pomeni, da sposoben reševalec, bodisi 

učitelj ali vrstnik, razloži svoj proces razmišljanja med reševanjem problema. Zelo 

pomembno je torej, da učencem ponudimo veliko primerov, ki modelirajo tak način 

razmišljanja, to pa lahko dosežemo z raznimi večpredstavnimi gradivi. Učencem torej 

treniranje, ki je občutljivo na metakognitivno zahtevnost naloge in je prilagojeno njihovim 

sposobnostim, koristi. 

 

Vloga volje pri reševanju problemov 

 

Mayer (1998) meni, da je kljub dolgi zgodovini proučevanja motivacije v izobraževanju 

njena vloga pri reševanju problemov premalo poudarjena. V svojo teorijo je vključil tri 

pristope, ki jim je skupen kognitivni pogled na motivacijo, vsi se oprijemajo ideje, da je volja 

do učenja odvisna delno tudi od učenčeve osebne interpretacije problema. 

 

Motivacija glede na interes 

 

PRIMER:  

 

Mija prebere vso dano literaturo o tem, na kaj mora paziti pri izdelavi videa, medtem ko se 

Maša odloči posneti pot do šole in podati navodila o smeri z videom.  

Katera učenka bo izdelavo videa najbolje razumela? 

 

John Dewey (1913, v Mayer, 1998) je trdil, da se bo Maša zaradi svojega interesa in 

iniciative raziskovanja naučila snov bolje od Mije, ki se je učila s trudom. Dewey je bil 

mnenja, da učitelji radi poudarjajo učenje s trudom iz preprostega razloga, da je življenje 

polno nezanimivih stvari, katere pa moramo sprejeti. Implikaciji teorije učenja s trudom in 

teorije učenja glede na interes sta precej različni. Glede na raziskave je učenje s trudom 

uspešnejše pri samostojnem učenju osnovnih kognitivnih spretnosti, učenje z interesom pa pri 

učenju spretnosti v kontekstu. 

 

Današnje raziskave se osredotočajo na raziskovanje dveh tipov interesa: individualnega in 

situacijskega (Renninger, Hidi, Krapp, 1992, v Mayer, 1998). Individualni interes se nanaša 

na aktivnosti, ki jih ima učenec rajši in je zato neke vrste karakteristika učenca, situacijski 

interes pa je povezan s splošno zanimivostjo aktivnosti oziroma naloge in je zato 

karakteristika učnega okolja. V obeh primerih pa je interes definiran kot interakcija učenca z 

okoljem. 

 

Teorija učenja z interesom predpostavlja, da se učenci lažje in bolje učijo in procesirajo 

gradiva globje, če so zainteresirani, kot če niso. Raziskava Schiefele, Krappa in Wintelerja 

(1992, v Mayer, 1998) potrjuje, da so učenčeve kognitivne aktivnosti odvisne od specifičnega 

pomena gradiv učencem. 

 

Dewey (1913, v Mayer, 1998) je opozoril na zelo pomembno napako, ki jo še danes 

nezavedno delajo mnogi učitelji in oblikovalci večpredstavnih gradiv. Gradiv, ki so že v 

osnovi nezanimiva, ne moremo narediti zanimivih z dodajanjem privlačnih podrobnosti. To 

se sklada z Mayerjevim oblikovnim načelom redundance, ki pravi, da se je bolje izogniti 
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nepomembnim zanimivim podrobnostim, saj s tem ne izboljšamo učenja učencev. To tudi 

potrjujejo raziskave (Garner, Gillingham, White, 1989, v Mayer, 1998), ki pravijo, da visoko 

privlačna gradiva niso direktno povezana s pomembnostjo teme v gradivih. Tako kot Mayer 

je tudi Wade (1992, v Mayer, 1998) odkril, da zapeljive zanimive podrobnosti niso 

spodbudile smiselnega učenja, vendar pa so si učenci podrobnosti dobro zapomnili. Predlagal 

je, da bi morali oblikovalci gradiv in učitelji uporabiti tehnike, ki se bolj osredotočijo na 

kognitivni interes, torej interes za odkrivanje bistva teme v gradivih, kot pa na čustveni 

interes. 

 

Bistvo teorije učenja z interesom torej je, da bolj kot so učenci zainteresirani za gradiva,  bolj 

z razumevanjem se učijo. Žal pa raziskave še niso uspele najti specifičnih mehanizmov, s 

katerimi bi lahko razložili vpliv interesa na naučeno snov. 

 

Motivacija glede na samoučinkovitost 

 

PRIMER: Maša se pri pouku računalništva uči uporabe novega grafičnega programa. Nikoli 

še ni uporabljala grafičnih programov, zato je nemirna in nesamozavestna. Po nekaj minutah 

dela ugotovi, da je sposobna nekaj osnovnih oblik narisati z lahkoto, zato se njen občutek 

samoučinkovitosti poveča. Ugotovi, da tudi njeni sošolci, ki prvič uporabljajo program, 

zmorejo osnove, zato si misli “če drugi lahko, lahko tudi jaz”. Učitelj pride mimo Maše in jo 

pohvali in spodbudi. Zaradi tega se Mašin občutek samozavesti in samoučinkovitosti še 

poveča in s časoma se popolnoma sprosti in prične uživati v delu. 

 

Samoučinkovitost se nanaša na učenčevo sodbo o lastnih zmožnosti za uspešno rešitev neke 

naloge ali aktivnosti. Primer prikazuje štiri vire samoučinkovitosti: 

 interpretacija lastne aktivnosti, 

 aktivnost drugih, 

 učiteljeva ocenitev njenih sposobnosti, 

 njeno psihološko stanje. 
 

Schunk (1991, v Mayer, 1998) pravi, da se motivacija učencev poveča, če zaznajo, da 

napredujejo v učenju. Torej, ko se učenci vidijo kot sposobne, bodo pripravljeni vložiti več 

truda zaradi dviga samozavesti in motivacije. Pintrich in DeGroot (1990, v Mayer, 1998) sta 

našla močno korelacijsko povezanost med samoučinkovitostjo in aktivno uporabo učnih 

strategij, Schunk (1991, v Mayer, 1998) pa je poročal o pozitivni korelaciji med 

samoučinkovitostjo in vztrajnostjo pri reševanju problemov. 

 

Rezultati raziskav torej potrjujejo, da je samoučinkovitost povezana z globljim 

razumevanjem snovi in aktivnim procesiranjem. 

 

Motivacija glede na atribute 

 

Atribucijska teorija poudarja, da je vrsta razlogov, ki jih učenci pripišejo neuspehu in uspehu 

povezana z vsesplošno šolsko aktivnostjo učenca. Učenci, ki pripišejo uspeh in neuspeh 

trudu, bodo bolj verjetno v učenje vlagali več truda kot tisti, ki uspeh in neuspeh pripišejo 

slabemu dnevu, sreči, sposobnostim ali težavnosti. Učenci učiteljevo sočutje do neuspeha 

interpretirajo kot pomanjkanje sposobnosti, medtem ko učiteljevo spodbujanje k vztrajnosti 

učenci vidijo kot potrebo po večjem trudu. Menimo, da je zato pomembno, da so 

večpredstavna gradiva narejena na tak način, da učencem ne vzbujajo občutka, da niso 
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sposobni razumeti teme, pač pa da jih spodbujajo k razmišljanju in iskanju alternativnih 

rešitev problemov.  

 

Volja do učenja in učenčeva motivacija imata velik vpliv na učenje in reševanje problemov. 

Ti trije pristopi povezujejo motivacijo in kognicijo in čeprav ni jasno, kateri od teh vidikov 

bolj vpliva na motivacijo, je nujno, da so večpredstavna gradiva sestavljena z namenom 

višanja motivacije v kognitivnem smislu. 

 

Mayer je s teorijo želel izpostaviti tri najpomembnejše komponente, nujne za reševanje 

problemov: kognitivne spretnosti, metaspretnosti in voljo oziroma motivacijo. Glede na 

njegovo teorijo je večpredstavno gradivo, ki se osredotoča le na osnovne spretnosti, 

nepopolno. 

 

4.3 Povezava samoregulacije učenja in večpredstavnosti 
 

Številne raziskave so pokazale, da so večpredstavna gradiva koristna v podpiranju 

samoregulacije učenja (Barak, 2010; Delfino, Dettori, Persico, 2008; Denton, Madden, 

Roberts, Rowe, 2008; Geddes, 2009; Steffens, 2006, v Johnson, Davies, 2014). 

Večpredstavnost in samoregulacijo hkrati, največkrat srečamo pri e-učenju. 

 

Izraz e-učenje označuje učna okolja, ki so: 

 mrežna, kar pomeni, da omogočajo prenos, posodobitev in deljenje podatkov z več 
napravami, 

 dostopna uporabnikom z računalniki, ki imajo omrežno povezavo, 

 osredotočena na širok pogled poučevanja izven tradicionalnih okvirjev. 

 

Wang in Hannafin (2005, v Johnson, Davies, 2014) menita, da je glavna prednost e-učenja z 

večpredstavnostjo ta, da odpravi omejitve časa in prostora ter poda možnosti za 

samoregulacijo učenja. Zimmerman (2002, v Johnson, Davies, 2014) je poudaril, da 
samoregulacija učenja ni takojšnja karakteristika učenca, pač pa se razvije čez čas s pomočjo 

različnih tehnik poučevanja, z modeliranjem in pomočjo staršev, učiteljev, tutorjev in 

vrstnikov. 

 

Vsa učna okolja, tudi digitalna, bi morala biti osredotočena na spodbujanje učenčevega 

uspeha, posledično na spodbujanje samoregulacije učenja, samostojnosti in vseživljenjskega 

učenja (Johnson, Davies, 2014). 

 

Steffens (2006, v Johnson, Davies, 2014) je določil naslednje značilnosti programov in 

aplikacij, katerih cilj je spodbujanje samoregulacije učenja: 

 modelirane demonstracije, primeri, 

 vodene vaje, 

 samostojno delo in samoreflektivne vaje. 
 

Spletna učna okolja (angl. Web-Based Learning Environment) so učna okolja, do katerih 

dostopamo preko interneta. Preko njih lahko komuniciramo z vrstniki in učitelji ter 

dostopamo do raznih gradiv. E-učna okolja (angl. Digital Learning Environment) so tehnične 

rešitve, ki podpirajo učenje, poučevanje in učno aktivnost. Vsebujejo katerokoli kombinacijo 

programske opreme, digitalnih učnih orodij in večpredstavnih gradiv za e-učenje. Pogosto e-

učna okolja vključujejo tudi sisteme za upravljanje z učenjem (LMS, angl. Learning 
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Management System), ki so sposobni slediti in beležiti učne aktivnosti ter učenčevo uspešnost 

pri reševanju nalog. Obstaja široka paleta raznih izobraževalnih tehnik poučevanja in učenja, 

ki jih nudijo LMS-ji: od spremljanja učnega treninga in beleženja zapisov do ponujanja 

raznih tečajev z možnostjo sodelovanja (Johnson, Davies, 2014). 

 

Večpredstavna gradiva so lahko zelo raznolika in personalizirana z načelom individualizacije 

ter s kombinacijo različnih tehnik in načel, kot smo jih opisali v prejšnjih poglavjih, tako da 

so prilagojena individualnim razlikam med učenci. 

 

Prav ta fleksibilnost, prilagodljivost in dostopnost digitalne tehnologije omogoča tudi 

samoregulacijo učenja. LMS-ji podpirajo dostop do gradiv v kadarkoli in kjerkoli. Specifična 

orodja, kot so spletne konference in forumi za diskusije, podpirajo sodelovanje med učitelji in 

učenci. Testi in kvizi omogočajo takojšnjo povratno informacijo, s pomočjo učnih analitik pa 

pridobimo tudi obvestila o napredovanju in predloge za izboljšave. Razna orodja načrtovanja 

(angl. planner) podpirajo načrtovanje samega učnega procesa in aktivnosti ter na koncu tudi 

evalvacijo aktivnosti. S temi orodji učenci lažje spremljajo svoje razumevanje snovi, s 

pisanjem sprotnih refleksij v blogih ali forumih pa je omogočeno vsesplošno zavedanje 

lastnega napredovanja in območja izboljšave (Johnson, Davies, 2014). 

 

Učenci si poleg načrta aktivnosti, glede na podana večpredstavna gradiva, lahko izberejo tudi 

strategije, ki jih bodo uporabljali pri različnih aktivnostih, kar spodbuja tudi vsesplošno 

reševanje problemov in jim pomaga pri regulaciji lastnega vloženega truda. S povečanjem 

zavedanja o napredku pa lahko uredijo in spremenijo zapise svojega načrta, da prilagodijo pot 

do svojih ciljev in s tem uravnavajo svoj učni proces. 

 

Azevedo, Moos, Green, Winters in Cromley (2008, v Johnson, Davies, 2014) so potrdili 

povečanje spretnosti samoregulacije učenja pri učencih, ki so se učili z gradivi, katera so 

vsebovala večpredstavne kognitivne podpore. 

 

Pri samoregulaciji učenja je pomembno upoštevati tudi individualne razlike med učenci, 

stopnjo samoučinkovitosti, motivacijo in čustveno kontrolo. Takšne karakteristike učencev 

lažje podpremo v digitalnih kot v tradicionalnih učnih okoljih (Geddes, 2009; Sungur, 

Tekkaya, 2006; Wang, 2011, v Johnson, Davies, 2014). 

 

Učitelji in oblikovalci večpredstavnih gradiv nimajo direktnega nadzora nad karakteristikami 

učencev, imajo pa nadzor nad izbiro in implementacijo načel oblikovanja in večpredstavnih 

elementov digitalnih okolij (Johnson, Davies, 2014). 
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5. MOTIVACIJSKI IN ČUSTVENI VIDIK POUČEVANJA Z 

VEČPREDSTAVNOSTJO 

 

V tem poglavju se bomo osredotočili na motivacijo in njeno vlogo v učnem procesu in 

samoregulaciji učenja, da bi lažje razumeli njen vpliv pri učenju z večpredstavnimi gradivi. 

Opisali bomo kognitivno učinkovito teorijo učenja z mediji Roxane Moreno, ki, za razliko od 

Mayerjeve kognitivne teorije učenja z večpredstavnostjo, vključuje tudi metakognitivne in 

motivacijske elemente učenja. Ker pa so čustva močno povezana z motivacijo, bomo omenili 

tudi nekaj raziskav, ki so osredotočene na proučevanje vpliva čustev pri učenju z 

večpredstavnostjo. 

 

5.1 Učna motivacija 
 

M. Juriševič (2012: 8) je v svojem učbeniku Motiviranje učencev v šoli zapisala, da je učna 

motivacija v psihologiji videna kot posebna vrsta motivacije, ki jo učenec s svojim vedenjem 

izraža v kontekstu šolskega učenja: “Motivacija, ki je sicer psihološki proces, v obliki 

različnih motivacijskih sestavin - to so na primer interesi, atribucije, samopodoba, cilji, 

zunanje spodbude, vrednote – energetizira učni proces tako, da ga najprej aktivira, nato pa 

bolj ali manj zavestno usmerja do zaključka učne naloge oziroma učnega cilja.” 

 

Učna motiviranost označuje vedenjski izraz motivacije, ki je ob tem razviden iz učenčevega 

razmišljanja, čustvovanja in ravnanja (Juriševič, 2012). 

Pomembno je dejstvo, da se motivacija vedno dogaja v učencu, kjer se tudi vedno nahaja in 

mu je ne moremo dati. Lahko pa njegovo motivacijo negujemo, ozaveščamo, spodbujamo z 

raznimi motivacijskimi spodbudami ali pa tudi nasprotno, učenca lahko tudi demotiviramo. 

 

M. Juriševič (2012) je motivacijske spodbude razdelila v dve širši skupini: 

 

1. Didaktične motivacijske spodbude, kot so na primer sama organizacija učnega okolja 

in učenja, učne metode, izbira nalog ter didaktični material. 

 

2. Psihološke motivacijske spodbude, kot so na primer vodenje učenca med učenjem s 

povratnimi informacijami o njegovem učenju, dosežkih, s podporami in usmerjanje 

pri učenju v območju učenčevega bližnjega razvoja. Na učence vpliva tudi zgled 

učitelja, zato je pomembno, da pokažemo pozitiven odziv in ravnanje tako v pristopu 

k učnim nalogam kot tudi med učenjem ter pri razlagi rezultatov učenja (Juriševič, 

2012). 

 

Predmet raziskave tega magistrskega dela je raziskovanje vpliva Mayerjevih načel, ki jih 

uporabljamo pri snovanju večpredstavnih gradiv, zato se bomo osredotočili na prvo skupino 

motivacijskih spodbud. To pa ne pomeni, da zanemarimo morebiten posreden vpliv prve 

skupine motivacijskih spodbud na drugo skupino spodbud, saj navsezadnje dobro zasnovana 

učna gradiva delujejo tudi kot kognitivne podpore in pomagajo pri usmerjanju učnega 

procesa. 
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5.1.1 Vloga motivacije v procesu učenja in samoregulaciji učenja 

 

Pintrich in Schunk (2002, v Juriševič, 2012) sta v raziskavah ugotovila, da motivacija ni v 

tako tesni zvezi z učnimi dosežki oziroma učno uspešnostjo kot s samim učenjem oziroma 

kognitivnimi in metakognitivnimi procesi, ki v njem sodelujejo. 

Motivacija je povezana s shranjevanjem informacij v dolgoročni spomin ter prepoznavanjem 

in priklicem teh informacij (Schiefde, Rheinberg, 1997, v Juriševič, 2012). V Mayerjevi 

teoriji je ta proces imenovan generativno procesiranje. 

Stipek (2002, v Juriševič, 2012) meni, da se učna motivacija izraža predvsem v odnosu 

učencev do učenja in v različnosti pristopov učencev k učenju. 

 

M. Juriševič (2012) je mnenja, da motivacijo danes definiramo kot mediatorsko 

spremenljivko učne uspešnosti, ki je s šolskimi ocenami v šibkem pozitivnem odnosu. Še 

vedno velja, da intelektualne sposobnosti pojasnjujejo od 50 do 60 odstotkov učne 

uspešnosti, medtem ko motivacija pojasnjuje le približno 10 odstotkov učne uspešnosti. 

Vendar pa je motivacija vseeno bistvenega pomena, saj se učenje brez motivacije ne more 

osmisliti (Juriševič, 2006, v Juriševič, 2012). 

 

V poglavju samoregulacijskega učenja smo povedali, da je samoreguliran učenec aktiven v 

svojem učnem procesu ne glede na prisotnost zunanje kontrole. Sam kognitivno, 

metakognitivno in vedenjsko regulira in uravnava svoj učni proces s ciljem doseganja učne 

uspešnosti (Schunk, Zimmerman, 2008, v Juriševič, 2012). 

 

Veliko raziskav kaže na to, da so samoregulirani učenci za razliko od svojih vrstnikov, poleg 

tega, da znajo regulirati svoj proces učenja z raznimi strategijami, tudi visoko notranje 

motivirani in samozavestni (Juriševič, 2012). 

 

Zimmermanov ciklični model je najbolj odmeven stopenjski model, ki pojasnjuje vlogo 

motivacije v procesu učne samoregulacije: 

 

1. na stopnji priprave na učenje se učenec na podlagi svoje notranje naravnanosti odloča 

za določeno učno vedenje in si določa cilje učenja; 

 

2. na stopnji učenja ima motivacija pomembno vlogo pri vzdrževanju pozornosti za 

učenje in kadar učenec uravnava svoje vztrajanje pri učni nalogi; 

 

3. na stopnji refleksije po učenju učenec ovrednoti svoje učenje in oblikuje prihodnjo 

učno naravnanost tako, da se odloči za ohranjanje ali spreminjanje njenih posameznih 

sestavin, recimo ciljev, atribucij ali samopodobe (Juriševič, 2012). 

 

5.1.2 Vloga motivacije v učenju z večpredstavnostjo 

 

Mayer (2014) se v svojem članku sprašuje, kakšna je vloga motivacije pri učenju z 

večpredstavnostjo. Kognitivne teorije učenja z večpredstavnostjo se v veliki večini 

osredotočajo na metode, ki zmanjšajo odvečno procesiranje, upravljajo z bistvenim 

procesiranjem in ustvarjajo generativno procesiranje. 

 

Glede na Mayerjevo kognitivno teorijo učenja z večpredstavnostjo učenec z generativnim 

procesiranjem s predznanjem integrira organizirane mentalne modele. Od učenčevega 
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vloženega truda in volje je odvisno, ali bo novo pridobljeno znanje integriral v dolgoročni 

spomin k že obstoječemu znanju. Koliko volje ima in koliko truda bo učenec vložil v sam 

proces integracije in do kakšne mere bo znanje osmislil, pa je odvisno ravno od učenčeve 

motivacije. 

 

Raziskave, ki so osredotočene na tehnike oblikovanja večpredstavnih gradiv, katere 

omogočajo generativno procesiranje, raziskovalcem predstavljajo velik izziv, saj so se 

prisiljeni poglobiti v pomen motivacije pri učenju z večpredstavnostjo. Torej, pojavlja se 

pomembno vprašanje glede tega kaj učence motivira, da so aktivni pri kognitivnih procesih 

izbiranja, organiziranja in integriranja, ki so glede na teorijo učenja z večpredstavnostjo 

ključni za učenje z razumevanjem. 

 

Kognitivno učinkovita teorija učenja z mediji (CATML, angl. Cognitive Affective Theory of 

Learning with Media) Roxane Moreno je oblikovana tako, da vključuje tudi motivacijske, 

čustvene in metakognitivne elemente, ki niso tako močno ozaveščeni v kognitivni teoriji 

učenja z večpredstavnostjo (Mayer, 2014). 

 

Mayer in Moreno (2007) poudarjata, da motivacijski elementi usmerjajo učenje z višanjem 

ali nižanjem kognitivne aktivnosti ter da metakognitivni elementi usmerjajo učenje z 

reguliranjem kognitivnih procesov.  

Bistvo CATML teorije je, da lahko določeni motivacijsko učinkoviti elementi večpredstavnih 

gradiv vplivajo na stopnjo kognitivnih aktivnosti v kognitivnih procesih med samim učenjem. 

V tabeli 4 so predstavljene tri konceptualizacije učinkov motivacijsko učinkovitih elementov 

v večpredstavnih gradivih: 

 
Tabela 4: Konceptualizacije učinkov motivacijsko učinkovitih elementov (Mayer, 2014) 

PRISTOP OPIS PRIMER 

Manj je več Uporabimo načela, ki 

zmanjšajo odvečno 

procesiranje in upravljajo 

z bistvenim procesiranjem. 

Izbrišemo odvečne 

podatke in poudarimo 

bistvene. 

Več je več Uporabimo načela, ki 

motivirajo učence, da 

vstopijo v generativno 

procesiranje. 

Dodamo privlačno grafiko 

ali zanimive intelektualno 

izzivalne učne situacije. 

Osredotočeni več je več Uporabimo načela, ki 

motivirajo učence za 

generativno procesiranje 

in hkrati zmanjšajo 

odvečno procesiranje. 

Dodamo privlačno 

grafiko, ki je bistvena za 

doseganje učnega cilja. 

Dodamo tudi zanimive 

učne situacije z dovolj 

časa in pomoči za 

doseganje učnega cilja. 

 

Manj je več pristop se osredotoča na tehnike oblikovanja, ki zmanjšajo odvečno procesiranje 

in uspešno upravljanje z bistvenim procesiranjem. V primeru, da motivacijski elementi 

ustvarjajo odvečno procesiranje ali učenca odvrnejo od bistvenih podatkov, so nezaželeni 

(Mayer, 2014). 
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Več je več pristop se osredotoča na tehnike oblikovanja, ki ustvarjajo generativno 

procesiranje. Ta pristop je delno tvegan, saj vključuje motivacijske elemente, ki imajo 

potencial ustvarjanja kognitivne preobremenitve (Mayer, 2014). 

 

Osredotočen več je več pristop pa vključuje vse cilje oblikovanja večpredstavnega gradiva. 

Uporablja načela oblikovanja, ki motivirajo učence za generativno procesiranje, medtem ko 

hkrati omogočajo dovolj pomoči, da ne pride do preobremenitve in da učenec lahko osmisli 

novo znanje (Mayer, 2014). 

 

Mayer je v svoji raziskavi (2014) ugotovil, da je dodajanje privlačne grafike, ki ni imela 

relevantnega pomena kot motivacijski element v večpredstavnem gradivu, pripeljalo do 

povečanega interesa, vendar pa ni omogočilo boljšega znanja. Ta raziskava kaže na določene 

primanjkljaje motivacijskih elementov, ki pa so v tej obliki še posebno škodljivi za učence s 

slabšim predznanjem tematike, ki je vsebovana v večpredstavnem gradivu. 

Tako kot je Mayer (2009, v Liew, Tan, 2016) v raziskavi za zapeljive podrobnosti že 

ugotovil, se je tudi tukaj pokazalo, da je zelo pomembno pri dodajanju privlačne grafike to, 

da ta izboljša in poudari le relevantne podatke. 

 

5.2 Čustva v učenju z večpredstavnostjo 
 

Omenili smo, da Moreno v svoji CATML teoriji poleg metakognitivnih in motivacijskih 

elementov vključuje tudi čustvene. Glede na čustven vidik učenja z večpredstavnostjo, se 

proces učenja usmerja tudi s čustvenimi dejavniki, ki vplivajo na učenčevo voljo vlaganja 

truda v učni proces. Torej so delovni spomin učenca, motivacija in kognicija pod vplivom 

učenčevih čustev (Park, 2015, v Liew, Tan, 2016). 

 

Um (2012, v Liew, Tan, 2016) je pokazal, da so učenci, ki so se učili dobro razpoloženi, 

dosegli boljše rezultate kot tisti, ki so se učili z nevtralnim razpoloženjem. Raziskava je 

pokazala tudi, da lahko z uporabniškim vmesnikom vplivamo na čustva učencev. Kasneje je 

te ugotovitve poskušal potrditi tudi Plass s kolegi (2012), ko so preverili vpliv barve in oblik 

na učenčeva čustva, motivacijo in kognitivno aktivnost. Ugotovili so, da večpredstavna 

gradiva, oblikovana na način, ki spodbuja pozitivna čustva, pozitivno vplivajo na motivacijo, 

pomnjenje in razpoloženje učencev. Še več, pokazalo se je, da je tako gradivo vplivalo tudi 

na učenčevo dojemanje zahtevnosti gradiva. Ni pa mu uspelo potrditi vpliva pozitivnih čustev 

na višje oblike znanja (Liew, Tan, 2016). 

 

Pomembno je razlikovanje čustev od razpoloženja, saj sta to sicer močno povezana, vendar 

različna konstrukta. Razpoloženje se razlikuje od čustev v dveh pomembnih aspektih. Prvič, 

razpoloženja trajajo dlje kot čustva (Ekkehahis, 2012, v Liew, Tan, 2016), in drugič, 

razpoloženja delujejo na manj intenzivni ravni kot čustva (Fridja, 2009, v Liew, Tan, 2016). 

Medtem ko so čustva bolj intenzivna in aktivirajo akcijsko-orientirane reakcije, imajo 

razpoloženja bolj podzavesten in bolj stabilen vpliv na učenčeve kognitivne procese (Forgus, 

1995, v Liew, Tan, 2016). 
 

Isen (1984, v Um, Song, Plass, 2015) je s kolegi pokazala, da pozitivna čustva izboljšajo 

kreativno reševanje problemov. V splošnem učenci, ki doživljajo pozitvna čustva, vidijo in 

dojemajo učne situacije in naloge bolj pozitivno, ker jih tudi interpretirajo bolj pozitivno. Isen 

in Erez (2002, v Um, Song, Plass, 2015) ter Isen in Reeve (2005, v Um, Song, Plass, 2015) 
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pa so prišli do podobnih zaključkov glede vpliva pozitivnih čustev na notranjo motivacijo, saj 

čustva vplivajo na kognitivne procese, ki so vključeni pri učenju. 

Hkrati pa je Isen (1990; 1993, v Um, Song, Plass, 2015) ugotovila tudi, da so pozitivna 

čustva povezana s povečanimi količinami dopamina
3
 v možganih, kar posledično pripelje do 

izboljšanih nekaterih kognitivnih aktivnosti (Ashby, Isen, Turken, 1990, v Um, Song, Plass, 

2015). Raziskave kažejo, da ima v veliki večini slabo razpoloženje negativen vpliv na 

kognitivno aktivnost učencev s tem, da porabi vse vire za procesiranje v delovnem spominu. 

Prvi argument je, da slabo razpoloženje usmerja učenca na nepomembne podrobnosti (Nolen-

Moeksema, 2008, v Liew, Tan, 2016), drugi argument pa pravi, da bodo slabo razpoloženi 

učenci aktivirali strategije za popravljanje razpoloženja tako, da je rezultat učinek deljene 

pozornosti v delovnem spominu med kognitivnimi aktivnostmi in popravljanjem 

razpoloženja (Brand, 2007; Riediger, 2011, v Liew, Tan, 2016). 

 

V kontekstu učenja z večpredstavnimi gradivi je dobro razpoloženje povezano z notranjo 

motivacijo in generativnim procesiranjem učencev (Plass, 2014; Um, 2012, v Liew, Tan, 

2016). Pokazano je tudi, da slabo razpoloženje lahko iz skrbi za slabe rezultate motivira 

učence, da v osmišljanje snovi vložijo več truda (Erber, Erber, 1994; Forgus, 2013, v Liew, 

Tan, 2016). 

 

V navezavi z zaznavnimi stili učencev lahko omenimo, da sta Chih-Ming in Ying-Chun 

(2012) ugotovila, da so videi z govorno razlago vzbudili pozitivna čustva in najbolj vplivala 

na učence, pri katerih prevladuje avditivni zaznavni stil. Dinamična večpredstavna gradiva, ki 

vsebujejo videe in animacije, pa so pozitivna čustva vzbudila pri učencih, pri katerih 

prevladuje vidni zaznavni stil. Čustveno oblikovanje večpredstavnih gradiv ne pomeni 

dodajanje elementov, pač pa spreminjanje obstoječih elementov, kot so na primer barva, 

oblike, položaj in struktura elementov. Večina strokovnjakov se močno izogiba uporabi rdeče 

barve, pozitiven učinek pa se je pokazal z uporabo nežnih odtenkov oranžnih, rumenih, 

modrih in zelenih barv (Um, Song, Plass, 2015). 

 

Trenuten trend raziskovanja vpliva čustev na motivacijo in učenje z večpredstavnimi gradivi 

se osredotoča na uporabnost uporabniškega vmesnika, razporeditev elementov na spletni 

strani, barvo, splošno estetiko, oblike in razne ilustracije (Heidig, 2015; Plass, 2014; Um, 

2012, v Liew, Tan, 2016). 

 

Uporabniški vmesnik je z drugimi besedami vidno površje, s katerim so učenci v stiku, ko so 

v interakciji z večpredstavnimi gradivi, medtem ko so čustva globlji in neviden medij med 

učenci in večpredstavnimi gradivi. 

 

Čustva in razpoloženja so v kognitivni teoriji učenja z večpredstavnimi gradivi torej lahko 

interpretirana kot nepomembne podrobnosti, ki povzročajo preobremenitev v delovnem 

spominu in tako škodujejo učenju, po drugi strani pa so lahko spodbudniki motivacije in 

posledično ustvarjajo generativno procesiranje ter s tem pomagajo osmisliti novo znanje 

(Um, Song, Plass, 2015). 

  

                                                 
3
 Dopamin je možganska kemikalija, ki nam omogoča, da imamo občutek blaženosti, užitka, evforije, 

motivacije, sreče in koncentracije. Naši možgani komunicirajo sami s seboj. So sistem živčnih celic, imenovanih 

nevrotransmitorji, ki komunicirajo med seboj. Dopamin je nevrotransmitor, ki ga živci uporabljajo za pošiljanje 
sporočil. 
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6. EMPIRIČNA RAZISKAVA 

 

6.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Mayer je s pomočjo svoje kognitivne teorije učenja z večpredstavnostjo določil 15 načel 

oblikovanja večpredstavnega gradiva, ki dokazano izboljšajo učenje učencev in posredno tudi 

razumevanje ter pridobljeno znanje. Pred kratkim se je v osnovni šoli pričel izvajati 

neobvezni izbirni predmet Računalništvo, pri katerem je med drugimi splošnimi cilji 

predmeta naveden tudi cilj spodbujanja računalniškega in algoritmičnega razmišljanja ter 

strategij reševanja problemov. Današnji hiter razvoj tehnologije s sabo prinese tudi nove 

zahteve za učence. Vedno bolj zaželeno in nujno je, da učenci postanejo v lastnem učenju 

samoregulativni. Da so učenci lahko samoregulativni, morajo razvijati svoje kognitivne in 

metakognitivne spretnosti, pomembno pa je tudi, da ostanejo motivirani, saj je motivacija 

ključnega pomena za učenje.  

 

V diplomskem delu Mayerjeva načela pri poučevanju programiranja (Drožđek, 2015) smo 

ugotovili, da večpredstavna gradiva, narejena po Mayerjevih načelih, spodbujajo znanje z 

razumevanjem ter motivacijo, vendar tega nismo preverili s statističnimi testi. Sedaj bomo to 

znanstveno preverili. Hkrati pa se nam je porodilo vprašanje, ali je možno ustvariti 

večpredstavna gradiva z upoštevanjem Mayerjevih načel, ki bi učencem pomagala spodbujati 

uporabo kognitivnih spretnosti, specifično uporabo tehnik reševanja problemov, modeliranih 

v videih in primerih. Enako želimo preveriti, kako gradiva spodbujajo uporabo 

metakognitivnih spretnosti in motivacijo učencev. Tema gradiv je razlaga osnov algoritmov. 

Ker so kognicija, motivacija in metakognicija v procesu samoregulacije med seboj tesno 

povezane, nas zanima tudi povezanost med kognitivnimi spretnostmi, metakognitivnimi 

spretnostmi ter motivacijo, ki so pod vplivom večpredstavnih gradiv. Večpredstavna gradiva 

vključujejo veliko različnih elementov, gradivo je lahko predstavljeno na več načinov, ki pa 

ima lahko različne vplive na učence različnih zaznavnih stilov. Tako preverjamo tudi, na 

katere zaznavne stile učencev imajo večpredstavna gradiva največji vpliv pri uporabi 

kognitivnih in metakognitivnih spretnosti in pri motivaciji. Nazadnje preverjamo tudi mnenja 

učencev oziroma njihove ocene dejavnikov, ki nastopajo v večpredstavnih gradivih. 

 

6.1.1 Cilji raziskave 

 

Samoregulacija je za mlajše učence zelo zahteven proces, ki pa je za razumevanje snovi, 

predstavljene na različne načine, vedno bolj nujen. Tehnologija nam omogoča, da učencem 

določene koncepte lažje predstavimo, lahko pa se tudi zgodi, da tako njihov učni proces 

otežimo. Včasih ni koristno, če zahtevne koncepte predstavimo mlajšim učencem, ker jim za 

razumevanje le-teh primanjkuje predznanja, če pa jih predstavimo na način, da spodbujamo 

njihovo razumevanje, jih omogočimo, da so v učnem procesu aktivni in si znanje lažje 

osmislijo. Cilji raziskave v magistrskem delu so: 

 

1. Sestaviti večpredstavna gradiva z upoštevanjem Mayerjevih načel oblikovanja, ki 

bodo spodbujala kognitivne in metakognitivne spretnosti učencev ter jih bodo 

motivirala za delo. 

2. Ugotoviti, kako dobro učenci v kontrolni in eksperimentalni skupini ocenjujejo 

pravilnost algoritmov in kako dobro identificirajo napake algoritmov. 
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3. Ugotoviti, ali med eksperimentalno in kontrolno skupino učencev obstajajo 

razlike med številom doseženih točk v nalogah, ki preverjajo pridobljeno znanje. 

4. Ugotoviti, ali med eksperimentalno in kontrolno skupino učencev obstajajo 

razlike pri uporabi kognitivnih in metakognitivnih spretnosti ter motivacijo. 

5. Ugotoviti, ali med različnimi zaznavnimi stili učencev v eksperimentalni skupini 

obstajajo razlike glede uporabe kognitivnih in metakognitivnih spretnosti ter 

motivacije. 

6. Ugotoviti, ali v kontrolni in eksperimentalni skupini obstaja statistično pomembna 

povezanost med kognitivnimi, metakognitivnimi spretnostmi in motivacijo. 

7. Preveriti razlike med kontrolno in eksperimentalno skupino učencev v ocenah 

učencev glede učinka izbranih dejavnikov v večpredstavnih gradivih.  

 

6.1.2 Raziskovalna vprašanja 

 

Glavna raziskovalna vprašanja so: 

 

RV1: Ali obstajajo med kontrolno in eksperimentalno skupino učencev statistično 

pomembne razlike v povprečnem številu doseženih točk pri nalogah, ki preverjajo 

pridobljeno znanje? 

RV2: Kako dobro učenci v kontrolni in eksperimentalni skupini ocenjujejo pravilnost 

algoritmov ter kako dobro identificirajo napake algoritmov? 

RV3: Ali obstajajo statistično pomembne razlike med kontrolno in eksperimentalno skupino 

v ocenah uporabe kognitivnih in metakognitivnih spretnosti ter motivacije? 

RV4: Ali se med različnimi zaznavnimi stili učencev eksperimentalni skupini pojavljajo 

statistično pomembne razlike v oceni motivacije ter v uporabi kognitivnih in metakognitivnih 

spretnosti? 

RV5: Ali obstaja v kontrolni in eksperimentalni skupini povezanost med ocenami motivacije, 

kognitivnimi in metakognitivnimi spretnostmi? 

RV6: Ali obstajajo statistično pomembne razlike med kontrolno in eksperimentalno skupino 

učencev v ocenah učencev glede učinka izbranih dejavnikov v večpredstavnih gradivih? 

 

6.2 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

V sklopu magistrskega dela je raziskava potekala s kvantitativnim raziskovalnim pristopom. 

Metoda je deskriptivna in eksperimentalno kavzalna, saj smo opisali stanje in s pomočjo 

kontrolne in eksperimentalne skupine učencev pridobili podatke. Kontrolna in 

eksperimentalna skupina se razlikujeta glede na gradivo, ki sta ga prejeli. Eksperimentalna 

supina se je učila s pomočjo gradiv, ki so bila sestavljena z upoštevanjem Mayerjevih načel 

oblikovanja, kontrolna skupina pa si je ogledala gradiva, ki niso bila sestavljena z 

upoštevanjem Mayerjevih načel in so bila predstavljena v navadnem pdf dokumentu. 
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6.2.1 Vzorec 

 

Raziskava je temeljila na neslučajnostnem namenskem vzorcu učencev. Vzorec so 

predstavljali učenci 4. Razreda dveh osnovnih šol, ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet 

Računalništvo. V obeh osnovnih šolah so eno skupino predstavljali učenci enega razreda, 

drugo pa učenci drugega razreda. Na koncu smo skupine združili. 

 

 
Graf 1: Struktura kontrolne in eksperimentalne skupine glede na spol učencev 

Sodelovalo je 41 učencev, od tega 20 učencev v kontrolni skupini in 21 učencev v 

eksperimentalni skupini. Kontrolna skupina je vključevala 13 dečkov (65 %) in sedem deklic 

(35 %), v eksperimentalni skupini pa je bilo 14 dečkov (67 %) ter sedem deklic (33 %). 

 

 
Graf 2: Struktura kontrolne in eksperimentalne skupine glede na starost učencev 

V kontrolni skupini je bilo enajst učencev (55 %) starih 10 let ter devet učencev (45 %), 

starih 9 let. V eksperimentalni skupini pa so prevladovali 9-letni učenci, teh je bilo 14 (67 %), 

sedem (33 %) pa jih je bilo starih 10 let.   

 

65% 

35% 

Kontrolna skupina 
glede na spol 

Dečki

Deklice 67% 

33% 

Eksperimentalna 
skupina glede na spol 

Dečki

Deklice

45% 

55% 

Kontrolna skupina 
glede na starost 

9 let

10 let
67% 

33% 

Eksperimentalna 
skupina glede na 

starost 

9 let

10 let



66 

 

  
Graf 3: Struktura kontrolne in eksperimentalne skupine glede na zaznavni stil učencev 

Iz grafa 3 je razvidno, da so bili učenci v kontrolni skupini precej enakomerno razporejeni 

glede na svoj zaznavni stil. Sedem (35 %) učencev se je uvrstilo med vidne zaznavne stile, 

kar pomeni, da si najbolje zapomnijo podatke, ki jih vidijo. Med avditivne zaznavne stile, 

torej tiste učence, ki raje slišijo podatke, se je prav tako uvrstilo sedem (35 %) učencev. Šest 

(30 %) učencev, pa je določilo, da se rajši učijo s premiki in gibanjem, kar pomeni, da pri 

njih prevladuje kinestetični zaznavni stil. V eksperimentalni skupini pa so prevladovali 

učenci z vidnim zaznavnim stilom in sicer kar deset (48 %) učencev. Pod avditivne zaznavne 

stile se je določilo osem (38 %) učencev, pod kinestetične zaznavne stile pa trije (14 %) 

učenci.   

 

6.2.2 Raziskovalni instrumenti 

 

Učenci so po ogledu večpredstavnih gradiv izpolnili vprašalnik, sestavljen iz dveh delov. Prvi 

del poleg splošnih informacij o učencih vsebuje tudi dve nalogi, s katerima smo preverili 

naučeno znanje učencev, in eno nalogo, s katero smo preverili zavedanje učencev. Prva 

naloga je bila namenjena preverjanju zapomnitve glavnih definicij algoritmov in diagrama 

poteka ter preverjanju, če so učenci razumeli, kdaj uporabimo algoritme. V drugi nalogi pa so 

učenci usvojeno znanje uporabili in poskušali sestaviti delujoč, smiseln algoritem. Pri nalogi 

so morali uporabljati logično razmišljanje in dekompozicijo problema. V drugi nalogi so 

učenci tudi izmenjali list s sošolcem in drug drugemu preverili delovanje algoritma. Namen 

tega je bil, da pri učencih spodbudimo evalvacijo in analizo, saj so morali najti tudi napako 

(če algoritem ni deloval) in podati predloge sošolcu, kako naj izboljša svoj algoritem. Tretja 

naloga pa je preverjala zavedanje učencev njihovega lastnega znanja ter razmišljanje o 

popravkih algoritma. Zadnje vprašanje tretje naloge pa je preverjalo razumevanje snovi tako, 

da so učenci razmišljali o uporabi algoritmov v vsakdanjemu življenju. 

 

V drugem delu vprašalnika so učenci določili svoj prevladujoči zaznavni stil in s pomočjo 

lestvice Likertovega tipa določili moč strinjanja pri posameznih trditvah. Trditve so bile 

razdeljene na štiri sklope. Prvi sklop sedmih trditev se je nanašal na kognitivne spretnosti, 

bolj specifično na tehnike reševanja problemov, ki so jih učenci uporabljali v drugi nalogi 

prvega dela vprašalnika, drugi sklop sedmih trditev je opisoval metakognitivne spretnosti, 

tretji sklop sedmih trditev je preverjal motivacijo, zadnji, četrti sklop osmih trditev pa je bil 
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namenjen preverjanju učinka nekaterih dejavnikov v večpredstavnih gradivih, ki vplivajo na 

kognitivne in metakognitivne spretnosti ter motivacijo.  

Vprašalnik je v prilogi.  

6.2.3 Izvedba raziskave 

 

Raziskava je potekala v dveh delih. Prvi del zajema ustvarjanje in oblikovanje večpredstavnih 

gradiv, ki so oblikovana z upoštevanjem Mayerjevih načel in upoštevanjem teoretičnih 

ugotovitev. Sestavili smo tudi gradiva, ki niso narejena z upoštevanjem Mayerjevih načel. 

 

Drugi del pa zajema analizo odgovorov učencev na vprašanja in naloge v vprašalniku ter 

analizo in interpretacijo vseh pridobljenih podatkov. 

 

6.2.4 Izdelava večpredstavnih gradiv 

 

Tema večpredstavnih gradiv je bila razlaga algoritmov. Zato smo se odločili, da algoritme in 

diagram poteka razložimo z animacijo, dodali pa smo tudi tri videe za primer algoritmov, kjer 

so prikazana razna vsakodnevna opravila, ob katerih pa se počasi oblikuje algoritem. Vsi 

videi in animacije so še dodano opremljeni z govorno razlago. Tako smo zagotovili, da je 

celotna snov razbita na več manjših ciljev, ki jih je lažje usvojiti po delih.  

 

Dve animaciji in tri videe smo nato naložili na spletno stran, ki smo jo sestavili in oblikovali 

s pomočjo brezplačnega ustvarjalca in oblikovalca spletnih strani Wix (dostopen na 

http://www.wix.com/). Da pa smo lahko animaciji in posnetke objavili na naši spletni strani, 

smo jih morali najprej naložiti na popularno spletno stran za izmenjavo posnetkov YouTube 

(dostopen na www.youtube.com) in jih nato vključiti na našo spletno stran s funkcijo embed. 

 

Gradiva z upoštevanjem Mayerjevih načel oblikovanja so dostopna na spletni strani 

http://razlagaalgoritmov.wix.com/algoritmi, gradiva brez upoštevanja Mayerjevih načel pa so 

v prilogi. 

 

Animaciji smo ustvarili v programu PowerPoint, govorno razlago pa smo posneli ob 

predvajanju animacije s pomočjo snemalnika zaslona Screencast-O-Matic (dostopen na 

http://screencast-o-matic.com/home). Za uporabo snemalnika zaslona smo se najprej 

registrirali na spletno stran in si ustvarili račun, nato pa smo lahko snemali naenkrat največ 

15 minut. Nato smo posnetek še dodatno obdelali z Windows Movie Maker-jem, pri čemer 

smo posnetek upočasnili ter nastavili prehode med različnimi scenami in glasnost.  

 

V animacijah smo upoštevali Mayerjevo kognitivno teorijo učenja z večpredstavnostjo tako, 

da smo vključili tista Mayerjeva načela oblikovanja večpredstavnih gradiv, ki dokazano 

izboljšajo učne pogoje pri učenju z animacijo. Tako smo uporabili: 

 

Načela za zmanjšanje odvečnega procesiranja: 

 

 načelo signalizacije, s katerim smo poudarili pomembne dele razlage z drugo barvo 
ali podčrtavanjem in nakazali smer gibanja v algoritmih,  

 načelo časovne nezamaknjenosti, s katerim je bila govorna razlaga slišana istočasno 
ob prikazu slikovnega materiala,  
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 načelo prostorske nezamaknjenosti, s katerim so bile glavne ključne besede prikazane 
ob slikovnem materialu, ki so ga opisovale, 

 načelo koherence, s katerim smo izključili nepomembne in zavajajoče podatke, 

 načelo redundance, saj h govorjenim besedam nismo vključevali še pisanih besed, 
vključili smo le najbolj bistvene. 

 

Načela za obdelovanje bistvenega procesiranja: 

 

 načelo modalnosti, razlaga je bila govorjena (kot smo omenili smo pisane besede 
uporabili le za prikaz ključnih podatkov), 

 načelo segmentacije pa smo upoštevali v širšem pogledu naših gradiv tako, da sta bili 
razlaga algoritmov in diagrama poteka ter videa narejeni neodvisno in posebej, učenci 

pa so si sami izbrali, kaj si bodo pogledali. 

 

Načela za ustvarjanje generativnega procesiranja: 

 

 načelo večpredstavnosti, saj smo uporabili slikovni in besedni material, 

 načelo glasu, ker so govorjene besede posnete s človeškim glasom in niso 
računalniško sintetizirane, 

 in načelo samorazlage, ker je ob vsakem posnetku vprašanje, ki spodbuja učenca, da 
si bistveno razloži s svojimi besedami. 

 

Ker sta učiteljici obeh razredov zagotovili, da učenci predznanja o algoritmih in diagramu 

poteka še nimajo, smo lahko upoštevali tudi načelo različnih posameznikov, kar pomeni, da 

bi učinki oblikovanja morali biti za učence višji. 

 

Pri sami razlagi smo si govor sestavili vnaprej, tako da je razlaga gladko potekala. Pazili pa 

smo tudi, da je razlaga potekala od lažjega k težjemu in da je bila jasna ter bistvena. Da so 

bili ključni podatki predstavljeni pregledno, smo ob upoštevanju načela prostorske 

nezamaknjenosti besedilo pisali od leve proti desni in od zgoraj navzdol, uporabili pa smo 

tudi dovoljšno velikost besedila. Animaciji nista bili daljši od treh minut. 
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Slika 15: Primer razlage diagrama poteka 

Kot smo že omenili, so učenci v 4. razredu osnovne šole po Piagetovi teoriji na konkretno 

operativni stopnji, kar pomeni, da imajo težave z razumevanjem abstraktnih konceptov. 

Istočasno lahko upoštevamo teorijo Vigotskega, ki pravi, da učenci napredujejo, če jim 

podajamo probleme in snov, za katere smatramo, da so v učenčevem območju bližnjega 

razvoja. Tako smo tudi mi v večpredstavnih gradivih upoštevali območje bližnjega razvoja in 

v posnetke vključili dejanske konkretne vsakodnevne situacije, s katerimi se učenci lahko 

poistovetijo, ob predvajanju aktivnosti pa se je na desni strani sproti izrisoval algoritem v 

obliki diagrama poteka. Tako smo želeli s takimi primeri omogočiti lažje razumevanje 

koncepta algoritma in diagrama poteka, spodbujati algoritmično in računalniško razmišljanje 

ter, kar je najpomembnejše, za učence smo želeli ustvariti most od konkretnega k 

abstraktnemu. Učenci niso imeli predznanja in so se s temo prvič srečali, zato smo z razlago 

in primeri želeli večpredstavno gradivo uvrstiti v učenčevo območje bližnjega razvoja, kjer so 

Mayerjeva načela oblikovanja služila kot neke vrste kognitivna podpora učencem ob gledanju 

gradiv in učenju snovi. 

 

V videih smo poskušali modelirati tudi tehnike reševanja problemov. Vključili smo primer 

algoritma za pripravo čaja, algoritem za popravilo svetilke in algoritem za izdelavo 

pobarvanke. Videa za pripravo čaja in izdelavo pobarvanke sta bila dolga približno eno 

minuto, video za popravilo svetilke pa skoraj tri minute, ker je to primer algoritma, kjer so 

bila upoštevana bolj kompleksna pravila odločanja. S kratkimi videi in animacijami smo 

upoštevali, da mlajši učenci težje ohranjajo pozornost in koncentracijo ter da je bolje podati 

več krajših posnetkov kot enega daljšega. V videih smo upoštevali ista Mayerjeva načela 

oblikovanja kot v animacijah. 
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Slika 16: Primer posnetka izdelave algoritma za pripravo čaja 

 

Video posnetke smo posneli s tablico z navadno kamero, nato pa smo jih naložili na 

računalnik, kjer smo jih z Windows Movie Maker-jem pohitrili ali upočasnili, odvisno od 

hitrosti kasnejše razlage algoritma, ter nastavili prehode ob delih posnetka. Deli posnetkov so 

se ujemali z bloki oziroma koraki algoritma na desni strani. Zvok smo pri video posnetkih 

izključili, saj nismo želeli, da bi zvok ozadja motil razlago. V PowerPointu smo ustvarili 

animacijo, kjer se izrisuje algoritem z diagramom poteka in zopet pripravili razlago za naprej. 

Nato pa smo ob hkratnem predvajanjem videa ter animacije s snemalnikom zaslona 

Screencast-O-Matic snemali oboje ter govorno razlago hkrati. Celoten novi video smo zopet 

obdelali v Windows Movie Maker-ju, kjer smo nastavili glasnost in hitrost videa. Naložili 

smo ga na spletno stran YouTube ter s funkcijo embed tudi na našo spletno stran. To smo 

storili za vse video posnetke. 

 

Ob koncu vsakega videa in animacije so bila vprašanja, ki so učence spodbujala, da si 

poskušajo bistvo posnetka razložiti s svojimi besedami, s tem smo do neke mere upoštevali 

tudi Mayerjevo načelo samorazlage. 

 

Pri izdelavi celotne spletne strani in video posnetkov smo se izogibali kričečih barv, ker 

raziskave kažejo, da slabo vplivajo na učenčevo počutje. Poskušali smo vzbuditi dobro 

počutje učencev z nežnimi odtenki zelene barve in enostavno uporabo spletne strani.  

 

Na začetni strani se je pojavil velik računalnik z gumbi, ki je služil kot menu, s katerimi so se 

učenci lahko premikali po spletni strani. S tem smo omogočili interakcijo z navigacijo. Z 

video posnetki, ki jih učenci lahko prevrtavajo, ustavijo ali zavrtijo še enkrat ter jim 

nastavljajo glasnost, pa je bila omogočena interakcija s kontrolo. Omogočena je bila tudi 

blažja oblika kontrole z manipulacijo, ker so lahko učenci video posnetke in animaciji 

povečali na celoten zaslon. Ker je bila to razlaga popolnoma nove teme, ker so bila gradiva v 

obliki videov in animacij ter ker so sodelovali mlajši učenci, več interakcije nismo želeli 

omogočiti. Razlog je v tem, da bi tako lahko izzvali kognitivno preobremenitev, izgubili 
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koncentracijo učencev ali pa bi učenci preusmerili svojo pozornost na možnosti interakcije 

namesto učenja novih spretnosti in aktivnega razmišljanja. Menimo, da bi bila uporaba več 

interakcije bolj smiselna pri utrjevanju in ponavljanju snovi. 

 

 
Slika 17: Začetna spletna stran 

 

Gumbi so bili veliki in z velikim besedilom, možnost poti nazaj na glavno stran ali pa 

linerano premikanje naprej in nazaj med posnetki je tudi bila omogočena z gumbi na vsaki 

strani, tako da so imeli učenci prosto pot izbire vrstnega reda ogleda gradiva. 

 

Gradivo, ki ni bilo narejeno z upoštevanjem Mayerjevih načel oblikovanja, je navaden 

dokument. Razlaga je bila sicer jasna in bistvena, vendar pa je vsebovala le en primer 

algoritma za rešitev problema s svetilko, ni vsebovala barv in je bila shranjena v pdf formatu. 

Gradivo je v prilogi. 

 

6.2.5 Postopek zbiranja podatkov 

 

Pred dejanskim zbiranjem podatkov smo se sestali z obema učiteljema računalništva in jima 

predstavili in razložili potek raziskave. Sestavili smo soglasje za starše, ki so ga učenci 

odnesli staršem v pogled in podpis. Po pridobitvi njihovega soglasja smo se z učiteljema 

dogovorili o datumu raziskave. Pridobili smo tudi vso potrebno opremo (slušalke). 

 

Pred pričetkom raziskave smo učencem podali navodila in jim predstavili način dela. Učenci 

so imeli 15 minut časa za ogled gradiv, nato pa še 30 minut za oba dela vprašalnika. 

Vprašalnik je bil anonimen, poleg prvih dveh nalog, s katerima smo preverili usvojeno 

znanje, je vseboval osnovne podatke učencev, kot so starost, spol, zaznavni stil in razred ter 

dve vprašanji odprtega tipa in ocenjevalne lestvice. Odgovor na vprašanja odprtega tipa smo 

kategorizirali, kategorije pa glede na odgovore učencev združevali. 
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Eksperimentalna skupina si je ogledala večpredstavna gradiva, narejena z upoštevanjem 

Mayerjevih načel oblikovanja. Za ogled spletne strani, animacij in posnetkov učenci niso 

potrebovali nobene registracije ali gesla. So pa potrebovali vsak svoje slušalke, da so si lahko 

ogledali posnetke v vrstnem redu in s tempom, ki so ju sami izbrali. Kontrolna skupina pa si 

je ogledala gradivo, ki ni bilo narejeno z upoštevanjem Mayerjevih načel oblikovanja. To je 

bil statičen pdf dokument z razlago iste teme, vendar z manj primeri in barvami. 

 

Obe skupini sta potem izpolnili enak vprašalnik. 

 

6.2.6 Postopek obdelave podatkov 

 

Zbrane podatke smo obdelali s pomočjo programov Excel in IBM SPSS Statistic 22. Za 

preverjanje normalne porazdelitve podatkov smo uporabljali Kolmogorov-Smirnov test. Za 

preverjanje statistično pomembnih razlik v povprečnih dosežkih pri nalogah, ki preverjajo 

naučeno znanje med kontrolno in eksperimentalno skupino učencev, smo uporabili test 

Mann-Whitney. Za primerjanje pravilnosti rešenih nalog in identificiranja napak učencev 

med skupinama smo uporabili Crosstab primerjavo.  

 

V drugem delu vprašalnika smo preverili zanesljivost s Cronbachovim koeficientom α, 

korelacijsko povezanost med ocenami kognitivnih, metakognitivnih spretnosti ter motivacijo 

pa smo računali s Pearsonovim korelacijskim koeficientom. Za iskanje razlik v ocenah 

uporabe kognitivnih in metakognitivnih spretnosti med skupinama smo zaradi normalne 

porazdelitve podatkov uporabili t-test za neodvisne vzorce, za iskanje razlik v ocenah 

motivacije med skupinama pa smo zaradi nenormalne porazdelitve podatkov uporabili test 

Mann-Whitney. Nato smo za iskanje razlik v ocenah uporabe kognitivnih in metakognitivnih 

spretnosti med posameznimi zaznavnimi stili učencev v eksperimentalni skupini uporabili 

test enosmerne analize variance ANOVA, za iskanje razlik v ocenah motivacije med 

zaznavnimi stili v eksperimentalni skupini pa smo uporabili test Kruskal-Wallis. Za zadnje 

raziskovalno vprašanje, kjer smo iskali razlike med ocenami učinkovitosti raznih dejavnikov, 

ki med kontrolno in eksperimentalno skupino nastopajo v večpredstavnih gradivih, pa smo 

zaradi nenormalne porazdelitve uporabili test Mann-Whitney.  

 

Rezultate smo predstavili v obliki tabel in grafov, pri vprašanjih odprtega tipa pa smo 

odgovore učencev z uporabo metode analize vsebine kategorizirali. 

 

6.3 REZULTATI Z ANALIZO IN INTERPRETACIJO 
 

Statistično analizo zbranih podatkov smo opravili v dveh delih. Na prvo raziskovalno 

vprašanje smo odgovorili v analizi prvega dela vprašalnika, hkrati smo tu analizirali tudi 

pravilnost ocenjevanja in analiziranja učencev kontrolne in eksperimentalne skupine ter 

njihovo zavedanje lastnega znanja. V drugem delu pa smo poskušali odgovoriti na ostala 

raziskovalna vprašanja, ki vključujejo uporabo različnih tehnik reševanja problemov ter 

njihovih metakognitivnih spretnosti, analizirali pa smo tudi motivacijo učencev v obeh 
skupinah. 
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6.3.1 Statistična analiza prvega dela vprašalnika 

 

V prvem delu vprašalnika smo želeli preveriti usvojeno znanje 15-minutnega učenja z 

različnimi gradivi. Pri prvi nalogi je šlo zgolj za priklic znanja in definicij, v drugi nalogi pa 

so morali učenci uporabiti znanje o algoritmih, diagramih poteka in tehnik reševanja 

problemov ter sestaviti svoj algoritem. Prva naloga je bila vredna 3 točke, druga naloga pa 5 

točk. Zanimalo nas je, ali so prvo in drugo nalogo učenci, ki so se učili z gradivi, ki so 

narejena z upoštevanjem Mayerjevih načel oblikovanja (eksperimentalna skupina), rešili 

bolje kot učenci, ki so se učili z navadnim dokumentom (kontrolna skupina).  

 

Postavili smo raziskovalno vprašanje: 

 

RV1: Ali obstajajo med kontrolno in eksperimentalno skupino učencev statistično 

pomembne razlike v povprečnem številu doseženih točk pri nalogah, ki preverjajo 

pridobljeno znanje? 

Ker nismo imeli normalne porazdelitve podatkov, smo za izračun statistično pomembnih 

razlik med povprečnim številom doseženih točk pri prvi in drugi nalogi med kontrolno in 

eksperimentalno skupino učencev uporabili test Mann-Whitney. 

 

 

 
Graf 4: Dosežki učencev pri prvi nalogi glede na skupino 

Prva naloga je od učencev zahtevala, da s svojimi besedami opišejo algoritem, diagram 

poteka in uporabo algoritma. Večina učencev v obeh skupinah, kar je tudi razvidno iz grafa, 

je v tej nalogi s svojimi besedami opisala le algoritem, ne pa tudi diagram poteka in uporabo 

algoritma. Zato jih je večina dobila le 1 točko. V kontrolni skupini so trije učenci dobili 0 

točk, šest jih je dobilo 2 točki. V eksperimentalni pa je 1 točko dobilo kar 20 učencev in le en 

učenec 3 točke. Nihče v tej skupini ni dobil 0 točk. Zanimivo pa je, da so nalogo v povprečju 

bolje reševali učenci v kontrolni skupini kot pa v eksperimentalni.  
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Tabela 5: Mann-Whitney test povprečno doseženih točk pri prvi nalogi glede na skupino 

Test Mann-Whitney 

 

Skupina Število (N) 

Aritmetična sredina 

ranga (𝑥𝑟) 

Naloga 1 Kontrolna 20 22.00 

Eksperimentalna 21 20.05 

Skupaj 41  

 

 Naloga 1 

Mann-Whitney (U) 190.000 

α .488 

a. Spremenljivka skupin: Skupina 

 

Vrednost testa Mann-Whitney pri preverjanju statistično pomembnih razlik v povprečnem 

številu doseženih točk pri prvi nalogi med skupinama ni statistično pomembna (U = 190,0, α 

= 0,488). Med kontrolno in eksperimentalno skupino učencev se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v povprečno doseženih točkah pri prvi nalogi. Podatkov ne moremo 

posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da imajo učenci v kontrolni 

skupini boljše povprečje doseženih točk pri prvi nalogi ( 𝑥𝑟 =  22,0) kot učenci v 

eksperimentalni skupini ( 𝑥𝑟 = 20,05). 
 

 
Graf 5: Dosežki učencev pri drugi nalogi glede na skupino 

V drugi nalogi so morali učenci pridobljeno znanje uporabiti in sestaviti algoritem. Naloga je 

bila statistično pomembno boljše rešena v eksperimentalni skupini kot v kontrolni skupini. V 

kontrolni skupini osem učencev naloge ni niti pravilno začelo, zato so dobili 0 točk. Šest 

učencev je nalogo rešilo za 1 točko, pet za 2 točki ter en učenec, ki je pri tej nalogi dobil 3 

točke. V eksperimentalni skupini pa sta dva učenca dobila 0 točk, trije 1 točko, trije 2 točki, 

pet učencev je nalogo rešilo za 3 točke ter kar osem učencev za 4 točke. Vseh 5 točk pa ni 

dobil nihče. 
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Tabela 6: Mann-Whitney test povprečno doseženih točk pri drugi nalogi glede na skupino 

Test Mann-Whitney 

 

Skupina Število (N) 

Aritmetična sredina 

ranga (𝑥𝑟) 

Naloga 2 Kontrolna 20 14.10 

Eksperimentalna 21 27.57 

Skupaj 41  

 

 Naloga 2 

Mann-Whitney (U) 72.000 

α .000 

a. Spremenljivka skupin: Skupina 

 

Vrednost testa Mann-Whitney pri preverjanju statistično pomembnih razlik v povprečnem 

številu doseženih točk pri drugi nalogi med skupinama pa je statistično pomembna (U = 72,0, 

α = 0,0). Med kontrolno in eksperimentalno skupino učencev se pojavljajo statistično 

pomembne razlike v povprečnem številu doseženih točk pri drugi nalogi. Podatke lahko 

posplošimo na osnovno množico in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da bi učenci, ki 

so se učili z večpredstavnimi gradivi, narejenimi z upoštevanjem Mayerjevih načel 

oblikovanja, dosegli boljše povprečne rezultate pri taki nalogi (𝑥𝑟 = 27,57) kot učenci, ki so 

se učili z navadnim dokumentom (𝑥𝑟 = 14,10). 
Za prvo raziskovalno vprašanje lahko ugotovimo, da med učenci kontrolne in 

eksperimentalne skupine v prvi nalogi ni statistično pomembnih razlik v povprečno 

doseženih točkah, vendar pa je Mann-Whitney test pokazal pri učencih kontrolne in 

eksperimentalne skupine statistično pomembne razlike v povprečno doseženih točkah pri 

drugi nalogi.  

 

Prva naloga je preverjala, kako dobro so si učenci zapomnili definicije in kako dobro bi te 

opisali s svojimi besedami. Učenci v kontrolni skupini so se učili z navadnim pdf 

dokumentom, kjer so podatki predstavljeni z napisanimi besedami. Gre za učence 4. razreda 

osnovne šole, torej so bolj dovzetni za podatke, ki so jasno vidni in je zato njihov vpliv 

hitrejši, kot če so “skriti” v videu ali animaciji. Verjetno je, da so nalogo bolje rešili, ker so 

bili podatki, ki so bistveni za zapomnitev, lažje dostopni in vidni takoj v dokumentu. Učenci 

v eksperimentalni skupini so si za dostop teh podatkov morali ogledati animacije in so bili 

podatki tako malce težje dostopni in ne takoj vidni. 

 

Situacija pa se obrne, če pogledamo rezultate učencev kontrolne in eksperimentalne skupine 

pri drugi nalogi, ki je zahtevala uporabo znanja in tehnik reševanja problemov na dejanskem 

primeru. Učenci v eksperimentalni skupini so imeli možnost ogleda procesa ustvarjanja 

algoritma, kjer je modeliran kognitivni proces reševanja. Učenci v kontrolni skupini pa te 

možnosti niso imeli. Zato ne preseneča, da so se v tej nalogi pokazale statistično pomembne 

razlike v rezultatih med skupinama. 
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RV2: Kako dobro učenci v kontrolni in eksperimentalni skupini ocenjujejo pravilnost 

algoritmov ter kako dobro identificirajo napake algoritmov? 

V nadaljevanju druge naloge so si učenci izmenjali vprašalnike in drug drugemu ocenili 

algoritem. Določiti so morali, ali sošolčev algoritem deluje ali ne. Tu smo učence posebej 

opomnili, da morajo slediti korakom algoritma tako, kot jih je zapisal sošolec, ter da morajo 

na podlagi tega ugotoviti, ali algoritem deluje ali ne. Če so ugotovili, da algoritem ne deluje, 

so morali tudi identificirati napako in podati predloge popravka algoritma. Nalogo smo 

ocenjevali tako, da smo določili pravilnost ali nepravilnost učenčeve ocene sošolčevega 

algoritma glede na to, ali je sošolčev algoritem res deloval ali ne. 

 
Tabela 7: Pravilnost učenčevih ocen algoritma v drugi nalogi v kontrolni skupini 

 

Pravilnost učenčevih ocen 

Skupaj Pravilno Nepravilno 

Učenčeve ocene 

algoritma 

Deluje 0 9 9 

Ne deluje 10 1 11 

Skupaj 10 10 20 

 

V tabeli 6 je razvidno, da je devet učencev v kontrolni skupini ocenilo sošolčev algoritem kot 

delujoč, vendar nepravilno. To pomeni, da nihče od učencev ni napisal delujočega algoritma 

in tudi nihče ni ugotovil, da ni delujoč. Enajst učencev pa je sošolčev algoritem ocenilo kot 

nedelujočega, od teh je deset učencev to pravilno ugotovilo in le en učenec ne. Za konec 

lahko povemo, da je deset učencev pravilno ocenilo sošolčev algoritem in deset učencev 

napačno. 

 
Tabela 8: Pravilnost učenčevih ocen algoritma v drugi nalogi v eksperimentalni skupini 

 

Pravilnost učenčevih ocen 

Skupaj Pravilno Nepravilno 

Učenčeve ocene 

algoritma 

Deluje 8 7 15 

Ne deluje 6 0 6 

Skupaj 14 7 21 

 

V eksperimentalni skupini jih je od 21 učencev 15 odločilo, da sošolčev algoritem deluje. Od 

teh jih je algoritem pravilno ocenilo osem, sedem učencev pa je to storilo nepravilno. To torej 

pomeni, da je osem učencev v eksperimentalni skupini napisalo delujoč algoritem, kar je 

znatno več od kontrolne skupine. Iz tabele 7 je tudi razvidno, da so od šestih učencev, ki so 

sošolčev algoritem ocenili za nedelujočega, to vsi storili pravilno. Od 21 učencev v 

eksperimentalni skupini je sošolčev algoritem pravilno ocenilo 14 učencev, nepravilno pa 

sedem, kar je bolje kot v kontrolni skupini. 
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Tabela 9: Pravilnost učenčevih identifikacij napak sošolčevega algoritma v kontrolni skupini 

 

Pravilnost učenčevih ocen 

Skupaj Ni potrebno Pravilno Nepravilno 

Učenčeve 

identifikacije 

napak 

sošolčevega 

algoritma 

Deluje 0 0 9 9 

 

Ne deluje 
1 3 8 11 

Skupaj 1 3 16 20 

 

V tabeli 8 lahko preberemo, da je od enajstih učencev, ki so algoritem ocenili kot nedelujoč, 

sedem učencev nepravilno identificiralo napako v algoritmu. Trije učenci so pravilno 

identificirali napake v algoritmu in posledično tudi podali pravilne popravke algoritma. Glede 

na to, da je devet učencev nepravilno določilo, da sošolčev algoritem deluje, posledično tudi 

niso identificirali napak in predlogov. En učenec je imel delujoč algoritem, zato tu ni bilo 

potrebno identificirati napak. Na koncu lahko povemo, da so od 20 učencev trije pravilno 

identificirali napake sošolčevega algoritma, kar 16 pa nepravilno. 

 
Tabela 10: Pravilnost učenčevih identifikacij napak sošolčevega algoritma v eksperimentalni 

skupini 

 

Pravilnost učenčevih ocen 

Skupaj Ni potrebno Pravilno Nepravilno 

Učenčeve 

identifikacije 

napak 

sošolčevega 

algoritma 

Deluje 8 0 7 15 

 

Ne deluje 
0 6 0 6 

Skupaj 8 6 7 21 

 

Učencem, ki so pravilno ocenili delovanje sošolčevega algoritma kot delujočega, ni bilo 

potrebno identificirati napak. Posledično nobeden od učencev, ki so ocenili sošolčev 

algoritem kot delujoč, ni identificiral napake. Od 15 učencev, ki so menili, da sošolčev 

algoritem deluje, je sedem učencev napačno identificiralo napake v algoritmu, posledično pa 

tudi niso podajali predlogov za popravke. Od vseh učencev, ki so pravilno ocenili sošolčev 

algoritem za nedelujočega, pa so vsi pravilno identificirali napake in podali predloge za 

popravke. Tako osmim učencem ni bilo potrebno identificirati napak, šest jih je to storilo 

pravilno ter sedem nepravilno. 

 

V zadnji, tretji nalogi prvega dela vprašalnika so si učenci zopet zamenjali vprašalnike tako, 

da so imeli spet vsak svojega. Tu smo preverjali učenčevo zavedanje pravilnosti lastnega 

algoritma. S tem smo torej do neke mere preverili tudi zavedanje lastnega znanja. 
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Tabela 11: Učenčevo zavedanje delovanja lastnega algoritma glede na sošolčevo oceno 

delovanja v kontrolni skupini 

 

Naloga 3 

Skupaj 

Vedel sem, 

da deluje 

Vedel sem, 

da ne deluje 

Nisem vedel, 

da deluje 

Nisem vedel, 

da ne deluje 

Učenčeve 

ocene 

algoritma 

Deluje 6 0 3 0 9 

Ne deluje 
1 1 0 9 11 

Skupaj 7 1 3 9 20 

 

Kot prikazuje tabela 10 je devet učencev sošolčev algoritem ocenilo za delujočega. Nato je 

šest učencev določilo, da so vedeli, da algoritem deluje, in trije učenci, da niso vedeli, da 

algoritem deluje. Od enajstih učencev, katerih algoritem je bil s strani sošolcev ocenjen kot 

nedelujoč, pa je bil en učenec še vedno prepričan, da njegov algoritem deluje, en učenec je 

vedel, da ne deluje, kar devet učencev pa ni vedelo, da njihov algoritem ne deluje. V 

kontrolni skupini so torej učenci precej samozavestni pri svojem ocenjevanju algoritma, to pa 

lahko pomeni, da se niso dobro zavedali lastnega znanja oziroma so ga narobe interpretirali. 

 
Tabela 12: Učenčevo zavedanja delovanja lastnega algoritma glede na sošolčevo oceno 

delovanja v eksperimentalni skupini 

 

Naloga 3 

Skupaj 

Vedel sem, da 

deluje 

Nisem vedel, da 

deluje 

Nisem vedel, da 

ne deluje 

Učenčeve 

ocene 

algoritma 

Deluje 11 4 0 15 

Ne deluje 
0 0 6 6 

Skupaj 11 4 6 21 

 

V eksperimentalni skupini lahko pridemo do podobnih ugotovitev kot v kontrolni skupini. Od 

15 učencev, katerih algoritem je bil ocenjen s strani sošolcev kot delujoč, jih je kar enajst 

trdilo, da so vedeli, da njihov algoritem deluje, in le štirje učenci niso vedeli, da njihov 

algoritem deluje. Kar pa samozavest glede pravilnosti algoritmov še potrdi, je dejstvo, da 

vseh šest učencev, katerih algoritem je bil ocenjen s strani sošolcev kot nedelujoč, ni vedelo, 

da njihov algoritem ne deluje. 

 

Za drugo raziskovalno vprašanje lahko ugotovimo, da so učenci v eksperimentalni skupini 

bolje evalvirali sošolčev algoritem kot učenci v kontrolni skupini. Menimo, da je to povezano 

tudi z boljšim rezultatom pri drugi nalogi, saj so verjetno zaradi naloge bolje razumeli sam 

proces ustvarjanje algoritma in se tako naučili, na kaj morajo pri tem paziti. Tudi napake 

sošolčevega algoritma so učenci bolje identificirali v eksperimentalni skupini kot učenci v 

kontrolni skupini, kar kaže na boljše zavedanje delov, ki so pomembni za delujoč algoritem. 

Iz podatkov lahko tudi sklepamo, da so učenci samozavestni, vendar pa ni popolnoma jasno 

ali se dobro zavedajo lastnega znanja, saj je večina učencev tako v kontrolni kot v 

eksperimentalni skupini trdila, da so vedeli, da algoritem deluje. Tako ne moremo predvideti, 



79 

 

ali bi se učenci v eksperimentalni skupini zavedali nepravilnosti, če bi algoritem rešili 

napačno. 

 

Zadnji del tretje naloge pa je učence spraševal tudi, kje vse bi tak algoritem lahko uporabili v 

vsakdanjem življenju. Odgovore učencev smo povzeli in predstavili s tabelo o kontrolni in 

eksperimentalni skupini. Rezultati v obeh grafih so predstavljeni glede na število podanih 

odgovorov, kar pomeni, da so lahko nekateri učenci podali več odgovorov. 

 

 
Graf 6: Odgovori učencev pri tretji nalogi v kontrolni skupini 

V kontrolni skupini kar enajst učencev ni odgovorilo na vprašanje, najpogostejši odgovor pa 

je bil “pri gradnji hiše”, ki se je pojavil štirikrat.  

 

 
Graf 7: Odgovori učencev pri tretji nalogi v eksperimentalni skupini 
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V eksperimentalni skupini pa le trije učenci niso odgovorili na vprašanje. Najpogostejši 

odgovori so bili “pri polaganju ploščic”, “pri igri ristanc” in “pri igrah”. V splošnem lahko 

sklepamo, da so učenci v eksperimentalni skupini imeli veliko več idej kot učenci v kontrolni 

skupini. 

 

6.3.2 Statistična analiza drugega dela vprašalnika 

 

Zanesljivost vprašalnika 

 

Za ugotavljanje zanesljivosti vprašalnika smo uporabili Cronbachov koeficient α. V 

vprašalniku smo imeli štiri sklope vprašanj: kognitivne spretnosti, metakognitivne spretnosti, 

motivacija in dejavniki v večpredstavnih gradivih, ki vplivajo na kognitivne, metakognitivne 

spretnosti ter motivacijo. Ker gre za učence 4. razreda osnovne šole in je vzorec teh majhen 

(41 učencev), smo se dogovorili, da je vprašalnik dovolj zanesljiv, če je Cronbachov 

koeficient večji od 0,60. Za prvi sklop vprašanj smo izračunali koeficient 0,655, za drugi 

sklop vprašanj 0,615, za tretji sklop vprašanj 0,791 ter zadnji sklop vprašanj 0,766. 

Zanesljivost vprašalnika je v povprečju 0,71 in ker je posamezna vrednost večja od 0,60, 

lahko zaključimo, da je vprašalnik dovolj zanesljiv. 

 

RV3: Ali obstajajo statistično pomembne razlike med učenci kontrolne in 

eksperimentalne skupine v ocenah uporabe kognitivnih in metakognitivnih spretnosti 

ter motivacije? 

Da bi odgovorili na naslednje raziskovalno vprašanje, smo izračunali povprečne ocene 

uporabe kognitivnih spretnosti, metakognitivnih spretnosti ter motivacije za vsakega učenca 

posebej. Pri ocenah uporabe kognitivnih in metakognitivnih spretnosti imamo normalno 

porazdelitev podatkov, zato smo za iskanje statistično pomembnih razlik med kontrolno in 

eksperimentalno skupino v ocenah uporabe kognitivnih in metakognitivnih spretnosti 

uporabili t-test za neodvisne vzorce. Pri ocenah motivacije pa nismo imeli normalne 

porazdelitve podatkov, zato smo uporabili test Mann-Whitney. 
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Tabela 13: T-test za neodvisne vzorce - uporaba kognitivnih spretnosti 

Statistika skupin 

 

Skupina 

Število 

(N) 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Ocena 

standardne 

napake 

Ocena 

kognitivnih 

spretnosti 

Kontrolna 20 3.2550 .69318 .15500 

Eksperimentalna 
21 3.8381 .62807 .13706 

T-test neodvisnih vzorcev 

 

Levene test 

enakosti 

varianc t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F α t g α (2-smeren) 

Ocena 

standardne 

napake 

Ocena 

kognitivnih 

spretnosti 

Enakost 

varianc 
.620 .436 -2.825 39 .007 .20640 

   -2.818 38.163 .008 .20690 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,620, α = 0,436) je t-test za 

neodvisne vzorce pokazal statistično pomembne razlike med kontrolno in eksperimentalno 

skupino v povprečnih ocenah uporabe kognitivnih spretnosti (t = 2,825, g = 39, α = 0,007). S 

tveganjem 0,7 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci, ki so se učili z gradivi, 

narejenimi z upoštevanjem Mayerjevih načel oblikovanja, v povprečju (M = 3,838) ocenili, 

da bolj pogosto uporabljajo kognitivne spretnosti kot učenci, ki so se učili z navadnim 

dokumentom (M = 3,255). 
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Tabela 14: T-test za neodvisne vzorce - uporaba metakognitivnih spretnosti 

Statistika skupin 

 

Skupina 

Število 

(N) 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Ocena 

standardne 

napake 

Ocena 

metakognitivnih 

spretnosti 

Kontrolna 20 3.3800 .62036 .13872 

Eksperimentalna 
21 3.2952 .88004 .19204 

T-test za neodvisne vzorce 

 

Levene test 

enakosti 

varianc t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F α t g α (2-smeren) 

Ocena 

standardne 

napake 

Ocena 

metakognitivnih 

spretnosti 

Enakost 

varianc 
1.136 .293 .355 39 .725 .23890 

   .358 35.999 .723 .23690 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,136, α = 0,293) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med kontrolno in eksperimentalno 

skupino v povprečnih ocenah uporabe metakognitivnih spretnosti (t = 0,355, g = 39, α = 

0,725). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, 

da so učenci, ki so se učili z navadnim dokumentom, povprečno ocenili večjo uporabo 

metakognitivnih spretnosti (M = 3,38) kot učenci, ki so se učili z gradivi, narejenimi z 

upoštevanjem Mayerjevih načel oblikovanja (M = 3,295). 
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Tabela 15: Mann-Whitney test povprečnih ocen za motivacijo glede na skupino 

Test Mann-Whitney 

 

Skupina Število (N) 

Aritmetična 

sredina ranga (𝑥𝑟) 

Ocena motivacije Kontrolna 20 15.15 

Eksperimentalna 21 26.57 

Total 41  

 

 

Povprečna ocena 

motivacije 

Mann-Whitney U 93.000 

α .002 

a. Spremenljivka skupin: Skupina 

 

Vrednost Mann-Whitney testa je statistično pomembna (U = 93,0, α = 0,002). Med učenci 

kontrolne in eksperimentalne skupine se pojavljajo statistično pomembne razlike pri 

povprečni oceni motivacije. S tveganjem 0,2 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci, 

ki bi se učili z gradivi, narejenimi z upoštevanjem Mayerjevih načel oblikovanja, povprečno 

dosegli višje ocene motivacije ( 𝑥𝑟 =  26,57) kot učenci, ki bi se učili z navadnim 

dokumentom (𝑥𝑟 = 15,15). 
 

Rezultati nakazujejo, da so učenci v eksperimentalni skupini uporabljali več kognitivnih 

spretnosti oziroma tehnik reševanja problemov kot učenci v kontrolni skupini. Hkrati pa se je 

izkazalo, da so pravzaprav učenci v kontrolni skupini poročali o večji uporabi 

metakognitivnih spretnosti. To bi lahko pomenilo, da so večpredstavna gradiva vplivala na 

učence v eksperimentalni skupini na tak način, da so spodbujala kognitivne, ne pa 

metakognitivnih spretnosti. Učenci v kontrolni skupini pa so lahko poskušali nadoknaditi 

manjšo uporabo kognitivnih spretnosti z večjo uporabo metakognitivnih. Kot sta v svoji 

raziskavi že ugotovila Kanfer in Ackerman (1989, v Steffens, 2001), so se piloti pri učenju 

novih spretnosti letenja učili s težavami, če so morali poleg učenja novih spretnosti še 

spremljati svoje učenje. V naši raziskavi to lahko potrdimo na način, da so učenci v kontrolni 

skupini, ki niso uspeli usvojiti kognitivnih spretnosti, potrebnih za reševanje nalog iz gradiva, 

svoje kognitivne vire namesto za procesiranje učenja kognitivnih spretnosti uporabili za 

procesiranje vprašanj, povezanih z metakognitivnimi spretnostmi.  

 

Dokazali pa smo tudi, da so bili učenci v eksperimentalni skupini veliko bolj motivirani kot 

učenci v kontrolni skupini, kar nakazuje na to, da so večpredstavna gradiva spodbujala učno 

motivacijo učencev, kar potrjuje rezultate raziskav Mayerja in drugih. 

 

Na raziskovalno vprašanje RV3 lahko odgovorimo z ugotovitvijo, da se pojavljajo statistično 

pomembne razlike v oceni uporabe kognitivnih spretnosti ter motivacije med kontrolno in 

eksperimentalno skupino učencev. V ocenah uporabe metakognitivnih spretnosti pa med 

kontrolno in eksperimentalno skupino statistično pomembnih razlik nismo potrdili. 
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RV4: Ali se med različnimi zaznavnimi stili učencev v eksperimentalni skupini 

pojavljajo statistično pomembne razlike v oceni motivacije ter v uporabi kognitivnih in 

metakognitivnih spretnosti? 

Zanimal nas je tudi vpliv večpredstavnih gradiv, narejenih z upoštevanjem Mayerjevih načel 

oblikovanja, na različne zaznavne stile učencev. S tem smo želeli preveriti, do kakšne mere 

smo z večpredstavnimi gradivi ugodili preferencam učencev. Za preverjanje statistično 

pomembnih razlik med zaznavnimi stili učencev v ocenah uporabe kognitivnih in 

metakognitivnih spretnosti smo uporabili preizkus enosmerne analize variance ANOVA in po 

potrebi Tukey HSD post-hoc test, saj so podatki normalno porazdeljeni. Kruskal-Wallis test 

in post-hoc test Games-Howell pa smo uporabili pri preverjanju statistično pomembnih razlik 

med zaznavnimi stili učencev pri ocenah motivacije, saj v tem primeru podatki niso normalno 

porazdeljeni. 

Tabela 16: ANOVA test za preverjanje razlik med zaznavnimi stili učencev glede na ocene 

kognitivnih spretnosti 

 Ocene kognitivnih spretnosti 

Zaznavni stil 

učencev Število (N) 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Napaka 

standardnega 

odklona 

Vidni 10 4.1100 .62084 .19633 

Kinestetični 3 3.0333 .40415 .23333 

Avditivni 8 3.8000 .44721 .15811 

Skupaj 21 3.8381 .62807 .13706 

 

Test homogenosti varianc 
Ocene kognitivnih spretnosti 

Levene 

statistika 
𝑔1 𝑔2 α 

.863 2 18 .439 

 

ANOVA 

Ocene kognitivnih spretnosti   

 𝑔 F α 

Med 

skupinama 
2 4.666 .023 

V skupinah 18   

Skupaj 20   

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,863, 𝑔1= 2, 𝑔2=18, α = 0,439) 
je enosmerna analiza variance ANOVA pokazala statistično pomembne razlike v ocenah 

uporabe kognitivnih spretnosti med učenci z različnimi zaznavnimi stili (F = 4,666, α = 

0,023). Tukey HSD post-hoc test je pokazal statistično pomembne razlike med učenci z 

vidnim zaznavnim stilom in učenci s kinestetičnim zaznavnim stilom (α = 0,018), medtem ko 
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med učenci z vidnim zaznavnim stilom in avditivnim zaznavnim stilom (α = 0,459) ter med 

učenci z avditivnim zaznavnim stilom in učenci s kinestetičnim zaznavnim stilom (α = 0,116) 

razlike niso statistično pomembne. 

 

S tveganjem 1,8 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci z vidnim zaznavnim stilom 

ocenili pogostejšo uporabo kognitivnih spretnosti (M = 4,11), manj pogosto uporabo 

kognitivnih spretnosti pa bi ocenili učenci s kinestetičnim zaznavnim stilom (M = 3,03). 

 
Tabela 17: ANOVA test za preverjanje razlik med zaznavnimi stili učencev glede na ocene 

metakognitivnih spretnosti 

 

 

Test homogenosti varianc 

Ocene metakognitivnih spretnosti   

Levene 

statistika 
𝑔1 𝑔2 α 

.998 2 18 .388 

 

ANOVA 

Ocene metakognitivnih spretnosti 

 𝑔 F α 

Med 

skupinama 
2 .286 .755 

V skupinah 18   

Skupaj 20   

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,998, 𝑔1= 2, 𝑔2= 18, α = 0,388) 
enosmerna analiza variance ANOVA ni pokazala statistično pomembnih razlik med učenci 

različnih zaznavnih stilov v ocenah pogostosti uporabe metakognitivnih spretnosti (F= 0,286, 

α = 0,755). Tukey HSD post-hoc test ni pokazal statistično pomembnih razlik med učenci s 

posameznimi zaznavnimi stili. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, na 

vzorcu pa lahko ugotovimo, da so najpogostejšo uporabo metakognitivnih spretnosti ocenili 

učenci s kinestetičnim zaznavnim stilom (M = 3,5), najmanjšo uporabo metakognitivnih 

spretnosti pa so ocenili učenci z vidnim zaznavnim stilom (M = 3,14). 

 

Za preverjanje razlik v motivaciji med različnimi zaznavnimi stili učencev pa smo dobili 

naslednje rezultate:  

 

 Ocene metakognitivnih spretnosti 

Zaznavni stil 

učencev Število (N) 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

Vidni 10 3.1400 .87458 .27657 

Kinestetični 3 3.5000 1.45258 .83865 

Avditivni 8 3.4125 .74726 .26420 

Skupaj 21 3.2952 .88004 .19204 
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Tabela 18: Test Kruskal-Wallis za preverjanje razlik med zaznavnimi stili učencev glede na 

ocene motivacije 

Test Kruskal-Wallis 

 Zaznavni 

stil učencev 

Število 

(N) 

Aritmetična sredina 

ranga 𝑥𝑟 

Ocene motivacije Vidni 10 9.10 

Kinestetični 3 8.67 

Avditivni 8 14.25 

Skupaj 21  

Statistika testa
a,b

 

 Ocene motivacije 

𝜒2 3.606 

𝑔 2 

α .165 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Spremenljivka skupin: Zaznavni stil 

 

Vrednost testa Kruskal-Wallis ni statistično pomembna (𝜒2 = 3,606, g = 2, α = 0,165). Med 

učenci z vidnim, kinestetičnim in avditivnim zaznavnim stilom se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v oceni motivacije. Tudi post-hoc test Games-Howell med omenjenimi 

zaznavnimi stili učencev ni pokazal statistično pomembnih razlik. Podatkov ne moremo 

posplošiti na osnovno množico, na vzorcu pa lahko ugotovimo, da so motivacijo najbolje 

ocenili učenci z avditivnim zaznavnim stilom (𝑥𝑟 = 14,25), najslabše pa so jo ocenili učenci 

s kinestetičnim zaznavnim stilom (𝑥𝑟 = 8,67). 
 

Za četrto raziskovalno vprašanje lahko ugotovimo, da je enosmerna analiza variance 

ANOVA pokazala statistično pomembne razlike v ocenah uporabe kognitivnih spretnosti 

med učenci z vidnim zaznavnim stilom in učenci s kinestetičnim zaznavnim stilom. Med 

posameznimi zaznavnimi stili učencev enosmerna analiza variance ANOVA ni pokazala 

statistično pomembnih razlik v ocenah uporabe metakognitivnih spretnosti. Kruskal-Wallis 

test pa tudi ni zaznal statistično pomembnih razlik med učenci posameznih zaznavnih stilov v 

ocenah motivacije. 

 

Večpredstavno gradivo, narejeno z Mayerjevimi načeli, je najbolje ugodilo preferencam 

učencev z vidnim zaznavnim stilom na tak način, da je spodbujalo osmišljevanje kognitivnih 

spretnosti. Najbolj je motiviralo učence z avditivnim zaznavnim stilom, najslabše pa je 

vplivalo na učence s kinestetičnim zaznavnim stilom.  

 

S podatki, ki smo jih zbrali s pomočjo vprašalnika, smo želeli preveriti tudi korelacijsko 

povezanost med metakognitivnimi, kognitivnimi spretnostmi ter motivacijo v obeh skupinah, 

saj se lahko tudi v tem pogledu skriva vpliv večpredstavnih gradiv na učence. 
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RV5: Ali obstaja povezanost med ocenami motivacije, kognitivnimi in metakognitivnimi 

spretnostmi v kontrolni in eksperimentalni skupini? 

Pri iskanju in določanju povezanosti med ocenami motivacije učencev ter ocenami uporabe 

kognitivnih ter metakognitivnih spretnosti smo računali korelacije, pri čemer smo uporabili 

Pearsonov korelacijski koeficient. To smo storili za vsako skupino posebej, nato pa smo 

pregledali korelacije še v primeru, da upoštevamo celoten vzorec učencev. 

 

 
Tabela 19: Koeficienti korelacij med spremenljivkami - kontrolna skupina 

 

Ocene 

kognitivnih 

spretnosti 

Ocene 

metakognitivnih 

spretnosti 

Ocene 

motivacije 

Ocene kognitivnih 

spretnosti 

Pearsonov 

koeficient 
1 .257 .244 

α  .274 .299 

Število (N) 20 20 20 

Ocene 

metakognitivnih 

spretnosti 

Pearsonov 

koeficient 
.257 1 .236 

α .274  .317 

Število (N) 20 20 20 

Ocene motivacije Pearsonov 

koeficient 
.244 .236 1 

α .299 .317  

Število (N) 20 20 20 

 

Obstaja pozitivna nizka korelacija med ocenami kognitivnih spretnosti in ocenami 

metakognitivnih spretnosti (𝑟𝑥𝑦 <  0,30 ). To pomeni, da se z večjo uporabo kognitivnih 

spretnosti v kontrolni skupini veča tudi uporaba metakognitivnih spretnosti in obratno. 

 

Obstaja tudi pozitivna nizka korelacija med ocenami kognitivnih spretnosti in motivacije 

(𝑟𝑥𝑦 < 0,30 ). Torej lahko ugotovimo, da se bo z večanjem motivacije večala tudi uporaba 

kognitivnih spretnosti in obratno. 

 

Enaka ugotovitev velja pri pozitivni nizki korelaciji med ocenami metakognitivnih spretnosti 

in motivacije (𝑟𝑥𝑦 < 0,30 ). 

 

V kontrolni skupini nismo zaznali nobene statistično pomembne korelacije med ocenami 

kognitivnih in metakognitivnih spretnosti ter motivacije. To pomeni, da ugotovitve veljajo le 

za naš vzorec. 
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Tabela 20: Koeficienti korelacij med spremenljivkami – eksperimentalna skupina 

 

Ocene 

kognitivnih 

spretnosti 

Ocene 

metakognitivnih 

spretnosti 

Ocene 

motivacije 

Ocene kognitivnih 

spretnosti 

Pearsonov 

koeficient 
1 -.121 .177 

α  .602 .441 

Število (N) 21 21 21 

Ocene 

metakognitivnih 

spretnosti 

Pearsonov 

koeficient 
-.121 1 .720

**
 

α .602  .000 

Število (N) 21 21 21 

Ocene motivacije Pearsonov 

koeficient 
.177 .720

**
 1 

α .441 .000  

Število (N) 21 21 21 

**. Korelacija je statistično pomembna na nivoju 0.01 (2-smerno). 
 

V eksperimentalni skupini obstaja negativna nizka korelacija med ocenami kognitivnih 

spretnosti ter ocenami metakognitivnih spretnosti (𝑟𝑥𝑦 < 0,30). To pomeni, da bo uporaba 

kognitivnih spretnosti naraščala, če bodo učenci manj uporabljali metakognitivne spretnosti. 

Velja tudi obratno, je pa korelacija statistično nepomembna in velja le za naš vzorec. 

 

Korelacija med ocenami kognitivnih spretnosti in motivacije je pozitivna in nizka (𝑟𝑥𝑦 < 

0,30), kar nakazuje na pogostejšo uporabo kognitivnih spretnosti v primeru večje motivacije 

in obratno. Tudi ta korelacija je statistično nepomembna. 

 

Je pa zanimivo, da smo našli statistično pomembno (α = 0,00 < 0,01) pozitivno in visoko 

korelacijo med ocenami metakognitivnih spretnosti ter motivacijo (0,70 < 𝑟𝑥𝑦 < 0,90). To 

nakazuje na večjo uporabo metakognitivnih spretnosti ob večji motivaciji učencev, ki se učijo 

z večpredstavnimi gradivi, narejenimi z upoštevanjem Mayerjevih načel oblikovanja. 

 

Zanimivo je, da so kljub visoki motivaciji učenci v eksperimentalni skupini ocenili manjšo 

uporabo metakognitivnih spretnosti kot v kontrolni skupini. Še več, zasledili smo negativno 

neznatno povezanost med ocenami uporabe kognitivnih in metakognitivnih spretnosti v 

eksperimentalni skupini, kar pomeni, da nižje kot bi učenci ocenili uporabo metakognitivnih 

spretnosti, višje bi ocenili uporabo kognitivnih spretnosti. Razlog za to je lahko zaviranje 

učenja novih spretnosti in snovi, če morajo učenci uporabljati kognitivne in metakognitivne 

spretnosti hkrati.  

S tem pa smo pridobili podobne rezultate kot raziskava Dresel in Haugwitz (2005, v Saraç, 

Önder, Karakelle, 2014), ki sta tudi poročala o negativni povezanosti med kognitivnimi 

spretnostmi in metakognitivnimi strategijami. Avtorji raznih raziskav trdijo tudi, da sta 

metakognicija in kognicija neodvisna prediktorja učnega uspeha in učenja (Veenman, 

Elshout, Meijer, 1997; Veenman, Verheij, 2003; Veenman, Beishuizen, 2004; Veenman, 

Wilhelm, Beishuizen, 2004; Veenman, Kok, Blöte, 2005; Veenman, Spaans, 2005; Van der 
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Stel, Veenman, 2008, v Saraç, Önder, Karakelle, 2014). Sicer pa velja, da bodo korelacijske 

povezanosti med kognitivnimi in metakognitivnimi spretnostmi različne, odvisno od tega, 

katere specifične spretnosti raziskujemo. 

 

Večpredstavna gradiva so učence visoko motivirala, spodbujala uporabo kognitivnih 

spretnosti, vendar pa niso bila dovolj uspešna pri spodbujanju metakognitivnih spretnosti, 

kljub visoki motivaciji. Menimo, da to v veliki večini razloži tudi čas, ki so ga učenci imeli 

na voljo. Učenci so za reševanje in ogled imeli razmeroma malo časa, celotna raziskava je 

potekala 45 minut. Učenci bi verjetno dosegli povprečno višje ocene uporabe 

metakognitivnih spretnosti, če bi za učenje in reševanje problemov imeli več časa in bi se 

snovi algoritmov z večpredstavnimi gradivi učili daljši čas. 

 
Tabela 21: Koeficient korelacij med spremenljivkami – celoten vzorec 

 

Ocene 

kognitivnih 

spretnosti 

Ocene 

metakognitivnih 

spretnosti 

Ocene 

motivacije 

Ocene kognitivnih 

spretnosti 

Pearsonov 

koeficient 
1 .012 .365

*
 

α  .941 .019 

Število (N) 41 41 41 

Ocene 

metakognitivnih 

spretnosti 

Pearsonov 

koeficient 
.012 1 .427

**
 

α .941  .005 

Število (N) 41 41 41 

Ocene motivacije Pearsonov 

koeficient 
.365

*
 .427

**
 1 

α .019 .005  

Število (N) 41 41 41 

*. Korelacija je statistično pomembna na nivoju 0.05 (2-smerno). 

**. Korelacija je statistično pomembna na nivoju 0.01 (2-smerno). 
 

V celotnem vzorcu med ocenami uporabe kognitivnih in metakognitivnih spretnosti (𝑟𝑥𝑦 < 

0,30) ne obstaja statistično pomembna korelacija. Smo pa našli statistično pomembno (α < 

0,05) pozitivno in nizko korelacijo med ocenami uporabe kognitivnih spretnosti in motivacijo 

učencev ( 𝑟𝑥𝑦 <  0,40). Z večjo motivacijo bodo torej učenci kognitivne spretnosti bolj 

pogosto uporabljali. 

 

Podobno smo našli statistično pomembno (α < 0,01) pozitivno in zmerno korelacijo med 

ocenami pogostosti uporabe metakognitivnih spretnosti ter motivacijo (𝑟𝑥𝑦 < 0,70 ). Z večjo 

motivacijo bodo učenci bolj uporabljali tudi metakognitivne spretnosti. 

 

Glede na povezanost ocen uporabe kognitivnih in metakognitivnih spretnosti iz prejšnjih 

tabel lahko ugotovimo, da učenje metakognitivnih spretnosti poteka drugače kot učenje 

kognitivnih spretnosti. Tako kot raziskave raznih avtorjev (Allona, Gutkina, Brunings, 1994; 



90 

 

Cutinho, 2006; Yalçın, Karakaş, 2008, v Saraç, S., Önder, A., Karakelle, S., 2014), korelacije 

med uporabo teh v celotnem vzorcu tudi mi nismo našli. 

 

RV6: Ali obstajajo statistično pomembne razlike med učenci kontrolne in 

eksperimentalne skupine v ocenah učencev glede učinka izbranih dejavnikov v 

večpredstavnih gradivih? 

Sprva smo želeli preveriti vpliv izbranih dejavnikov v večpredstavnih gradivih na kognitivne 

in metakognitivne spretnosti ter motivacijo z linearno multiplo regresijo, kjer bi sestavili 

napovedni linearni model v smislu, kako dobro izbrani dejavniki napovedujejo uporabo 

kognitivnih in metakognitivnih spretnosti ter motivacijo. Vendar smo se zaradi majhnega 

vzorca 41 učencev (ker imamo osem neodvisnih spremenljivk, to nakazuje na statistično 

nepomembne rezultate) in velikih razlik med 𝑅2  in populacijskim 𝑅2  (kar nakazuje na 

nestabilnost modelov) odločili, da linearne multiple regresije ne bomo uporabili. Z 

vprašalnikom smo preverjali mnenje učencev o izbranih dejavnikih s pomočjo lestvice 

Likertovega tipa. Izbrani dejavniki pa so bili: barva gradiv, oblika gradiv, počutje ob ogledu 

gradiv, način predstavitve gradiv, kontrola nad izbiro in vrstnim redom ogleda gradiv, jasnost 

in razumljivost razlage, dovoljen čas ogleda in povratna informacija. 

Alternativno smo se odločili, da preverimo, ali se v mnenjih učencev pojavljajo statistično 

pomembne razlike med učenci kontrolne in eksperimentalne skupine v ocenah učinka 

dejavnikov. 

 

Ker je Kolmogorov-Smirnov test pokazal, da nimamo normalne porazdelitve podatkov, smo 

statistično pomembne razlike iskali z Mann-Whitney testom. 
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Tabela 22: Test Mann-Whitney za preverjanje razlik v mnenjih učencev glede učinka izbranih 

dejavnikov med skupinama 

Test Mann-Whitney 

 

Skupina Število (N) 

Aritmetična 

sredina ranga 

𝑥𝑟 

Barva gradiv Kontrolna 20 11.40 

Eksperimentalna 21 30.14 

Skupaj 41  

Oblika gradiv Kontrolna 20 14.85 

Eksperimentalna 21 26.86 

Skupaj 41  

Počutje Kontrolna 20 18.18 

Eksperimentalna 21 23.69 

Skupaj 41  

Način predstavitve Kontrolna 20 16.75 

Eksperimentalna 21 25.05 

Skupaj 41  

Kontrola nad izbiro in 

vrstnim redom ogleda 

Kontrolna 20 15.05 

Eksperimentalna 21 26.67 

Skupaj 41  

Razumljivost in jasnost 

razlage 

Kontrolna 20 16.95 

Eksperimentalna 21 24.86 

Skupaj 41  

Dovoljen čas ogleda Kontrolna 20 20.65 

Eksperimentalna 21 21.33 

Skupaj 41  

Povratna informacija Kontrolna 20 23.90 

Eksperimentalna 21 18.24 

Skupaj 41  

 

 

 

Barva 

gradiv 

Oblika 

gradiv Počutje 

Način 

predstavitve 

Kontrola nad 

izbiro in 

vrstnim 

redom ogleda 

Razumljivost 

in jasnost 

razlage 

Dovoljen 

čas 

ogleda 

Povratna 

informacija 

Mann-

Whitney (U) 
18.000 87.000 153.500 125.000 91.000 129.000 203.000 152.000 

α (2-smerno) .000 .001 .120 .020 .001 .018 .835 .110 

Spremenljivka skupin: Skupina 
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Vrednost testa Mann-Whitney pri preverjanju razlik glede mnenja o barvi večpredstavnih 

gradiv je statistično pomembna (U = 18,0, α = 0,00). Med kontrolno in eksperimentalno 

skupino učencev se pojavljajo statistično pomembne razlike v oceni všečnosti barve. Podatke 

lahko posplošimo na osnovno množico in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da je 

učencem, ki se učijo iz gradiv, narejenih z upoštevanjem Mayerjevih načel, v povprečju 

barva gradiv bolj všeč (𝑥𝑟 = 30,14) kot učencem, ki se učijo z navadnim dokumentom (𝑥𝑟 = 
11,40).  

 

Vrednost testa Mann-Whitney pri preverjanju razlik glede mnenja o obliki večpredstavnih 

gradiv je statistično pomembna (U = 87,0, α = 0,001). Med kontrolno in eksperimentalno 

skupino učencev se pojavljajo statistično pomembne razlike v oceni všečnosti oblike gradiv. 

Podatke lahko posplošimo na osnovno množico in s tveganjem 0,1 % trdimo, da je učencem, 

ki se učijo iz gradiv, narejenih z upoštevanjem Mayerjevih načel, v povprečju oblika gradiv 

bolj všeč (𝑥𝑟 = 26,86) kot učencem, ki se učijo z navadnim dokumentom (𝑥𝑟 = 14,85). 

 

Vrednost testa Mann-Whitney pri preverjanju razlik glede mnenja o počutju med ogledom 

večpredstavnih gradiv ni statistično pomembna (U = 153,50, α = 0,120). Med učenci 

kontrolne in eksperimentalne skupine se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v oceni 

počutja med ogledom gradiv. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec 

pa lahko povemo, da so se med ogledom gradiv bolje počutili učenci v eksperimentalni 

skupini (𝑥𝑟 = 23,69) kot učenci v kontrolni skupini (𝑥𝑟 = 18,18). 
 

Vrednost testa Mann-Whitney pri preverjanju razlik glede mnenja o načinu predstavitve 

večpredstavnih gradiv je statistično pomembna (U = 125,00, α = 0,020). Med kontrolno in 

eksperimentalno skupino učencev se pojavljajo statistično pomembne razlike v oceni 

všečnosti načina predstavite gradiva. Podatke lahko posplošimo na osnovno množico in z 2  

% tveganjem trdimo, da je učencem, ki se učijo z načinom predstavitve, kjer so upoštevana 

Mayerjeva načela, v povprečju način predstavitve bolj všeč (𝑥𝑟 = 25,05) kot učencem, ki se 

učijo z navadnim dokumentom (𝑥𝑟 = 16,75).  

 

Vrednost testa Mann-Whitney pri preverjanju razlik glede mnenja o kontroli nad izbiro in 

vrstnim redom ogleda gradiva je statistično pomembna (U = 91,00, α = 0,001). Med 

kontrolno in eksperimentalno skupino učencev se pojavljajo statistično pomembne razlike v 

oceni všečnosti kontrolne moči nad izbiro in vrstnim redom ogleda gradiv. Podatke lahko 

posplošimo na osnovno množico in s tveganjem 0,1 % trdimo, da je učencem, ki se učijo z 

gradivi, narejenimi z upoštevanjem Mayerjevih načel, kontrolna moč nad izbiro in vrstnim 

redom ogleda v povprečju bolj všeč (𝑥𝑟 = 26,67) kot učencem, ki se učijo z navadnim 

dokumentom (𝑥𝑟 =15,05). 
 

Vrednost testa Mann-Whitney pri preverjanju razlik glede mnenja o razumljivosti in jasnosti 

razlage je statistično pomembna (U = 129,00, α = 0,018). Med kontrolno in eksperimentalno 

skupino učencev se pojavljajo statistično pomembne razlike v oceni všečnosti, razumljivosti 

in jasnosti razlage v gradivih. Podatke lahko posplošimo na osnovno množico in s tveganjem 

1,8 % trdimo, da je učencem, ki se učijo z gradivi, narejenimi z upoštevanjem Mayerjevih 

načel, razumljivost in jasnost razlage v povprečju bolj všeč (𝑥𝑟 = 24,86) kot učencem, ki se 

učijo z navadnim dokumentom (𝑥𝑟 = 16,95). 
 

Vrednost testa Mann-Whitney pri preverjanju razlik glede mnenja o dovoljenem času ogleda 

gradiv ni statistično pomembna (U = 203,00, α = 0,835). Med učenci kontrolne in 

eksperimentalne skupine se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v oceni primernosti 
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dovoljenega časa ogleda gradiv. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za 

vzorec pa lahko ugotovimo, da se učencem, ki so se učili z gradivi, narejenimi z 

upoštevanjem Mayerjevih načel, zdi dovoljen čas ogleda v povprečju bolj primeren (𝑥𝑟 = 

21,33) kot učencem, ki so se učili z navadnim dokumentom (𝑥𝑟 = 20,65). 

 

Vrednost testa Mann-Whitney pri preverjanju razlik glede mnenja o potrebi povratne 

informacije ni statistično pomembna (U = 152,00, α = 0,110). Med učenci kontrolne in 

eksperimentalne skupine se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v oceni potrebe 

povratne informacije. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa 

lahko ugotovimo, da so si učenci, ki so se učili z navadnim dokumentom, med učenjem bolj 

želeli povratne informacije (𝑥𝑟 = 23,90) kot učenci, ki so se učili z gradivi, narejenimi z 

upoštevanjem Mayerjevih načel (𝑥𝑟 = 18,24). 
 

Analiza odgovorov zadnjega vprašanja 

 

Z zadnjim vprašanjem na vprašalniku smo učence spraševali, kako bi gradiva lahko po 

njihovem mnenju še izboljšali, da bi si snov še bolj zapomnili. Rezultate na to raziskovalno 

vprašanje predstavljamo v nadaljevanju. 

 

 
Graf 8: Odgovori učencev kontrolne skupine 

Na zadnje vprašanje je sedem učencev odgovorilo, da gradiva ne moremo izboljšati, kar 

pomeni, da so bili z gradivi zadovoljni. Šest učencev je bilo mnenja, da gradiva potrebujejo 

več barv, štirje pa so še dodali, da bi si radi ogledali video. Dva učenca sta se spomnila, da bi 

bila igra dobra ideja, eden si je želel bolj podrobno razlago, eden več primerov in eden več 

slik. 
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Graf 9: Odgovori učencev eksperimentalne skupine 

V eksperimentalni skupini je 12 učencev odgovorilo, da gradiva ne potrebujejo izboljšav. 

Trije učenci so si želeli več klikanja, dva več primerov, dva učenca sta bila mnenja, da bi 

gradiva morala biti bolj glasna in zabavna, en učenec bi si želel igre in en učenec več 

primerov. 

 

Iz zbranih odgovorov lahko sklenemo, da so bili učenci v eksperimentalni skupini bolj 

zadovoljni z gradivi kot učenci v kontrolni skupini. Učenci v kontrolni skupini so imeli več 

idej za izboljšavo, želeli bi si predvsem več različnih načinov predstavitve gradiva ter več 

barv. Dobljene ugotovitve so pričakovane; izboljšave so navajali tisti učenci (kontrolna 

skupina), ki so bili z gradivi manj zadovoljni. Navedeno potrjuje večjo atraktivnost 

večpredstavnih gradiv. 
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SKLEPNE UGOTOVITVE RAZISKAVE  

 

Z raziskavo v okviru magistrskega dela smo želeli nadaljevati raziskovanje, začeto v 

diplomskem delu na temo Mayerjeva načela v poučevanju programiranja (Drožđek, 2015), 

kjer smo preverjali naučeno znanje in motivacijo študentov, ki so se učili z gradivi , 

narejenimi po Mayerjevih načelih. Želeli smo znanstveno podpreti nekatere ugotovitve iz 

diplomskega dela ter razširiti raziskovanje tudi na načine razmišljanja in proces učenja 

učencev pri pouku računalništva z uporabo večpredstavnih gradiv. 

 

Zanimalo nas je, ali lahko sestavimo večpredstavno gradivo z upoštevanjem Mayerjevih 

načel oblikovanja, ki bo spodbujalo motivacijo, kognitivne in metakognitivne spretnosti 

učencev. Izvedeti smo želeli, kako dobro učenci ocenjujejo pravilnost algoritmov in 

identificirajo napake algoritmov. Raziskati pa smo želeli tudi, ali med kontrolno in 
eksperimentalno skupino učencev obstajajo razlike v naučenem znanju, v uporabi kognitivnih 

in metakognitivnih spretnosti ter motivaciji, enako tudi za zaznavne stile učencev. Preverjali 

smo tudi korelacijo med kognitivnimi in metakognitivnimi spretnostmi ter motivacijo med 

kontrolno in eksperimentalno skupino ter razlike med kontrolno in eksperimentalno skupino 

v ocenah učencev glede učinka izbranih dejavnikov. 

 

Učencem lahko z vpeljavo večpredstavnih učnih gradiv zelo dobro razložimo in predstavimo 

algoritme in diagram poteka. Ugotovili smo, da so učenci ob tem zelo motivirani, kar 

spodbuja njihovo uporabo kognitivnih virov za procesiranje novih kognitivnih spretnosti. 

Posredno lahko tako učenci na testih znanja dosežejo boljše rezultate pri nalogah, ki 

zahtevajo globlji in bolj tehten premislek.  

 

Proces reševanja nalog s posnetki, oblikovanimi po Mayerjevih načelih oblikovanja, se je 

izkazal za zelo uporabnega. Ko učencem predstavljamo novo snov, je podajanje večjega 

števila primerov ključno. To smo opazili tudi pri vprašanju, ki preverja, kako dobro učenci 

identificirajo napake algoritmov in podajajo nasvete za popravke. Učenci, ki so si ogledali 

animaciji in posnetke, so bolje identificirali in evalvirali napake sošolčevih algoritmov in 

posredno podali tudi pravilne napotke za popravke. Poleg tega so imeli učenci v 

eksperimentalni skupini veliko več idej za uporabo algoritmov kot učenci v kontrolni skupini. 

Učenci v kontrolni skupini so imeli večje težave pri iskanju napak v algoritmih, kjub vsemu 

pa so menili, da so vedeli, da njihov algoritem deluje. To nakazuje na njihovo samozavest 

glede pravilnosti lastnega algoritma, vendar pa to kaže tudi na to, da snovi niso dobro 

razumeli. V navadnem dokumentu, ki so ga dobili v kontrolni skupini, ni bilo veliko 

primerov reševanja algoritma, potek reševanja pa ni bil prikazan s simuliranjem gibanja, kar 

je otežilo dobro predstavo delovanja algoritmov in tvorjenja mentalnih modelov pri učencih. 

Gre za mlajše učence in zato je zelo pomembno, da jim omogočimo dobro predstavitev 

problemov, saj še nimajo dovolj izkušenj, da bi si kompleksne probleme na abstraktni ravni 

predstavljali sami. Predstavitev algoritmov in diagrama poteka v dokumentu je učencem zelo 

otežila osmišljevanje nove snovi, kar pa se je pokazalo pri odgovorih učencev v nalogah, ki 

preverjajo znanje. 

 

Motivacija učencev je močno povezana z voljo za osmišljevanje nove snovi, zato moramo 

poskrbeti, da bodo učenci ostali motivirani in da ne bodo izgubili volje za reševanje težjih 

primerov. Rezultati v raziskavi kažejo na zelo pomembno vlogo motivacije v učnem procesu, 

v eksperimentalni skupini smo pri učencih ugotovili pozitivno povezanost med motivacijo in 

kognitivnimi spretnostmi ter visoko pozitivno povezanost motivacije z metakognitivnimi 

spretnostmi. Če primerjamo rezultate eksperimentalne skupine s kontrolno skupino, vidimo 
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močan vpliv večpredstavnega gradiva, narejenega z upoštevanjem Mayerjevih načel 

oblikovanja, na uporabo kognitivnih spretnosti in motivacijo. To smo potrdili tudi s t-testom 

za neodvisne vzorce, s katerim smo našli statistično pomembne razlike v ocenah pogostosti 

uporabe kognitivnih spretnosti med eksperimentalno in kontrolno skupino. Z Mann-Whitney 

testom pa smo potrdili statistično pomembne razlike v oceni motivacije med kontrolno in 

eksperimentalno skupino. V obeh primerih so uporabo kognitivnih spretnosti ter motivacijo 

bolje ocenili učenci v eksperimentalni skupini. 

 

Situacija je drugačna, če pogledamo vpliv oblikovanih večpredstavnih gradiv na uporabo 

metakognitivnih spretnosti. S t-testom za neodvisne vzorce nismo našli statistično 

pomembnih razlik v ocenah uporabe metakognitivnih spretnosti med kontrolno in 

eksperimentalno skupino. Za naš vzorec smo ugotovili, da so učenci v kontrolni skupini 

ocenili, da pogosteje uporabljajo metakogntivne spretnosti. To bi lahko razložili s pomočjo 

Mayerjeve kognitivne teorije učenja z večpredstavnostjo. Količina kognitivnih virov je 

namreč omejena - tako kot delovni spomin. Možno je, da so se učenci v eksperimentalni 

skupini zaradi boljšega razumevanja snovi osredotočili na procesiranje novih kognitivnih 

spretnosti, kar je tudi zaželeno pri učenju nove snovi. Vendar pa so s tem porabili kognitivne 

vire za procesiranje lastnega metakognitivnega zavedanja. Možno je tudi, da zaradi kratkega 

časa učenja do stopnje metakognitivnega razmišljanja o novi snovi sploh še niso prišli. 

Nasprotno pa učenci v kontrolni skupini niso dobro razumeli snovi, so se pa zato osredotočili 

na metakognitivno razmišljanje, saj so s tem želeli kompenzirati primanjkljaje v razumevanju 

snovi.  

 

Nekateri avtorji definirajo kognicijo in metakognicijo kot neodvisna prediktorja znanja. Če 

torej upoštevamo, da učenje novih kognitivnih spretnosti ne poteka na enak način kot učenje 

metakognitivnih spretnosti, se zavemo, da učenci potrebujejo drugačno spodbudo za 

treniranje svojih metakognitivnih spretnosti. Reševanje algoritmičnih problemov pa vsebuje 

tako uporabo kognitivnih kot tudi metakognitivnih spretnosti. V literaturi smo zasledili, da 

morajo biti eksperti programerji, ko se srečajo s programerskimi problemi, vešči uporabe 

raznih metakognitivnih strategij. Kot je omenil že Mayer, njegova teorija temelji v veliki 

večini na samem procesu učenja ter usvajanju globljega razumevanja. Vpliva večpredstavnih 

gradiv na metakognicijo pa ni razložil dovolj dobro.  

 

Ker smo mnenja, da učenci v 4. razredu osnovne šole niso premladi za učenje algoritmičnega 

načina razmišljanja, menimo, da je kratek čas učenja v našem primeru močno omejil uporabo 

metakognitivnih spretnosti. Zato lahko zaključimo, da bi z uporabo blogov, dnevnikov in 

forumov za pisanje refleksij sčasoma lahko zelo vplivali tudi na uporabo metakognitivnih 

spretnosti. 

 

Ugotovili smo, da smo v eksperimentalni skupini najbolje zadostili preferencam učencem z 

vidnim in avditivnim zaznavnim stilom. Učenci s kinestetičnim zaznavnim stilom pa so 

pokazali manjšo uporabo kognitivnih spretnosti ter večjo uporabo metakognitivnih spretnosti.  

 

Med eksperimentalno in kontrolno skupino smo zasledili statistično pomembne razlike glede 

všečnosti dejavnikov v večpredstavnih gradivih. Barva, oblika gradiv, način predstavitve, 

kontrola nad izbiro in vrstnim redom ogleda ter jasnost in razumljivost razlage so bili veliko 

bolje ocenjeni s strani učencev eksperimentalne skupine kot pa s strani učencev kontrolne 

skupine. Nismo zasledili posebnih razlik v počutju in mnenju o dovoljenem času ogleda 

gradiv, so se pa v vzorcu učenci v eksperimentalni skupini ob ogledu bolje počutili. Tudi 

glede mnenja o povratni informaciji med učenjem nismo zasledili posebnih razlik, vendar pa 
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so si v kontrolni skupini učenci bolj želeli povratne informacije med učenjem kot pa učenci v 

eksperimentalni skupini. 

 

Glede na odgovore učencev pri vprašanju, kako bi gradiva lahko še izboljšali, smo ugotovili, 

da bi si učenci želeli več interaktivnosti v obliki izobraževalnih iger in več primerov. Učenci 

v kontrolni skupini pa so si želeli več barv in drugačen način predstavitve, omenili so tudi 

posnetke. Izgleda, da si je vsaka skupina želela gradivo, ki je za eno stopnjo višje v načinu 

predstavitve in interaktivnosti kot gradivo, ki so si ga ogledali. Morda bi bilo v našem 

primeru bolje, če bi željo po interaktivnosti videli kot motivacijski potencial za učenje snovi 

na drugačen način, namesto da se izogibamo preveliki interaktivnosti zaradi strahu pred 

kognitivno obremenitvijo učencev. Smo mnenja, da je za uvodno obravnavo snovi tolikšna 

mera interaktivnosti optimalna, vsekakor pa bi lahko vključili več primerov, diskusijo in več 

časa za obravnavo snovi. Za nadaljnje učenje snovi, utrjevanje in ponavljanje pa bi bilo dobro 

vključiti izobraževalno igro in morda celo začetke programiranja z aplikacijo ScratchJr, tako 

bi tudi učencem s kinestetičnim zaznavnim stilom omogočili več dejanj in aktivnosti. 

 

Mayerjeva načela oblikovanja, ki smo jih uporabili v raziskavi, so se izkazala za koristno 

pomoč pri ustvarjanju in oblikovanju večpredstavnih gradiv in so dobra kognitivna podpora 

učencem med učenjem. Vsekakor jih je vredno vključiti med poučevanje z večpredstavnostjo. 

Še posebno so koristna načela, ki smo jih opisali v poglavju večpredstavnosti, za poučevanje 

z animacijami in videom. Ta nam omogočajo jasno in nazorno predstavitev poteka reševanja, 

kar je zelo pomembno pri učenju algoritmov. 

 

Kot smo že zasledili v strokovni literaturi, so učinki večpredstavnosti večji pri učencih s 

šibkim predznanjem snovi, zato so lahko večpredstavna gradiva učinkovitejša pri uvajanju 

učencev v novo snov. 

 

Pri sami izdelavi večpredstavnih gradiv smo ugotovili, da je nujno dobro poznavanje snovi. 

Pri sestavljanju in snemanju razlage se je nujno pripraviti vnaprej ter si zagotoviti miren in tih 

prostor za snemanje. Ne smemo pozabiti, da je snov bolje razdeliti na posamezne manjše 

enote snovi z etapnimi cilji in jih po korakih predstaviti, še posebno, če gre za učenje nove 

snovi. Ko bodo učenci usvojili osnovne spretnosti, pa lahko preidemo k bolj kompleksnim 

problemom. 

 

Za ustvarjanje kakovostnih večpredstavnih gradiv, ki bodo pozitivno vplivala na učenje 

učencev, ne potrebujemo zahtevnih plačljivih programov. Kar je pri tem res bistvenega 

pomena, je razumevanje, kako se učenci učijo in kako lahko spoznanja novejših teorij s 

področja didaktike računalništva, kognitivne znanosti in psihologije uporabimo za boljše 

usmerjanje in vodenje učenčevega učnega procesa. To znanje je, za razliko od profesionalnih 

plačljivih programov, široko dostopno vsem. Vse, kar je potrebno, je malo ustvarjalnosti in 

volja, da ne prenehamo iskati idej za podporo učenju učencev. 
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Gradivo pdf dokument 
 

ALGORITEM  
 

Algoritem je končno zaporedje ukazov, s katerimi, če jim sledimo v določenem vrstnem redu, 

rešimo nalogo. 

 

Beseda algoritem izhaja iz imena perzijskega matematika in pisca Al Hverizmija, ki je v 9. 

stoletju postavil algoritme za osnovne matematične operacije. 

 

Z algoritmi pa ne opisujemo samo matematičnih operacij, rešujemo lahko več različnih 

problemov. 

 

Kot primer si poglej algoritem za obrobo štiriperesne deteljice: 

 

1) Vzemi svinčnik. 

2) Obrobi en del deteljice s polno črto. 

3) Ali so vsi deli deteljice obrobljeni s polno črto? 

4) Če da, potem konec. 

5) Če ne, se vrnemo na drugi korak. 

 

Kaj bi se zgodilo, če bi prvi korak izpustili? 

2) Obrobi en del deteljice s polno črto. 

3) Ali so vsi deli deteljice obrobljeni s polno črto? 

4) Če da, potem konec. 

5) Če ne, se vrnemo na drugi korak. 

 

Ukaz ''vzemi svinčnik'' je očiten in preprost, vendar je pri računalništvu in programiranju zelo 

pomembno, da računalniku podamo tudi najbolj očitne podatke, saj računalnik drugače ne bo 

znal izvesti tudi najosnovnejših ukazov. 

 

Algoritem mora biti sestavljen iz končno mnogo korakov. Torej, poskrbeti moramo, da se bo 

algoritem ustavil. Algoritem mora rešiti tudi čim več podobnih problemov (algoritem za 

obrobo štiriperesne deteljice, bi lahko uporabili tudi za obrobo triperesne deteljice). 

Algoritem pa mora delovati tudi za poljubno množico vhodnih podatkov (za katerokoli 

deteljico). 

 

Algoritme zapišemo na več načinov: v naravnem jeziku (kot zgoraj), z diagramom poteka ali 

kot program v enem od programskih jezikov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

To je končno zaporedje ukazov. Če tem 

ukazom sledimo, bomo vedno lahko 

obrobili deteljico. 

Že pri prvem koraku bi se ustavili, saj ne 

bi imeli s čim obrobiti deteljice. 

To pomeni, da je v algoritmu napaka in 

potrebno je razmisliti, kako algoritem 

popravimo. 
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DIAGRAM POTEKA 
 

Diagram poteka je sestavljen iz blokov in povezav med njimi. 

 

Bloke delimo na: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer algoritma, s katerim obrobimo deteljico : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začetni in končni blok – označuje 
začetek in konec algoritma. 

Prireditveni blok – označuje neko 

dejanje.  

Odločitveni blok – s tem blokom 

nekaj preverjamo in se odločamo. 

ZAČNI 

Vzemi svinčnik 

Obrobi en del deteljice 

s polno črto 

Ali so obrobljeni 

vsi deli deteljice? 

KONČAJ 

NE 

DA 
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PRIMER: Svetilka ne sveti 
 

Oglej si še primer algoritma za problem, ko svetilka ne sveti. 
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Priloga 2: Vprašalnik 
 

VPRAŠALNIK 

 

1.DEL 
 

Kateri razred obiskuješ? 

 

Spol:       M        Ž 

 

1.NALOGA  
 

Kako bi sošolcu, ki še ni slišal za algoritme, razložil, kaj je algoritem, kaj je diagram poteka 

in uporabo algoritmov? 

 

 

 

 

 

2.NALOGA  
 

Sestavi algoritem z diagramom poteka, kjer boš lahko, če boš natančno sledil ukazom 

algoritma, narisal 8 kvadratkov enega zraven drugega (poglej sliko spodaj), nato pa še 

pobarval vsak drugi kvadratek.  

 

Narišeš lahko samo en kvadratek naenkrat! (ne moreš narisati kar vseh 8 v enem koraku) 

 

Kvadratki so lahko kakršnekoli barve. Ko boš sestavil algoritem, si s sošolcem zamenjajta 

list.   
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ZA TVOJEGA SOŠOLCA:  

 

Dobro si oglej sošolčev algoritem. Natančno sledi korakom algoritma in poskusi z napisanim 

algoritmom narisati kvadratke in jih pobarvati. Če ugotoviš, da algoritem ne deluje pravilno 

in se ti je kje zataknilo, to spodaj tudi napiši! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.NALOGA  
 

Sedaj, ko sta si s sošolcem zamenjala list, si preberi, kaj ti je sošolec napisal. 

 

Obkroži:   

 
VEDEL SEM, DA ALGORITEM DELUJE                   VEDEL SEM, DA ALGORITEM NE DELUJE 

 

NISEM VEDEL, DA ALGORITEM DELUJE           NISEM VEDEL, DA ALGORITEM NE DELUJE 

 

 

a) Če je odgovoril, da tvoj algoritem ne deluje, razmisli, kako bi ga popravil. Na kratko 

napiši, kaj misliš, da bi moral popraviti in kako: 

 

 

 

 

b) Razmisli in napiši, kje vse bi tak algoritem lahko uporabil v vsakdanjem življenju: 

 

  

 

 

 

 

(Obkroži) Sošolčev algoritem: 

 

DELUJE      NE DELUJE 

 

Če si ugotovil, da je v algoritmu napaka, napiši kje: 

 

 

 

Predlagaj sošolcu, kako bi lahko svoj algoritem popravil: 
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2.DEL 
 

1) Kako se najlažje učiš? Obkroži: 

a) Vidno: videno ima večji vpliv kot slišano. 

b) Kinestetično: okolico zaznaš s pomočjo občutkov in premikov. 

c) Avditivno: bolj si zapomniš kar slišiš. 

 

2) Kako si reševal nalogo z algoritmom? (1 se sploh ne strinjam, 5 se popolnoma strinjam) 

 

 1 2 3 4 5 

Vedno sem najprej pomislil, kako so algoritmi bili predstavljeni v 

gradivu. 

     

Nalogo sem rešil tako, da sem se spomnil na podobno nalogo, 

predstavljeno v gradivih. 

     

Nalogo sem začel reševati po korakih (najprej začetni blok, nato sem 

pomislil, kaj najprej naredim in kaj za tem) 

     

Pogledal sem sliko kvadratkov, jo še sam narisal in z algoritmom opisal 

svoje korake risanja. 

     

Nalogo sem rešil tako, da sem si postavil podvprašanja (najprej kako 

narišem samo kvadratke, potem kako jih pobarvam) 

     

Med reševanjem naloge sem si večkrat ogledal razlago v gradivih.      

Med reševanjem naloge sem se spomnil nekaterih delov razlage, ker so 

bili barvno poudarjeni. 

     

 

3) Kako si med učenjem razmišljal? (1 se sploh ne strinjam, 5 se popolnoma strinjam) 

 1 2 3 4 5 

Pred reševanjem naloge sem razmišljal, na kakšen način bom nalogo 

najlažje in najbolj učinkovito rešil. 

     

Med ogledom gradiv sem se v nekem trenutku zavedal, da ne vem, kaj 

sem prebral/videl/slišal. 

     

Pred reševanjem druge naloge sem se zavedal, da sem pozabil, kako 

začeti, in sem si zato še enkrat ogledal gradiva. 

     

Po reševanju naloge sem vedel in razumel, zakaj nisem/sem pravilno 

rešil algoritma. 

     

Med ogledom gradiv sem si še enkrat ogledal/prebral tiste dele razlage, 

za katere sem vedel, da si nisem dobro zapomnil. 

     

Pri prvi nalogi (kjer si napisal kako bi algoritme razložil sošolcu) sem si 

še enkrat ogledal gradiva, ker nisem znal začeti razlagati. 

     

Pri reševanju druge naloge sem pomislil, kako so v gradivih 

predstavljeni primeri algoritmov, in razmišljal, kako bi jih napisal tudi 

sam. 
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4) Kaj meniš o gradivih, ki si si jih ogledal? (1 se sploh ne strinjam, 5 se popolnoma strinjam) 

 1 2 3 4 5 

Gradiva so na prvi pogled privlačna.      

Gradiva so mi vzbudila občutek radovednosti.      

Gradiva so mi vzbudila občutek veselja.      

Pri gradivih sem se z lahkoto zbral in osredotočil na snov.      

Po ogledu gradiv sem snov dobro razumel.      

Med reševanjem naloge sem si z gradivi zelo pomagal.      

Taka gradiva bi si z veseljem večkrat ogledal.      

 

5) Kaj meniš o gradivih, ki si si jih ogledal? (1 se sploh ne strinjam, 5 se popolnoma strinjam) 

 1 2 3 4 5 

Všeč mi je bila barva gradiv.      

Všeč mi je bila oblika gradiv.      

Ob ogledu gradiv sem se dobro počutil.      

Všeč mi je bil način predstavitve snovi.      

Všeč mi je bilo, ker sem si lahko sam izbral, kaj si bom pogledal.      

Razlaga v gradivih je bila razumljiva in jasna.      

Imel sem dovolj časa za ogled gradiv.      

Snov bi si še bolje zapomnil, če bi ob reševanju naloge takoj dobil 

povratno informacijo. 

     

 

 

Napiši prosim, kako bi lahko gradiva po tvojem mnenju še izboljšali, da bi snov še bolje 

razumel? 
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Priloga 3: Soglasje staršev 
 

SOGLASJE STARŠEV O SODELOVANJU OTROKA V RAZISKAVI 

 

Spoštovani starši! 

 

Sem Sara Drožđek, študentka magistrskega študija na Pedagoški fakulteti Univerze v 

Ljubljani, smeri matematika-računalništvo. Za potrebe magistrskega dela bi rada med učenci 

četrtega razreda OŠ izvedla raziskavo o vplivih Mayerjevih načel pri multimedijskih gradivih 

na učenčevo kognicijo, metakognicijo in motivacijo. Raziskava bo trajala eno šolsko uro, 

učenci si bodo ogledali gradiva in rešili vprašalnik, ki je namenjen preverjanju razumevanja 

snovi. Raziskava bo popolnoma anonimna in ne bo razkrivala identitete udeležencev. Za 

sodelovanje otroka potrebujem Vaše soglasje. 

 

Če se strinjate, da Vaš otrok sodeluje v raziskavi, Vas prosim, da izpolnite spodnje soglasje. 

 

Najlepša hvala, 

Sara Drožđek 

 

  

 

Podpisani/-a                                                     izjavljam, da SOGLAŠAM / NE SOGLAŠAM 

(Obkrožite) s tem, da moj otrok                                                          sodeluje v raziskavi                    

Vpliv upoštevanja Mayerjevih načel na metakognitivne in kognitivne spretnosti učencev ter 

njihovo motivacijo, ki jo bo izvedla Sara Drožđek. 

 

 

 


