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POVZETEK: 

 

Za današnje življenje je informacijska pismenost ključnega pomena, saj je osnova za napredek 

in razvoj družbe. Danes si življenje brez IKT težko predstavljamo. Uporaba IKT je osnova za 

delovanje v družbi. Internet ima danes veliko vlogo in velik socialni vpliv, njegova 

najpomembnejša vloga je izmenjava informacij.  

Pouka brez IKT znotraj izobraževalnih institucij, tudi v osnovni šoli, si skoraj ne moremo 

predstavljati. Prav tako je uporaba IKT v povezavi z drugimi metodami predlagana v učnih 

načrtih.  

Zaradi napredka na področju tehnologije se vloga učitelja spreminja. To ga postavlja pred 

vedno nove izzive. Ponudba storitev se veča in s tem tudi možnosti uporabe internetnih 

storitev pri pouku. V magistrskem delu nas je zanimalo predvsem, katere storitve, ki jih nudi 

internet, slovenski učitelji naravoslovnih predmetov biologije, kemije, fizike in naravoslovja 

najpogosteje uporabljajo, kakšno je njihovo mnenje o uporabi teh storitev za delo v razredu in 

kakšna je njihova naklonjenost e- in i-učbenikom. 

Uporabili smo deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo empiričnega pedagoškega 

raziskovanja. V raziskavi je sodelovalo 128 osnovnošolskih učiteljic in učiteljev 

naravoslovnih predmetov iz različnih regij Slovenije, ki so odgovarjali na vprašanja v 

anketnem vprašalniku. 

Rezultati kažejo, da slovenski učitelji naravoslovnih predmetov uporabljajo predvsem 

internetne storitve, kjer dostopajo do filmov in vsebin, kot npr. Wikipedija, YouTube, za stike 

z učenci pa največ uporabljajo elektronsko pošto, manj pa uporabljajo spletne dnevnike, 

forume in družabna omrežja. Prednosti družabnih omrežij vidijo predvsem v hitri 

komunikaciji, dostopnosti do informacij, slabosti pa v tem, da ni osebnega kontakta.  

Rezultati tudi kažejo, da učitelji naravoslovnih predmetov pri pouku največ uporabljajo 

tiskane učbenike in lastna pripravljena gradiva. Poleg tiskanih učbenikov učencem za domače 

delo priporočajo v največji meri interaktivni učbenik spletnega mesta SIO. Delež učiteljev, ki 

priporočajo pripadajoč e-učbenik delovnemu zvezku z aktivacijsko kodo, je sorazmerno 

majhen, slabo polovico učiteljev dosega le pri biologiji. Dodane vrednosti e-učbenikom, ki jih 

učitelji naravoslovnih predmetov najpogosteje uporabljajo, se razlikujejo glede na naravo 

poučevanega predmeta, prav tako se največ razlik v uporabi gradiv pojavlja v odvisnosti od 

predmeta poučevanja. 

Ugotovili smo, da več kot polovica učiteljev naravoslovnih predmetov ocenjuje, da so 

naklonjeni e- in i-učbenikom, slaba tretjina se glede tega ne more opredeliti, le desetina pa 

meni, da e- in i-učbenikom niso naklonjeni. 

 

KLJUČNE BESEDE:  

IKT, učitelji naravoslovnih predmetov, družabna omrežja, e-učbeniki, i-učbeniki 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Nowadays information literacy is a key factor of development and progress of society. It is 

hard to imagine life without ICT. The use of ICT is a basis for our activity in society. Today, 

the Internet plays a major role and it has a great social influence, its major role being 

information exchange.  

It is almost impossible to imagine lessons in educational institutions, including elementary 

schools, without ICT. The use of ICT, combined with other methods of work, is suggested 

also in curriculums.  

The role of teachers is changing due to the development in technology. Thus teachers 

constantly face new challenges. The supply of services and thus the possibility of using 

Internet resources during lessons grow. This master thesis mainly focuses on the question 

which services provided by the Internet are most frequently used by Slovenian teachers of 

biology, chemistry, physics and science, what is their opinion on their use in classrooms and 

whether the teachers are keen on e- and i-textbooks. 

A descriptive and causal-non-experimental method of empiric pedagogical research was used. 

Our research included 128 elementary school teachers of natural sciences from different 

Slovenian regions. They answered various questions in a questionnaire. 

The results show that Slovenian teachers mainly use Internet services to access films and 

contents from Wikipedia and YouTube, they mainly use e-mail to contact their pupils, 

whereas blogs, forums and social networks are used less frequently. The teachers see the 

advantages of social networks mainly in quick communication and access to information and 

disadvantages in the fact that there is no personal contact when using them. The results also 

show that teachers mainly use traditional printed textbooks and their own resources. As 

regards homework teachers mostly recommend the interactive textbook at SIO web site. The 

number of teachers recommending the e-textbooks belonging to a workbook with an 

activation code is relatively low, a little less than half of them recommend it for biology. 

Added value to e-textbooks most frequently used by teachers depends on the subjects as well 

as on their characteristics. The findings show that more than half of the teachers are keen on 

e- and i-textbooks, 1/3 can not opt for or against, only 1/10 are not keen on e- and i-textbooks. 

 

 

KEY WORDS:  

ICT, science teachers, social networks, e-textbooks, i-textbooks 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 
 

Kazalo vsebine 

1 Uvod .................................................................................................................................... 1 

2 Teoretični del ...................................................................................................................... 2 

2.1 Informacijsko komunikacijska tehnologija ................................................................. 2 

2.1.1 Uporaba IKT pri pouku ........................................................................................ 2 

2.1.2 Zakonodaja in učni načrti ..................................................................................... 4 

2.2 Internet in storitve ........................................................................................................ 5 

2.2.1 Družabna omrežja ................................................................................................ 7 

2.2.1.1 Facebook ........................................................................................................... 8 

2.2.1.2 Prednosti in slabosti uporabe družabnih omrežij ............................................ 10 

2.2.2 Uporaba internetnih storitev pri pouku naravoslovja ......................................... 10 

2.3 Elektronski in interaktivni učbeniki .......................................................................... 12 

2.3.1 Vizualizacijski elementi ..................................................................................... 13 

2.3.2 Učno okolje in medijska orodja.......................................................................... 14 

2.3.3 Prednosti in pomanjkljivosti e-učenja ................................................................ 16 

2.3.4 Razvoj e-gradiv .................................................................................................. 17 

2.3.5 Založbe ............................................................................................................... 19 

2.3.6 Priložnosti in izzivi za učitelje ........................................................................... 19 

2.4 Opredelitev raziskovalnega problema ....................................................................... 20 

2.4.1 Raziskovalna vprašanja ...................................................................................... 20 

3 Metoda dela ....................................................................................................................... 21 

a. Vzorec ........................................................................................................................... 21 

b. Inštrument ...................................................................................................................... 22 

c. Potek raziskave .............................................................................................................. 23 

4 Rezultati ............................................................................................................................ 24 

a. Internetne storitve .......................................................................................................... 24 

b. Družabna omrežja ......................................................................................................... 24 

c. Uporaba gradiv pri pouku ............................................................................................. 27 

d. Dodana vrednost e-gradiv ............................................................................................. 33 

e. Odvisnost uporabe e- in i-učbenikov ............................................................................ 35 

f. Naklonjenost e- in i-učbenikom .................................................................................... 42 

5 Diskusija ........................................................................................................................... 45 

6 Zaključki ........................................................................................................................... 49 

a. Uporaba zaključkov v izobraževalnem procesu ............................................................ 49 



 
 

b. Smernice za nadaljnje raziskovanje .............................................................................. 50 

7 Viri in literatura ................................................................................................................. 51 

Priloge ......................................................................................................................................... I 

Priloga 1:  Anketni vprašalnik ................................................................................................. I 

  

Kazalo tabel 

Tabela 1: Struktura vzorca ....................................................................................................... 21 

Tabela 2: Prednosti družabnih omrežij ..................................................................................... 25 

Tabela 3: Pomanjkljivosti družabnih omrežij .......................................................................... 26 

Tabela 4: Izbira učbenika glede na njegovo vsebino ............................................................... 34 

Tabela 5: Število odgovorov o vsebini učbenika glede na predmet poučevanj ....................... 35 

Tabela 6: Uporaba e-gradiv v odvisnosti od spol ..................................................................... 35 

Tabela 7: Uporaba e-gradiv v odvisnosti od predmeta poučevanja ......................................... 37 

Tabela 8: Uporaba e-gradiv v odvisnosti od starosti učiteljev ................................................. 39 

Tabela 9: Uporaba e-gradiv v odvisnosti od delovne dobe poučevanja ................................... 41 

Tabela 10: Splošno mnenje učiteljev o e- in i-učbenikih ......................................................... 43 

 

Kazalo grafov 

Graf 1: Odstotek učiteljev glede na predmet poučevanja......................................................... 22 

Graf 2: Uporaba internetnih storitev ........................................................................................ 24 

Graf 3: Uporaba družabnih omrežij.......................................................................................... 25 

Graf 4: Uporaba gradiv pri pouku biologije ............................................................................. 27 

Graf 5: Uporaba gradiv pri pouku kemije ................................................................................ 28 

Graf 6: Uporaba gradiv pri pouku fizike .................................................................................. 29 

Graf 7: Uporaba gradiv pri pouku naravoslovja (7. razred) ..................................................... 30 

Graf 8: Priporočena gradiva pri biologiji ................................................................................. 31 

Graf 9: Priporočena gradiva pri kemiji .................................................................................... 31 

Graf 10: Priporočena gradiva pri fiziki .................................................................................... 32 

Graf 11: Priporočena gradiva pri naravoslovju (7. razred) ...................................................... 32 

Graf 12: Uporaba dodanih vrednosti e-gradiv .......................................................................... 33 

Graf 13: Mnenje učiteljev o njihovi naklonjenosti e- in i-učbenikom ..................................... 43 

 

Kazalo prilog 

Priloga 1:  Anketni vprašalnik ..................................................................................................... I 

 

  



Vraber Jagodic, J. Mnenje osnovnošolskih učiteljev naravoslovnih predmetov o elektronskih in interaktivnih učbenikih. 
Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017 

 

 

1 
 

1 Uvod 

V magistrskem delu je v teoretičnem delu opredeljena informacijsko komunikacijska 

tehnologija, ki je prisotna v učnih načrtih za naravoslovne predmete in raziskave njenega 

vpliva na uporabo pri pouku.  Nadalje so opredeljeni internet in storitve, ki jih ponuja. Večja 

pozornost je namenjena družabnim omrežjem in njihovemu vključevanju v pouk ter prednosti 

in pomanjkljivosti družabnih omrežij. V teoretičnem delu je navedenih tudi osem ključnih 

kompetenc, med katerimi je tudi digitalna kompetenca, ki je pomembna tako za učitelja kot 

učenca. Opisani so vizualizacijski elementi, ki so pomemben del e- in i-učbenikov, učno 

okolje ter prednosti in pomanjkljivosti e-učenja. Predstavljen je razvoj e-gradiv in opis 

ponudb nekaterih vodilnih slovenskih založb, ki e-gradiva ponujajo. 

V nadaljevanju je opredeljen raziskovalni problem koliko, kako in zakaj storitve, kot so 

socialna družabna omrežja, elektronski in interaktivni učbeniki in gradiva, ki jih nudi IKT, 

učitelji v osnovni šoli uporabljajo pri pouku naravoslovnih predmetov (kemija, biologija, 

fizika in naravoslovje) v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju in ali vzdržujejo 

komunikacijo z učenci tudi v času, ko ni pouka določenega naravoslovnega predmeta. Sledi 

šest za raziskavo postavljenih vprašanj, opis vzorca, inštrumenta in potek dela ter dobljeni 

rezultati. Sledijo odgovori na raziskovalna vprašanja z diskusijo in zaključek. 
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2 Teoretični del 

Današnji učenci se ne razlikujejo od tistih v preteklosti, dramatično pa se je spremenila 

tehnologija, do katere imajo učenci dostop. Omogočen jim je stalen dostop do interneta in so 

odvisni od nenehnega pretoka informacij (Grajek, 2013).  

2.1 Informacijsko komunikacijska tehnologija 

Izraz IKT (informacijsko komunikacijska tehnologija, angl. Information and Communications 

Technology – ICT) zajema ves nabor najrazličnejših računalniških, informacijskih in 

komunikacijskih naprav (strojna oprema), aplikacij (programska oprema), omrežij (Internet) 

in storitev (Inštitut za informatiko, 2017).  Z drugimi besedami, IKT sestavljajo informacijske 

tehnologije, telefonija, elektronski mediji, vse vrste obdelave in prenosa avdio in video 

signalov ter vse funkcije nadzora in spremljanja, ki temeljijo na tehnologiji omrežja (Čelebić 

in Rendulić, 2012). 

Razen namiznih in prenosnih računalnikov ter dlančnikov so prenosne digitalne naprave tudi 

pametni telefoni – mobilni telefoni z naprednimi funkcijami (e-pošta, brskanje po spletu, 

bralnik elektronskih knjig) in multimedijski večpredstavnostni predvajalniki iPod, iRiver in 

Zune. Komunikacijska omrežja, ki se uporabljajo, so LAN (Local Area Network) mreža, s 

katero so povezani računalniki, ki so si fizično blizu, znotraj podjetja, organizacije ali 

gospodinjstva ter WAN (Wide Area Network) mreža večje zmogljivosti in širšega območja 

(mestna ali regionalna) (Odrazi, 2011). 

2.1.1 Uporaba IKT pri pouku  

Učenje s pomočjo računalnika imenujemo tudi e-učenje (e-learning). Zajema vse oblike 

učenja ali prenos informacij, ki temelji na elektronski tehnologiji in ne vključuje 

neposrednega stika med učiteljem in učencem.  

Nekatere prednosti e-učenja za učence so prilagodljiv čas, kraj in trajanje učenja, dostop do 

izobraževanja, možnost neomejenega ponavljanja uporabe, zmanjšani stroški in 

multimedijsko okolje (video, zvok, besedilo). Za učitelje in izobraževalne ustanove e-učenje 

pomeni zmanjšane stroške poučevanja (stroški potovanja in nastanitve, stroški prostora za 

pouk, itd.), večja baza uporabnikov izobraževanja, enkrat pripravljeno izobraževanje omogoča 

manj udejstvovanja izobraževalnega osebja za izvajanje, preprosta in enostavna nadgradnja 

materialov itd. Za družbo so prednosti e-učenja zagotoviti nizke stroške prenosa znanja, 

izobraževanje je lahko na voljo vsakomur z zelo nizkimi stroški, izobraževalna gradiva se 

zelo enostavno in preprosto posodobijo, kolektivno znanje je lažje širiti, kar vpliva na 

učinkovit trg dela, povečanje učinkovitosti obstoječih podjetij in to na konkurenčnejše 

gospodarstvo (Čelebić in Rendulić, 2012). 

Učenje in motivacija so predvsem socialne narave. Svoj izvor imajo zlasti v socialnih 

interakcijah med ljudmi (Horsley in Walker, 2013). Izobraževalne dejavnosti imajo večji 

učinek, ko se s pomočjo spletnih modelov ustvari dejavnosti, ki omogočajo socialni razvoj 

učencev (Bruner in Haste, 2010).  

Učitelji se vse bolj zavedajo, da je sodobna tehnologija le eden izmed načinov, ki ponuja 

široko paleto možnosti pri izboru oblik in metod dela, vendar pa to ne pomeni spremenjenega 

procesa poučevanja, če ta ni domišljen in skrbno načrtovan. Domišljena uporaba sodobne 
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tehnologije pa širi polje interakcije med učencem, učiteljem in vsebino. Naloga učitelja je, da 

ob uporabi sodobne tehnologije pri učnem procesu vodi razgovor, spodbuja k raziskovanju, 

odkrivanju in samostojnemu delu v okviru učnega procesa (Kobal, 2012). 

Izobraževanje in vseživljenjsko usposabljanje učiteljev ima izrazito močno vlogo v procesu 

vpeljevanja inovacij na področju izobraževanja (Jager in Lokman, 1999). Učiteljev 

profesionalni razvoj in njegova usposobljenost za uporabo tehnologij je ključni dejavnik za 

uspešno integracijo IKT v pouk (Bauer in Kenton, 2005; Wozney, Venkatesh in Abrami, 

2006; Franklin, 2007). 

Učitelji se morajo odzivati na nastajajoče izzive družbe znanja, v njej dejavno sodelovati in 

pripraviti učence na to, da bodo samostojni in vseživljenjski. Biti morajo sposobni vplivati na 

proces učenja in poučevanja s stalno aktivnostjo, kot so poznavanje predmeta, vsebine 

kurikula, pedagogike, novosti, raziskav ter socialnih in kulturnih razsežnosti izobraževanja. 

Izobraževanje učiteljev mora biti na visoki izobraževalni ravni in mora podpirati tesno 

partnerstvo med visokošolskimi zavodi in zavodi, kjer se bodo učitelji zaposlili (Skupna 

evropska načela za kompetence in kvalifikacijo učiteljev, 2010). 

Dejavniki, ki vplivajo na učiteljevo vključevanje IKT v proces poučevanja, so po Buabeng –  

Andohu (2012) osebni, institucionalni in tehnološki. Eden od osebnih dejavnikov so tudi 

izkušnje z vključitvijo IKT v proces izobraževanja in dojemanje lastne digitalne kompetence. 

Lei (2009) se v svoji raziskavi osredotoča na mlajšo, ''internetno'' generacijo bodočih 

učiteljev, ki opazujejo svoja prepričanja, prednosti, tehniško izkušenost in znanje, ter 

ugotavljajo svoje prednosti in slabosti tega. Osredotoča se na prepoznavanje postopkov, ki 

bodo potrebni za integracijo tehnologije v moderne učilnice. Njegova raziskava je pokazala, 

da je bila večina bodočih učiteljev prepričana v prednosti, ki jih nudi tehnologija, a so 

pokazali tudi zadržanost pred začetkom uporabe. Večina (80 %) jih je večino časa aktivnih na 

socialnih in komunikacijskih omrežjih, le 10 % pa jih računalnik uporablja več za dejavnosti, 

povezane z učenjem. Zelo dobro so poznali uporabo osnovnih funkcij računalnika, a so bili 

slabše seznanjeni z zahtevnejšimi funkcijami. Njihovo poznavanje strani, ki imajo možne 

aplikacije za uporabo v razredu, je bilo slabo. Rezultati kažejo, da je internetna generacija 

dobro seznanjena z osnovno uporabo računalnika in socialnih omrežij, vendar je njihovo 

poznavanje omejeno na ozko območje in je precej površinsko. Potrebna bi bila sistematična 

tehnološka priprava poučevanja mlajših generacij, ki bi jim pomagala naučiti se naprednejše 

razredne in podporne tehnologije o uporabi računalnika v učne namene, povezati tehnologijo 

in poučevanje in jih preleviti iz digitalnih avtohtonih študentov v digitalne avtohtone učitelje. 

Bell, Maeng in Binns (2013) pravijo, da vključevanje tehnologije v pouk naravoslovja 

omogoča specifične učne pristope, sodelovanje z vrstniki, priložnost za povratno informacijo 

in razmislek po posamezni učni vsebini. Kvalitativna raziskava o integraciji IKT v učiteljevo 

pripravo je ugotavljala učinkovitost programa, s katerim so pripravljali učitelje naravoslovja 

za uporabo podpore tehnologije pri oblikovanju prenove pouka. Cilj je bil ugotoviti če, kako, 

zakaj in v kakšnem obsegu so udeleženci vključevali IKT v poučevanje. Rezultati so pokazali, 

da vsi udeleženci učinkovito uporabljajo IKT pri poučevanju in da je uporaba tehnologije 

temelj pri prenovi poučevanja znanosti. Uporabljali so digitalne slike, video posnetke, 

animacije in simulacije za učenje procesnih sposobnosti, podprte z vprašanji za krepitev 

sodelovanja učencev. Pri tem so uporabili pridobljena znanja tekom programa, ki so ga 

obiskovali.  
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Juneževa (2015) v svoji raziskavi ugotavlja, ali so učenci pri spoznavanju nove učne vsebine 

ob uporabi pristopa poučevanja kemije v kontekstu – z uporabo IKT tehnologije – 

interaktivne table (v eksperimentalni skupini dijakov drugega letnika slovenske gimnazije in 

dijakov drugega letnika mednarodne gimnazije) uspešnejši pri razvijanju znanja z 

razumevanjem od učencev, ki bodo znanje pridobili po tradicionalni poti (v kontrolni skupini 

dijakov dveh drugih letnikov slovenske gimnazije). Raziskava je pokazala, da se s pomočjo 

metode aktivnega učenja z uporabo IKT tehnologije kaže pomembno višja raven znanja in 

višji osebnostni odnos do tega znanja predvsem pri vprašanjih 6. stopnje Bloomove 

taksonomije vrednotenja ciljev znanj. Metoda poučevanja v kontekstu z uporabo IKT 

tehnologije je torej primernejša pri učnih temah, ki zahtevajo od učencev vrednotenje in 

kritično razmišljanje. 

Možna e-podpora dejavnostim učencem pri pouku je zelo obsežna. Namen e-dejavnosti je 

boljše in lažje doseganje ciljev in usvajanje znanja, za njihovo uporabo pa se odloči učitelj po 

premisleku glede na didaktično ustreznost (Bačnik in Poberžnik, 2015). 

2.1.2 Zakonodaja in učni načrti 

Informacijska in komunikacijska tehnologija je postala v zelo kratkem času nepogrešljiva v 

sodobni družbi. Poleg branja, pisanja in računanja, je uporaba IKT ena od osnovnih veščin. 

UNESCO je ena izmed 15 specializiranih agencij Organizacije Združenih narodov in želi 

prispevati k miru, odpravljanju revščine, trajnostnemu razvoju in medkulturnemu dialogu 

preko sodelovanja v znanosti, izobraževanju, kulturi, komunikacijah in informacijah 

(UNESCO Združene šole, 2016–2017). V okviru trajnostnega razvoja je eden izmed njenih 

prevladujočih ciljev zagotoviti, da imajo vse razvite države in države v razvoju dostop do 

najboljših izobraževalnih ustanov, ki pripravljajo mlade za vloge v sodobni družbi in 

prispevajo k znanju naroda. Cilj je pomagati pri razvoju izobraževalne programske opreme. 

Dokument ˝A curriculum for schools and programme of teacher development˝ je prispevek 

UNESCA za pomoč državam članicam pri uspešnem vključevanju multimedijske tehnologije, 

ki so kombinacija informacij, kot so zvok, slike, animacije in besedilo, in ki se predvajajo 

preko računalnikov, prenosnikov, DVD-predvajalnikov in drugih naprav, in vključevanju e-

učenja ter izobraževanja na daljavo v njihove izobraževalne sisteme. Namen dokumenta je 

zagotoviti praktičen in realističen pristop k učnim načrtom (vključiti uporabo IKT v učne 

načrte srednjih šol) in strokovni razvoj učiteljev, potreben za uspešno izvedbo določenega 

kurikula, ki ju je mogoče izvesti hitro in stroškovno učinkovito, v skladu z razpoložljivimi 

sredstvi (UNESCO, 2002). 

V učnih načrtih za naravoslovne predmete (2011) je uporaba informacijsko komunikacijske 

tehnologije omenjena na več mestih. Pri splošnih ciljih so smernice za uporabo sodobne IKT, 

s katero se povečajo prostorske predstave oziroma osnove vizualne pismenosti s pomočjo 

vizualizacijskih sredstev. Sredstva IKT se uporabljajo za zbiranje, shranjevanje, iskanje in 

predstavljanje informacij. Pri standardih znanja v učnih načrtih (2011) je navedeno, da naj se 

učenci naučijo uporabljati podatke iz različnih informacijskih virov z IKT 

(poljudnoznanstvena literatura, svetovni splet, zbirke podatkov, idr.), jih ustrezno uporabiti in 

predstaviti (npr. pri izdelavi seminarskih nalog, plakatov, projektnem delu, raziskavi, itd.). 

Pri pouku naravoslovnih predmetov so za razumevanje pojmov pomembne prostorske 

predstave, pri čemer lahko učencem pomagamo z vizualizacijskimi modeli, prav tako pa z 

IKT. Tako učenci lažje razumejo in povezujejo trojno naravo kemijskih pojmov 

(makroskopska, submikroskopska in simbolna) ter pri tem razvijajo kemijsko vizualno 
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pismenost. Za povezavo med tremi predstavnostnimi ravnmi je ključna uporaba 

vizualizacijskih elementov, npr. kemijskih modelov (od krogličnih do računalniško 

generiranih), animacij, itd. Za razvijanje prostorskih predstav učencev je nujna njihova 

aktivna vloga – samostojno delo s fizičnimi kemijskimi modeli (individualno delo in delo v 

dvojicah), ki se dopolnjuje z uporabo računalniških modelov (programi za risanje in 

prikazovanje kemijskih struktur: Chemsketch, Chime itd.). Pomembno je, da inovativno 

izkoristimo vse možnosti, ki jih modeli za pouk kemije omogočajo in ob učenju iz modelov 

vključujemo tudi učenje o modelih, pri čemer z učenci skupaj razmišljamo o omejitvah 

modelov, njihovih prednostih in pomanjkljivostih v prikazih ter jih s tem učimo analognega 

mišljenja. To je še posebej zaželeno pri nadarjenih učencih. Pri uporabi vizualizacijskih 

elementov (modeli, submikroskopske predstavitve, animacije) in sodobne IKT je pomembno 

sistematično povezovanje z eksperimentalnim delom (Bačnik in Poberžnik, 2015). Tako naj 

učitelj kemije pri načrtovanju in izvajanju učnega procesa uporablja razne informacijske vire 

(poljudnoznanstvene revije, strokovni članki, svetovni splet, podatkovne zbirke, 

dokumentarni filmi, enciklopedije in druge publikacije) in učence usmerja k njihovi uporabi 

oziroma k uporabi sodobne IKT. Pri delu z viri učitelj kemije učence navaja na iskanje, 

razvrščanje, urejanje, analiziranje informacij, ustrezno citiranje virov in razvija kritično 

mišljenje učencev, na podlagi katerega bodo učenci znali informacije uporabiti, vrednotiti in 

ustrezno predstaviti. Delo z viri pri pouku kemije povezujemo in integriramo v druge učne 

metode, posebej v eksperimentalno-raziskovalno delo in projektno učno delo. Učitelj kemije 

naj v pouk kemije vključuje sodobne izsledke kemijske znanosti, vir informacij pa so lahko 

tudi obiski raziskovalnih ustanov itd. (Bačnik in Poberžnik, 2015). 

Po Poberžnikovi, Skvarčevi in Bačnikovi (2015) je IKT pri pouku kemije in s tem e-

dejavnosti učencev mogoča pri učenju z in v družabnih omrežjih, pri projektno sodelovalnem 

učenju za predpripravo, iniciacijo, izdelavo osnutka, pri načrtovanju in izvedbi projekta ali za 

sklepno fazo, pri eksperimentalnem delu  v različnih fazah učnega procesa kot nadomestek ali 

dopolnilo s posnetki eksperimentov, računalniško podprtim eksperimentalnim delom oz. 

navideznim laboratorijem, za vizualizacijo pri submikroskopskih in grafičnih prikazih z 

računalniškim generiranjem, uporabo animacij in simulacij, za dinamične grafične prikaze in 

pri učenju z e-gradivi kot dodana vrednost z možnostjo interaktivnosti, večpredstavnosti in 

individualizacije. Z IKT so omogočene faze vrednotenja, kot npr. priprava vrednotenja, ko 

učitelj sestavi naloge, izvedba vrednotenja, ko učenci rešujejo objavljene naloge in podajanje 

povratne informacije učencu. Vse te dejavnosti z uporabo IKT pa se medsebojno prepletajo in 

povezujejo. 

2.2 Internet in storitve 

Internet je globalno omrežje računalnikov in omrežij, ki se razprostira preko vsega sveta 

(Arnes, 2017). Po Bizjak Končarjevi idr. (2014) je internet svetovno računalniško omrežje, ki 

s pomočjo posebne strojne in programske opreme uporabnikom omogoča izmenjevanje 

medijskih, besednih, zvočnih in filmskih vsebin, intranet je računalniška mreža podjetja, 

ekstranet pa je omrežje, ki ga uporabljajo uporabniki v več medsebojno povezanih 

organizacijah. 

Čeprav se je internet začel kot posledica potrebe po preprosti izmenjavi informacij, je danes 

praktično nepogrešljiv na vseh področjih civilizacije, na primer  na ekonomskem področju,  

na področju druženj,  na področju informacij,  v zdravstvu in prav tako na področju 

izobraževanja (Čelebić in Rendulić, 2012). Za šolske potrebe v slovenskem prostoru internet 

uporablja v povprečju 65 % otrok (Kobal, 2012). 
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World Wide Web (WWW) je način spletanja in pregledovanja sestavkov na računalnikih, ki 

so povezani v internet. Zaradi enostavne uporabe in zanesljivosti se je ta način hitro uveljavil 

in prerastel v svetovni splet, ki ga sestavljajo sestavki, razpredeni po računalnikih in omrežju 

internet (Arnes, 2017). 

Wiki je strežniški program, ki omogoča prosto ustvarjanje in urejanje spletnih strani s 

spletnim brskalnikom. Uporabniki lahko poljubno urejajo vsebine, jih dodajajo, odvzemajo in 

popravljajo. Najbolj razširjen primer je Wikipedia, za uporabo v izobraževalne namene pa sta 

znana tudi Wiktionary in Wikisource (Kobal, 2012). 

Storitve za izmenjavo datotek ali fotografij so Photobucket, Flickr, lol cats in druge (Čelebić 

in Rendulić, 2012), najbolj priljubljena storitev za izmenjavo videa pa je YouTube.  

Elektronska pošta (e-mail) vključuje pošiljanje besedilnih sporočil prek interneta. S 

priloženo prilogo se lahko izmenjujejo datoteke, kot so slike, videi, dokumenti in drugo 

(Čelebić in Rendulić, 2012). 

Urejevalniki besedil v realnem času omogočajo posamezniku ali skupini uporabnikov 

hkratno urejanje besedil. Najbolj razširjen je Google Drive, znotraj katerega deluje aplikacija 

Google Docs. Google Drive je dostopen kjerkoli, je aplikacija za pametne telefone, tablice in 

osebne računalnike (Kobal, 2012). 

Hitra sporočila ali pomenki IM (Instant Messaging) storitve se uporabljajo za pošiljanje 

takojšnjih sporočil in komunikacijo. Poleg besedilne komunikacije in video klica, omogoča 

prenos datotek. Nekatere od priljubljenih storitev IM so Windows Live Messenger, Skype, 

Yahoo! in Google Talk. Klepetalnica Chat room je spletna stran ali del spletne strani, ki 

omogoča izmenjavo informacij v realnem času. Za razliko od instant messaging softverja ne 

zahteva namestitve na računalniku, ampak računalnik s spletnim brskalnikom in internetno 

povezavo (Čelebić in Rendulić, 2012). 

Zvočna komunikacija prek interneta VoIP (Voice over Internet Protocol) je ime za 

tehnologijo, ki omogoča digitalizacijo in prenos glasovne oz. govorne komunikacije in video 

zasedanja preko interneta. Z uporabo protokolov VoIP je omogočena avdio/video 

komunikacija med uporabniki, v večini primerov omogoča brezplačne klice z računalnika na 

računalnik in poceni klice z računalnika na mobilne in stacionarne telefonske linije (Čelebić 

in Rendulić, 2012). 

Spletne novice RSS (resnično preproste objave – Really Simple Syndication) so niz spletnih 

formatov, ki koristijo strani, ki se stalno posodabljajo, saj je preko RSS-a zelo enostavno 

objavljati nove informacije, članke in drugo. RSS nam omogoča, da s pomočjo posebnih 

programov (odjemalcev) ali dodatkov (plug-in) beremo naslove in povzetke novic. Uporabnik 

prejema novice brez obiskovanja portalov, založnik pa lažje širi novice do končnega 

uporabnika. Podcast (POD-Personal On Demand + Broadcast) je digitalna datoteka, ki 

vsebuje avdio ali video vsebino. Distribuira se prek interneta z uporabo RSS tehnologije. 

Omogočena je uporaba različnih virtualnih skupnosti (online). Pojem „virtualna skupnost“ 

označuje skupino ljudi podobnih interesov, ki komunicira preko socialne mreže, foruma, IM 

storitve ali spletnega dnevnika (Čelebić in Rendulić, 2012). 

Spletni dnevnik (web blog) je oblika internetnega zapisa, v katerem uporabnik piše neko 

temo. Lahko je oseben, tematski ali v obliki revije. Spletni dnevniki so zelo priljubljeni, saj 

končni uporabniki ne potrebujejo naprednega računalniškega znanja, niti znanja za 

oblikovanje spletnih strani, da bi bili prisotni na internetu in pisali o temah, ki jih zanimajo. 
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Spletni dnevniki v veliki meri olajšujejo izmenjavo interesov, idej in mnenj. Poleg besedila je 

mogoča tudi izmenjava večpredstavnostnih-multimedijskih datotek, kot so fotografije ali 

video posnetki (Čelebić in Rendulić, 2012). Spletni dnevnik ali blog, ki je lahko zaseben ali 

javen, ustvarja vse večji delež uporabnikov. Piše ga lahko ena oseba ali več. Vključuje lahko 

subjektivne misli avtorja, fotografije, objave so urejene kronološko. Uporaben je tudi z vidika 

poučevanja, saj ga lahko učitelj uporabi kot medij za preprosto zapisovanje aktivnosti v obliki 

zbirke gradiv in dejavnosti ali pa je uporaben kot e-portfelj učenca. Cilj je, da doseže čim 

širšo množico bralcev, ki lahko komentirajo in argumentirajo objave in s povezovanjem širijo 

vsebino (Žerovnik, 2014).  

Internetni forum je spletni prostor, ki omogoča uporabnikom objavo znotraj različnih 

razprav in je na vpogled vsem prijavljenim uporabnikom. Komuniciranje ni nujno v realnem 

času. Omogočena je objava tekstovnih sporočil, slik, datotek, videov in zasebnih sporočil med 

uporabniki. Kontrolo nad forumom in upravljanjem ima administrator, moderatorjev pa je 

lahko več in spremljajo dogajanje na forumu. Člani so registrirani uporabniki, ki kreirajo nove 

teme, ogledujejo izbrane teme in komentirajo (Kobal, 2012). 

Shranjevanje v oblaku uporabnikom omogoča, da svoje datoteke katerekoli vrste shranjujejo 

na spletu. Lahko so ustvarjene na spletu ali na domačem računalniku. Uporabniki, s katerimi 

kreator deli datoteke, lahko do datotek dostopajo kjerkoli. Najbolj razširjen program za 

delitev datotek v Sloveniji je Dropbox (Kobal, 2012). 

2.2.1 Družabna omrežja 

Čelebić in Rendulić (2012) definirata družabna omrežja (Social Networking Websites) kot 

brezplačne spletne storitve, ki uporabnikom nudijo različne načine predstavitve in 

komunikacijo.  

Družabna omrežja obsegajo dejavnosti, kot so druženje in mreženje, večkrat jih imenujemo 

tudi socialna omrežja (Žerovnik, 2014). Skupnosti nastajajo predvsem zaradi skupnih 

interesov, deljenja idej ali spoznavanja ljudi s podobnimi idejami ali interesi, spremljanja 

prijateljev, objavljanja neomejene količine fotografij, informiranja o osebah, omogočajo 

diskusije, pošiljanje neposrednih in ciljno usmerjenih sporočil, pregled nad celotno statistiko 

strani in vseh njenih objav (Reuben, 2008). Danes jih uporabljajo vsi, tako mlajši in starejši. 

Večina mladih ima že v osnovni šoli ustvarjen vsaj en profil v družabnih omrežjih. Dobra 

tretjina otrok v starosti 10 do 15 let ima že odprt profil na enem izmed družabnih omrežij. V 

srednji šoli pa se ta odstotek poveča in je najvišji med vsemi starostnimi skupinami, saj ima 

osebni profil kar 77,2 % srednješolcev (Kobal, 2012). V Sloveniji prevladuje raba družabnega 

omrežja skoraj izključno samo na dveh področjih, to sta zasebno in poslovno (Žerovnik, 

2014). 

Nekatera izmed najbolj priljubljenih družabnih omrežij so MySpace, Facebook, Bebo,  

LinkedIn, Nexopia, Hi5, Tagged, XING, Orkut in Twitter (Čelebić in Rendulić, 2012). 

Danes sta za izobraževanje potrebna predvsem komunikacija in sodelovanje. Učenci so 

aktivni v vseh korakih izobraževanja z izbiranjem vsebin, sodelovanjem v diskusijah, pri 

skupinskem in kolaborativnem delu, s komentiranjem, z argumentiranjem, analiziranjem in 

pri ustvarjanju. Učenje ne poteka le pri pouku, temveč tudi v domačem okolju. S podporo 

nove tehnologije se pouk lahko približa učencem tudi izven šole in prav to omogočajo 

družbena omrežja. Danes si brez novih tehnologij in brez podpore medmrežja težko 

predstavljamo marsikateri proces v izobraževanju. Moč in potencial družabnih omrežij 
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spoznava vse več izobraževalnih ustanov. Družabna omrežja lahko vplivajo na učence 

motivacijsko, spodbujajo jih k aktivnemu delu in sodelovanju, so močno orodje, s pomočjo 

katerega lahko v vsakdanji prostor učenca vnesemo nove izzive in spoznanja, ga spodbudimo 

k diskusiji, k aktivnemu delu, k sodelovanju in h kolaboraciji ter jim tako odpiramo vrata v 

svet znanja. Na Facebooku uporabniki takoj vidijo sporočila, poleg tega pa lahko dobijo tudi 

izzive, povezane s poukom v šoli. Na blogih lahko spremljajo dosežke in opažanja prijateljev. 

Ko na primer učenec objavi fotografijo svojega ustvarjanja doma (gojenje rastline), 

povezanega z domačo nalogo, s tem lahko vzpodbudi k delu prijatelje in sošolce (npr. da 

rastlino zalijejo, druge, da objavijo tudi svojo fotografijo). Razvije se lahko diskusija, v katero 

se lahko vplete tudi učitelj, ki jih lahko naveže na dodatne vire (Žerovnik, 2014). 

Po Kobalovi (2012) spreminjanje tradicionalne podobe izobraževanja prinaša premike glede 

odnosa učitelj – učenec pri procesu poučevanja. Učenec postaja vedno bolj neodvisen, učitelj 

pa prevzema vlogo nekakšnega trenerja.  Kobalova (2012) je v svoji raziskavi preverjala dve 

hipotezi, (1) Učitelji vse pogosteje v učni proces vključujejo različne družabne medije, ker se 

število uporabnikov družabnih medijev tako v Sloveniji kot v svetu, povečuje in (2) 

Vključevanje družabnih medijev v učni proces vpliva na kakovostnejše delo in motivira 

učence, ker nam sodobna tehnologija olajša delo in omogoča lažje doseganje učnih ciljev. V 

raziskavi v Sloveniji je sodelovalo 387 anketirancev, učiteljev osnovnih in srednjih šol. 

Vzorec je bil naključen in nereprezentativen. Avtorica je raziskavo zaključila z ugotovitvami, 

da učitelji seznanjenosti učencev z družabnimi omrežji ne izkoriščajo v veliki meri in da 

programske opreme ne uporablja kar dobra četrtina udeležencev ankete, družabna omrežja v 

pouk pa ne vključuje več kot dve tretjini anketirancev. Mnenje večine učiteljev je, da uporaba 

družabnih omrežij ne vpliva na kakovostnejše delo, večina pa se zaveda, da vključevanje 

pozitivno vpliva na motivacijo. Avtorica vidi razlog za tako stanje v slabi seznanjenosti 

učiteljev z družabnimi mediji in njihovo uporabo pri poučevanju, s strahom učiteljev pred 

slabimi stranmi družabnih medijev in časovno obremenitvijo pri pripravi vključevanja 

medijev v učni proces. Večje odobravanje za uporabo družabnih omrežij v učni proces bi po 

mnenju avtorice zagotovilo izobraževanje učiteljev o družabnih medijih in individualna 

pomoč učitelja računalništva, s čimer bi se učitelji začeli zavedati, da je prednost sodobne 

tehnologije predvsem olajšanje dela, kar je potrebno izkoristiti v čim večji meri.  

Študija Nortcliffa in Middletona (2012) je pokazala, da je pametni telefon primernejši od 

drugih tehnologij pri vizualni in zvočni povratni informaciji. Njegova integracija v pouk je 

pokazala na dobro dialoško izkušnjo tako učencev kot učiteljev. Učenci so z vizualnimi orodji 

snemali svoje poskuse v laboratoriju in z delitvijo in izmenjavo posnetkov prek družabnih 

omrežij podali svoje in pridobili mnenje in ocene drugih udeležencev ter s tem pridobili 

realnejše rezultate svoje uspešnosti. 

2.2.1.1 Facebook 

Izmed številnih družabnih spletnih omrežij se najpogosteje uporablja družabno omrežje 

facebook. Zaradi njegove široke uporabe je njegov vpliv na dosežke učencev postal eden 

izmed najpomembnejših vprašanj v zadnjem času. Celik, Yurt in Sahin (2015) v raziskavi z 

namenom preučiti vpliv družabnega omrežja facebook na uspeh v izobraževanju ugotavljajo, 

da uspešnejši dodiplomski študentje (vzorec 1066 študentov univerze v Turčiji), ki 

uporabljajo facebook, omrežje obiščejo za izobraževalne namene pogosteje, vendar ga 

uporabljajo manj časa, imajo manj spletnih prijateljev in uporabljajo facebook na ustreznejši 

način. 
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Po Žerovnikovi (2014) največji delež uporabnikov družabnih omrežij v Sloveniji danes 

uporablja facebook. To družabno omrežje omogoča povezovanje ljudi, spremljanje prijateljev, 

objavo neomejene količine fotografij, deljenje povezav in video povezav in informiranje o 

novo spoznanih osebah. Vsebuje šest glavnih kategorij: osebni profil, status, mrežo, skupino, 

aplikacije in strani. Strani so podobne osebnim profilom in jih lahko uporabljajo tudi podjetja. 

Možne so objave na zidu, omogočen je prostor za diskusije, slike, videoposnetke in aplikacije. 

Pošiljamo lahko neposredna ciljno usmerjena sporočila in postanemo oboževalci izbranih 

strani. 

Pri poučevanju lahko facebook pomaga učitelju v procesu poučevanja tako, da izboljša, 

okrepi in omogoči hitro, aktualno in neposredno komunikacijo, nudi široko okolje za objavo 

gradiv tako učitelja kot učencev, objavo diskusijskih vprašanj in nalog, omogoča globlje 

spoznavanje učencev in njihovih potreb ter s tem prilagoditev gradiva in materiala 

specifičnim potrebam. V šolskem letu 2013/14 je bila na Pedagoški fakulteti v Ljubljani 

izvedena raziskava poteka dela študentov prek družabnega omrežja znotraj predmeta IKT v 

izobraževanju. Računalniška učilnica v okolju moodle namreč ni podpirala potreb po novih 

funkcionalnostih, kot so objavljanje gradiva, formiranje skupin, beleženje sprememb vseh 

akterjev, spremljanje dela drugih in ocenjevanje. Pregled nad delom v parih in skupinah ni bil 

dober, urniki študentov neskladni, individualno delo študentov je bilo združeno šele na koncu 

in tako je posamezni študent izvedel le posamezni del naloge in skupinsko reševanje 

problemov ni bilo možno. Potrebno je bilo poiskati informacijsko-komunikacijsko orodje, ki 

omogoča tesnejše sodelovanje med študenti. Za zadovoljitev potreb so uporabili v Sloveniji 

najbolj priljubljeno družabno omrežje facebook in ustvarili facebookovo zaprto skupino. 

Študentje so facebook že uporabljali za obštudijske dejavnosti in zasebno življenje, zato 

posebno prilagajanje na novo okolje ni bilo potrebno. Študentje so se ob vsakodnevnih 

dejavnostih na facebooku zadržali tudi v skupini znotraj predmeta. Pri načrtovanju so si zadali 

cilje povečati aktivno delo študentov, oblikovati delo, ki bo krepilo sposobnost sodelovanja, 

zasnovati projektno delo, h kateremu bodo študentje pristopali celostno in razvijali 

kompetence timskega projektnega dela, in krepiti pozitiven odnos do drugih strok in 

medpredmetnega povezovanja. Sodelovali so študentje druge stopnje magistrskega študija 

naravoslovnih smeri, diplomanti razrednega pouka in diplomanti socialne in rehabilitacijske 

pedagogike. V času med skupinskim začetnim viharjenjem idej, vmesno predstavitvijo dela in 

končno predstavitvijo, je delo potekalo prek družabnega omrežja, kjer so študentje 

predstavljali posamezne dele projektnega dela, komentirali, všečkali in diskutirali. Za potrebe 

evalvacije so izvedli dve anketi, v katerih je bilo ugotovljeno, da ima največ študentov (57 %) 

glede načina dela in njegove prednosti, pomisleke, so skeptični in imajo mešano mnenje. 71 

% jih je odgovorilo, da jim tak način dela predstavlja izziv, 88 % študentov je celotno 

strukturo dela oz. načrt dela na lestvici od 1 do 5 ocenilo z oceno 3 ali 4. V sklepu je 

navedeno, da je bil tak potek dela dobro načrtovan in model izpeljave ustrezno zastavljen, 

študentje so s takim načinom dela usvojili bistveno več znanja in spretnosti, ki bo koristno za 

opravljanje učiteljskega poklica, kot bi jih sicer pri vodenem načinu dela oziroma z enotno 

izvedbo za vse študente, saj so med projektnim delom spoznali pester nabor programske 

opreme in našli dobre ideje za popestritev pouka in boljšo motivacijo učencev. Želja je, da bi 

bile vse potrebne funkcionalnosti implementirane znotraj enega samega okolja in učitelj ne bi 

potreboval več različnih medijev za dosego izbranih učnih ciljev (Žerovnik, 2014).  

Veliko izobraževalnih ustanov že ima danes svojo stran na facebooku (Reuben 2008), večina 

jo uporablja za namen trženja in prepoznavnosti. Le redke pa uporabljajo družabna omrežja v 

procesu poučevanja, večinoma gre za posamezne učitelje, ki pri svojem predmetu vpeljejo 

koncepte učenja s pomočjo tehnologije.  
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2.2.1.2 Prednosti in slabosti uporabe družabnih omrežij 

Učitelju lahko družabno omrežje, kot je npr. facebook, v procesu poučevanja služi na več 

ravneh: izboljša in okrepi komunikacijo med učenci ter med učencem in učiteljem, nudi 

široko polje za objavo gradiv, diskusijskih vprašanj, nalog, omogoča hitro, aktualno in 

neposredno komunikacijo s posamezniki ali skupino, učitelj lahko bolje spoznava učence in 

njihove potrebe ter tako prilagodi gradivo in materiale specifičnim potrebam (Reuben 2008). 

Glavni zadržki, ki izobraževalne ustanove in učitelje odvrnejo od uporabe družabnih omrežij, 

so izguba nadzora  nad neprimernimi objavami in zloraba (Reuben 2008) v smislu, da 

nimamo nadzora nad tem, kaj in kdo objavlja ter časovna zahtevnost vzdrževanja. Za 

učinkovito rabo družabnih omrežij morajo biti učitelji primerno izobraženi, morajo biti 

pozorni, kdaj, kje in kako nekaj objavijo in kaj bodo s tem dosegli, kaj je primerno in v 

pomoč, zavedati se morajo zasebnosti in kritično presoditi, kaj je relevantno in resnično  

(Blankenship, 2011). 

Težave, ki lahko nastopijo ob daljši uporabi računalniške tehnologije, so zaradi nepravilnega 

dolgotrajnega rokovanja s tipkovnico zvini in izpahi, motnje vida zaradi utripanja zaslona in 

nepravilne nastavitve svetlosti in neprimerne razdalje, tudi zaradi umetne svetlobe v prostoru 

in neprimerne količine in smeri te svetlobe, težave s hrbtenico in sklepi zaradi nepravilnega 

sedenja in neprimernega položaja računalnika, mize in stola, kar vse posledično vpliva na 

utrujenost (Čelebić in Rendulić, 2012). 

Ena od glavnih značilnosti interneta je pretok informacij, ki imajo vrednost ravno zaradi 

pretoka. Informacije so brezplačne, pravzaprav jih »plačamo« z razkritjem svojih osebnih 

podatkov, ki jih izdamo že ob vnosu v iskalnik in s tem obvestimo Google, kaj želimo vedeti 

in kakšni so naši interesi (Čelebić in Rendulić, 2012). Uporabniki internetnih storitev in 

upravljalci baz podatkov so zavezani k upoštevanju zakonodaje in Konvencije o varstvu 

podatkov (»Zakon o varstvu osebnih podatkov«, 2004). Glede varne rabe družabnih omrežij 

je potrebno mlade dobro poučiti (Žerovnik, 2014). Zlasti morajo biti previdni starši, ker se 

otroke hitro lahko zavede. Kako zaščititi otroke na Internetu, je posebno pomembna tema in ji 

je namenjena spletna stran IT desk.info (Čelebić in Rendulić, 2012). 

Pri uporabi družabnih omrežij se moramo zavedati, da je potrebno ohraniti zasebnost profila, 

omejiti pošiljanje osebnih podatkov, poslane informacije bodo javno dostopne in z neznanci 

moramo biti previdni (Odrazi, 2011). 

2.2.2 Uporaba internetnih storitev pri pouku naravoslovja 

Po raziskavah Evropske komisije (2013), ki je preverjala odvisnost uporabe IKT v razredu od 

števila let izkušenj učiteljev z računalnikom/internetom, uporaba v razredu narašča s številom 

let izkušenj. Pri raziskavi uporabe IKT in socialnih medijev se učitelji počutijo 

samozavestnejši in bolj prepričani v svoje znanje operativnih sposobnosti uporabe IKT kakor 

uporabe socialnih medijev. 

Sorensen, Twidle, Childsova in Godwinova (2007) so preverjali spremembe v odnosu do 

interneta in njegovo uporabo pri podpori poučevanju naravoslovja med štiriletnim 

usposabljanjem učiteljev. V raziskavo je bilo vključenih 600 učiteljev naravoslovja. Na 

začetku in po preteku vsakega leta so udeleženci reševali vprašalnik, odgovori pa so bili 

vodilo za nadaljnje načrtovanje dela. Z vprašalniki so ugotovili, da se je zaupanje v uporabo 

interneta v tem obdobju le delno izboljšalo, kar je bilo podkrepljeno tudi z delnim povečanjem 



Vraber Jagodic, J. Mnenje osnovnošolskih učiteljev naravoslovnih predmetov o elektronskih in interaktivnih učbenikih. 
Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017 

 

 

11 
 

uporabe interneta neposredno v učilnicah. Vzrok za le delno izboljšanje uporabe vidijo avtorji 

v slabi internetni podpori šol, v katerih so sodelujoči učitelji zaposleni, ter ločevanju teorije in 

prakse, ki je sestavni del strukture tečajev za učitelje.  

Če primerjamo zgornji raziskavi, lahko rečemo, da se uporaba IKT in internetnih storitev pri 

pouku povečuje v odvisnosti od predhodnih izkušenj z IKT in izobraževanja učiteljev, pri 

čemer je vpliv predhodnih izkušenj na povečanje uporabe večji. 

Poleg predhodnih izkušenj z IKT in izobraževanja učiteljev pa je eden od ključnih 

dejavnikov, ki vpliva na inovativno vključevanje IKT v poučevanje po Drentovi in 

Melissenovi (2008) tudi predmetno področje, saj ima vsako predmetno področje svoje zahteve 

in potrebe.   

Z uvajanjem posodobitev v pouk naravoslovja vplivamo na  kvaliteto pouka, hkrati pa tudi na 

učenčevo motivacijo, razumevanje, zaznavanje in usvajanje znanja. Učitelj naj bi ustvarjal 

spodbudno učno okolje in uporabljal pristope, metode in oblike dela ter ustvarjal situacije, ki 

omogočajo učencu razvijanje naravoslovnih spretnosti in veščin, kot so npr. sistematično 

opazovanje, primerjanje, razvrščanje, izvajanje eksperimentalnih tehnik, načrtovanje in 

izvajanje raziskav itd. Vsaj 40 % pouka naravoslovja mora temeljiti na dejavnostih učencev, 

kot so npr. eksperimentalno-raziskovalno delo, delo na terenu itd. (Moravec, 2014). Zato je 

njihovo sistematično vključevanje v pouk še toliko pomembnejše. Pri tem so sodobni pristopi 

podprti tudi z IKT. 

Vloga učitelja je, da deluje kot pomemben vir in nudi različne oblike vodenja pri učnih 

aktivnostih učencev. Po Strømmu in Furbergovi (2015) je ena glavnih skrbi učitelja pri 

računalniško podprtem sodelovalnem učenju naravoslovja ustvariti ravnovesje med 

zagotavljanjem zahtevanih informacij in podporo učencem pri sodelovanju, uravnotežiti 

podporo posamezniku in skupini in usmerjati pozornosti učencev k obstoječemu načrtu. 

Analize kažejo, da je posredovanje učitelja podpora učencem pri povezovanju kolegialnega 

sodelovanja, uporabe digitalnih orodij in pridobivanju znanja. 

Učinki vključevanja IKT oz. storitev interneta v pouk naravoslovnih predmetov so bili 

preverjani z različnimi raziskavami. Že v letih od 1995 do 2008 je več znanstvenih pedagogov 

zagovarjalo učenje naravoslovja s pomočjo interneta. Lee idr. (2011) so preučevali 65 člankov 

v tem obdobju o učenju na internetu. Nekatere študije poročajo, da so potencialni dejavniki, ki 

vplivajo na spletno učenje na področju naravoslovja, učenčevo predhodno splošno znanje in 

pogled na naravoslovje ter občutek nadzora nad učnimi temami. Spletno učenje je lahko 

motivacija, v številnih študijah poveča razumevanje pojmov in zmanjšuje napačne predstave 

učencev. Prav tako spodbuja razvoj vizualno-prostorskih sposobnosti, zmožnost učencev pri 

znanstvenih argumentacijah, sposobnostih za obdelavo podatkov in tolmačenju ter znanju o 

naravnih procesih. 

Webbova (2005) v svoji študiji poudarja, da lahko okolje, bogato z IKT, podpira pedagoške 

novosti znotraj okvira pedagoške prakse. Programska oprema za urejanje multimedijskega 

oblikovanja, računalniško zasnovana okolja za modeliranje in internetno podprti raziskovalni 

projekti ponujajo pomembne možnosti za učenje in učencem omogočajo širši obseg izkušenj 

v naravoslovju (Millar in Osborne, 1998; Cox in Webb, 2004 v Webb, 2005).  

V letu 2011 je švedsko kemijsko društvo izbralo dvanajst kemijskih tem, povezanih z 

vsakdanjim življenjem, kot so moda (barve in tekstil), podnebne spremembe (toplogredni 

učinki), trajnostni razvoj (življenje in kemikalije), industrija (od drevesa do papirja), ljubezen 
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(kaj se dogaja v telesu), šport (fizična aktivnost), komunikacija (poimenovanje elementov), 

zdravstvo (antibiotiki), hrana (kuhanje in kemijske reakcije) in zgodovina kemije (Nobelova 

nagrada). Med gradivi, ki so bila izdelana, je bil tudi koledar, ki je vseboval kratke 5–7 

minutne posnetke na YouTubu, povezane z vsakdanjim življenjem, tehnologijo, družbo, 

kemijskimi raziskavami in zgodovino kemije. Christenssonova in Sjöström (2014) sta 

analizirala posnetke in ugotovila, da zajemajo področja iz čiste kemije, uporabne kemije, 

kemije v družbi in kemije okolja. Ciljna skupina so bili dijaki srednjih šol, ki so si 

videoposnetke ogledali. Kljub temu da so analitske metode še vedno dojemali kot zapletene, 

so se posnetki v koledarju izkazali kot edinstveni in potencialni za uporabo. Vsebine so 

naredili konkretnejše in s tem učenje ter poučevanje kemije lažje. 

V slovenskem prostoru je v letih 2013 do 2015 potekal projekt z naslovom “Inovativna 

pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja”, financiran s strani Evropskega socialnega 

sklada in Ministrstva za šolstvo in šport. Cilji projekta so bili zmanjšati digitalno ločnico in 

pospeševati digitalno pravičnost in e-vključenost, dvig kompetenc 21. stoletja (kritično 

mišljenje, ustvarjalnost, sposobnost reševanja problemov …), izboljšati uspeh in 

konkurenčnost učencev iz različnih ranljivih skupin, izboljšati poučevanje in učenje ter razviti 

novo kulturo učenja, podprto s tehnologijo, kjer je učeči v središču (Inovativna pedagogika 

1:1, 2015). V projekt je bilo vključenih devet slovenskih šol, po en razred učencev vsake šole. 

Rezultati projekta so bili izboljšan obisk oz. prisotnost učencev v šoli, višja motivacija 

učencev, možnost učenja izven šole, saj je imel vsak učenec svojo prenosno napravo, 

osvojeno neodvisno in individualno učenje, kot posledica izboljšanje digitalnih kompetenc, 

učitelji so imeli možnost izmenjave različnih učnih paradigem, kot so frontalna, individualna 

in sodelovalna, dodeljevanje različnih individualnih nalog in spremljanje napredka vsakega 

posameznega učenca. Kot posledica uvedbe e-storitev je bila organizacija pedagoškega dela 

drugačna, ranljive skupine so bile boljše vključene. Pri evalvaciji, ki je bila izvajana na 

začetku, na sredini in na koncu projekta s pomočjo vprašalnikov, so sodelovali učenci, učitelji 

in starši. Vsi udeleženci projekta so tako z odgovori na vprašalnike kot tudi v okviru fokusnih 

intervjujev izražali večinoma pozitivna stališča tako do projekta kot tudi do uporabe IKT na 

splošno. Učenci in učitelji so ocenili lastne kompetence na področju IKT ob koncu projekta 

statistično značilno bolje kot na začetku, učenci pri delu z urejevalnikom besedil, izdelavi 

predstavitev in izdelavi video posnetkov, učitelji pa pri reševanju tehničnih težav, pri iskanju 

in raziskovanju programske opreme za svoje predmetno področje ter uporabo IKT pri svojem 

poklicnem udejstvovanju in pri različnih dejavnostih med poukom (Štraus in Rutar Leban, 

2015). 

2.3 Elektronski in interaktivni učbeniki 

Vizija evropske komisije kot tudi OECD-ja je, da naj bi učenec ključne kompetence pridobil v 

osnovni šoli, druge pa kasneje. Poleg tradicionalnih temeljnih znanj, kot so branje in 

računanje, so danes pomembni tudi obvladovanje in uporaba informacijske tehnologije, 

uporaba tujih jezikov, tehnološka kultura, podjetništvo, socialne spretnosti, občutek za 

umetniške vrednote, itd. (Aberšek, 2012).  

Kompetence so opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih 

okoliščinam. Ključne kompetence so tiste, ki jih vsi ljudje potrebujejo za osebno izpolnitev in 

razvoj, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev. Referenčni okvir EU 

(»European Commission«, 2012)  določa osem ključnih kompetenc:  

• sporazumevanje v maternem jeziku,  
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• sporazumevanje v tujih jezikih,  

• matematična kompetenca ter osnovne kompetence v naravoslovju in tehnologiji,  

• digitalna pismenost,  

• učenje učenja,  

• socialne in državljanske kompetence,  

• samoiniciativnost in podjetnost ter  

• kulturna zavest in izražanje.  

Digitalna pismenost je ena izmed osmih ključnih kompetenc, pomembna tako za učitelja kot 

učenca. Učitelj je v sodobni šoli sodelavec, svetovalec, vzgojitelj, poleg tega pa tudi 

strokovnjak in pedagog, ki organizira vzgojno-izobraževalni proces in izbira učne metode ter 

oblike. To, da bi učitelj omogočil učencem zavestno, z razumevanjem in aktivno usvajanje 

vsebine ter razvijanje sposobnosti za samoizobraževanje in samovzgojo, ga postavlja pred 

vedno nove zahteve (Aberšek, 2015). Elektronski in interaktivni učbeniki so mu pri tem lahko 

v veliko pomoč, predvsem pri uporabi vizualizacijskih elementov, ki jih vsebujejo in so 

opisani v nadaljevanju. 

2.3.1 Vizualizacijski elementi 

Več kot 80 % ljudi sporočilnost informacij sprejema in obdela na osnovi vizualizacije, zato h 

kakovostnemu naravoslovnemu znanju in razvoju strategij reševanja problemov pomembno 

prispeva uporaba različnih vizualizacijskih sredstev. Eden od problemov je oblikovanje 

ustreznega mentalnega modela posameznega naravoslovnega pojma pri učencu. Za model je 

bistveno povezovanje vseh treh ravni pojmov, makroskopskega, submikroskopskega in 

simbolnega. Pri tem je pomembno tudi  predznanje in razvitost abstraktnega mišljenja. Pri 

zmanjševanju abstraktnosti submikroskopske ravni naravoslovnega pojma lahko uporabljamo 

različne vizualizacijske elemente. Različna vizualizacijska orodja prispevajo tako k 

preprečevanju kot tudi k odpravi napačnih razumevanj naravoslovnih pojmov (Slapničar, 

Svetičič, Torkar, Devetak in Glažar, 2015). 

Za pomoč pri razvijanju prostorskih predstav in razumevanju submikroskopskih prikazov 

imamo na razpolago risalce kemijskih struktur ChemSketch, 3D Viewer, Chime, RasWin, J-

mol, Molucad (Poberžnik idr., 2015) in seznam povezav na že pripravljene animacije (Bačnik 

in Poberžnik, 2015). Elektronski in interaktivni učbeniki vsebujejo kemijske strukture in 

animacije, narejene z zgornjimi programi. V interaktivnih učbenikih lahko kemijske strukture 

učenec poljubno obrača in spreminja vrste modelov. Posnetke animacij lahko ponavlja in jih 

pogleda večkrat. 

Poleg uporabe vizualizacijskih elementov igrajo pomembno vlogo pri pouku kemije tudi 

druge dejavnosti, ki so podprte z IKT.  

Za informiranje, učenje, vrednotenje, sodelovanje učitelja z učenci in med učenci lahko 

uporabljamo zbirke oz. baze podatkov (Cobiss, Keminfo, YouTube), učitelj spremlja in 

vrednoti znanje z IKT (Socrative, Nearpod, Kliker, Einstein ne jezi se), izvaja se lahko 

sodelovalno učenje (Moodle, Google Sites, Blendspace, Arnes Oblak 365, Googledrive 

Flowchart), inovativno lahko didaktično uporabljamo podcaste, videe in posnetke (Visual 

elements periodic table, YouTube), socialne medije za izobraževalne namene 

(Twitter@kemljub, Strokovni kemijski twitter račun Chemistry World – Royal Society of 

Chemistry). Uporabljamo lahko programe za oblikovanje miselnih vzorcev in pojmovnih map 

x-mind, frimind, in izkoristimo poučevanje in učenje s tablico (Poberžnik, Skvarč, Bačnik, 

2015).  
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Na razpolago imamo številna e-gradiva v slovenskem jeziku (kii3, osbos) in potrjene e-

učbenike v osnovni in srednji šoli. Eksperimentalno in raziskovalno delo lahko podpremo z 

uporabo računalniških vmesnikov in senzorjev (Sirikt, skupnost SIO), uporabljamo lahko 

navidezne (virtualne) laboratorije (Keminfo, Chemist) oz. ustrezne aplikacije in posnetke 

poskusov (I- učbeniki, YouTube) (Poberžnik idr., 2015). V smernicah za uporabo IKT pri 

pouku kemije, biologije, fizike in naravoslovja so v Digitalni bralnici »Zavoda republike 

Slovenije za šolstvo« (2017) navedeni obsežni seznami in dostopi do obstoječih e-gradiv in e-

storitev. Pri e- in i-učbenikih ima učitelj podatke na enem mestu. Ko dodaja podatke in 

elemente učbenikom, to stori le enkrat in mu ponovnega iskanja in dodajanja elementov ni 

potrebno vsakokrat ponavljati. 

Študija evropske komisije o stanju digitalizacije v evropskih šolah je pokazala, da 70 % 

učiteljev v Evropski uniji priznava pomen usposabljanja na področju digitalno podprtih 

načinov učenja in poučevanja, vendar pa samo 20–25 % učiteljev zaupa v svoje digitalne 

spretnosti in podpira uporabo digitalne tehnologije. Informacijsko in komunikacijsko 

tehnologijo večina učiteljev uporablja zlasti pri pripravah na učne ure, ne pa tudi pri delu z 

učenci med samim poukom. Danes učenci pričakujejo večje prilagajanje njihovim potrebam 

in željam, več sodelovanja ter boljše povezave med formalnim in priložnostnim učenjem. To 

je v veliki meri mogoče prav z digitalno podprtim učenjem. Študija ugotavlja, da 50–80 % 

učencev v EU nikoli ne uporablja digitalnih učbenikov, računalniških programov za vaje, 

oddaj, simulacij ali didaktičnih iger. V EU ni na voljo dovolj kakovostnih učnih vsebin in 

aplikacij na nekaterih področjih in v veliko jezikih, kot tudi ne povezanih naprav za vse 

učence in učitelje. Zaradi takšne razdrobljenosti pristopov in trgov se povečuje nov digitalni 

razkorak v EU med tistimi, ki imajo dostop do inovativnega, na tehnologiji temelječega 

izobraževanja, in tistimi, ki dostopa do takega izobraževanja nimajo. (»COM 654 final«, 

2013). 

2.3.2 Učno okolje in medijska orodja 

Učno okolje obsega fizični prostor in tehnologijo, ki je na voljo. Ključ tehnologije je 

predvsem v gradivih, ki jih lahko uporabljamo pri delu v razredu, neodvisno od naprave, kot 

so tablice, telefoni, interaktivne table, računalniki … Pogoj za kakovostno delo v šolah so 

skrb za razvoj gradiv, smiselno vpeljevanje in evalvacija e-gradiv in i-učbenikov ter 

profesionalni razvoj učiteljev (Pesek, Zmazek in Mohorčič, 2014). 

Za uporabo interaktivnih gradiv je za delo v učilnici potrebna ustrezna tehnična oprema. 

Medtem ko za samostojno delo učencev z e-gradivi potrebujemo kot tehnično opremo le 

računalnik, je za delo v učilnici potreben poleg računalnika tudi projektor. Z interaktivno 

tablo pa je delo še preprostejše. 

Lai (2010) je raziskoval, kakšna so mnenja učiteljev o delavnicah za uporabo interaktivne 

table, ki so bile izvedene v Taivanu. Raziskava je tudi iskala možne težave, na katere bi lahko 

naleteli potencialni uporabniki interaktivnih tabel, z namenom odprave le teh. Izvedena je bila 

z opazovanjem in intervjuji z osmimi učitelji, ki so tablo uporabljali. Izkazalo se je, da so se 

prednosti interaktivne table učiteljem zdele uporabne, potrebna pa se jim je zdela tudi 

udeležba delavnic. Učitelji so tudi poudarili, da je poznavanje principov uporabe table 

pomembno za uspešen začetek uporabe tega novega učnega pripomočka v šolah.  

Turkoguz (2012) v svoji raziskavi ugotavlja, da uporaba vizualnih medijskih orodij v 

kemijskem laboratoriju zagotavlja pozitiven prispevek k vedenju in spretnostim učencev, 
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povečuje zanimanje in  izboljšuje njihov odnos do uporabe teh orodij in tudi do kemije 

nasploh. 

Tehnološki napredek ima na področju vizualnih medijskih orodij (mobilni telefoni in 

multivizualni medijski predvajalniki) velik vpliv na izobraževalne procese in na učenje. Z 

njihovo pomočjo je mogoče učencem približati in omogočiti opazovanje abstraktnih pojmov 

iz različnih zornih kotov, ki jih lahko primerjajo z drugimi vizualnimi izdelki, s tem se olajša 

učni proces, pri katerem se novo znanje povezuje z že obstoječim. Kadar se vizualni mediji 

uporabljajo pri pouku, se socialne veščine, samozavest in napredek učencev povečujejo 

(Turkoguz, 2012). S pomočjo vizualnih medijev je učencem omogočeno vizualno pomnjenje, 

gradivo lahko preučijo večkrat in s tem lažje razumejo lastnosti snovi in kemijskih pojmov 

(Franciskowicz, 2008). Pri uporabi različnih tehnik vizualizacije, kot sta animacija interakcij 

med delci na submikroskopski ravni in demonstracija poskusov, učenci lažje vizualizirajo 

makroskopsko, submikroskopsko in simbolno raven kemijskih pojmov. S tem lažje ustvarijo 

dinamične miselne modele. Po kombinaciji animacij interakcij med delci na submikroskopski 

ravni in demonstraciji poskusov, ne glede na vrstni red, je bilo zaznano pomembno izboljšanje 

razumevanja učencev (Velazquez-Marcano, Williamson, V. M., Ashkenazi, Tasker in 

Williamson, K. C., 2004).   

Dostopnost interneta je bistveno prispevala tudi k razvoju vizualizacije v kemijskem 

izobraževanju. Na internetu lahko učitelji kemije pridobijo številne vizualizacijske elemente 

in programe, ki omogočajo vizualizacijo zgradbe molekul, ionov in kristalnih mrež, dostopni 

pa postajajo tudi programi za molekulsko modeliranje, s katerimi lahko sami izdelajo 

interaktivne modele. Poleg statičnega prikazovanja struktur molekul je možno animirati tudi 

molekulsko dinamiko, npr. vibracije atomov v molekuli, kemijske in fizikalne spremembe ter 

prikazati razporeditev elektrostatičnega potenciala na površini molekule, ki je za razlago 

njenih lastnosti ključna (Ferk Savec, 2015). 

Multimedijsko orodje pa ima lahko tudi negativne učinke, kadar vizualni izdelki niso dobro 

pripravljeni. Lahko se zgodi, da tudi dobro motivirani učenci ne bodo razumeli vsebine 

(Turkoguz, 2012). 

Učna okolja bi morala vključevati več različnih načinov reprezentacije, vrednotenja in 

spodbujanja zavzetosti, da bi tako lahko zadovoljila različne učne potrebe učencev in s tem 

upoštevala širok nabor individualnih razlik (Hinton in Fischer, 2013). Multimedijsko orodje je 

uporabno v različnih učnih okoljih in pri učnih metodah, kot npr. pri laboratorijskem delu. Če 

je laboratorijsko delo organizirano v skladu z interesi učencev in s konkretnimi primeri, 

učenci lažje strukturirajo kemijske pojme. Laboratorijsko delo, ki je podprto z medijskimi 

orodji (Turkoguz, 2012) in zahtevnimi ter uporabnimi aktivnostmi (Nakhleh, 1994), otroke 

motivira, da uživajo v eksperimentih, s čimer izboljšajo svoje znanstvene sposobnosti 

razmišljanja. Tudi uspešnost učencev se lahko meri s pomočjo vizualnih medijskih orodij. 

Ukrepi, kot so video in zvočno snemanje in opazovanje laboratorijskega dela, so verodostojni 

in bolj usmerjeni k procesu ter prinesejo realnejše in pravilnejše rezultate glede učinkovitosti 

učencev (Turkoguz, 2012). 

Po raziskavi Cheunga, Slavina, Kimove in Lakove (2017) je bilo ugotovljeno na podlagi 

sistematičnega spremljanja dela učiteljev naravoslovja in učencev 21-ih šol, da so bili 

učinkovitejši učenci, ki so delali po natančno podanih navodilih in z uporabo tehnologije, kot 

učenci, ki so uporabljali naravoslovne škatle za poskuse in inovativne učbenike. V nasprotju z 

zgornjo raziskavo (Turkoguz, 2012) ta raziskava kaže, da je potrebno razvijati programe, ki so 
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usmerjeni v razvoj izobraževanja učiteljev, tehnologije in podpirajo razvoj poučevanja oz. 

učnih metod, bolj kot razvijati materialne inovacije na področju izobraževanja.  

Laboratorijsko delo je lahko dolgotrajno, pogosto so pogoji dela, kot je prostor, neustrezni in 

laboratorijski pribor drag. V takih primerih lahko učitelji naravoslovnih predmetov v pouk 

vključijo virtualna učna orodja. Pri razlaganju kompleksnosti biosistemov učitelji pogosto 

naletijo na težave pri podajanju nekaterih pojmov v razredu ali laboratoriju. Njihovi poskusi 

pogosto trajajo dlje kot bi bilo za laboratorij zaželeno ali pa zahtevajo uporabo močno 

specializirane opreme. Za odpravo tega problema bi bilo idealno, da bi učenci lahko izvedli 

virtualni poskus. Razvoj simulacijskega modela, simulatorja za virtualni poskus zahteva 

veliko časa, vendar pa je zelo uporaben za razlaganje določenih pojmov ali da se učenci 

naučijo pravilnih postopkov izvajanja tega poskusa na primeru (Gras, Cañadas in Ginovart, 

2013). 

Ena od možnosti uporabe medijskih orodij je tudi pri projektnemu sodelovalnemu delu (PSD). 

Z njim pri pouku kemije načrtno razvijamo tudi procesna, proceduralna znanja in socialne 

spretnosti učencev. V slovenskem prostoru so najpogosteje v uporabi naslednje glavne stopnje 

PSD: iniciativa, skiciranje projekta, načrtovanje izvedbe projekta, izvedba projekta in sklepna 

faza (Ferk Savec, 2015). Dodatni podstopnji pa sta usmerjevanje in usklajevanje. Izvajanje 

PSD od učitelja kot organizatorja in usmerjevalca zahteva zelo skrbno načrtovanje in 

natančno opredelitev kriterijev za spremljanje in vrednotenje dela posameznika v skupini in 

celotne skupine, smiselna uporaba IKT pri posamezni stopnji pa omogoča lažje in boljše 

doseganje ciljev in učitelju omogoča neposreden vpogled v delo posameznega učenca in 

skupine kot celote (Poberžnik idr., 2015). 

2.3.3 Prednosti in pomanjkljivosti e-učenja 

Pri e-učenju so potrebni samodisciplina in večja odgovornost učenca, motivacija za način in 

čas učenja. Če tega ni, lahko to privede do vprašljivih rezultatov in dokaj počasen napredek v 

učnem procesu. Pomanjkljivosti so izolacija učenca, pogrešanje stika z učiteljem, zmanjšane 

komunikacijske sposobnosti in sposobnosti izražanja v naravnem jeziku. E-učenje zahteva 

računalniško pismenost in posebno opremo. Tehnične težave opreme, ki povzročajo motnje 

pri izvajanju e-učenja, bodo zagotovo prispevale k zmanjšanju koncentracije uporabnikov in s 

tem k zmanjšanju kakovosti e-izobraževanja (Čelebić in Rendulić, 2012). Prav tako lahko 

nepremišljena in slabo načrtovana uporaba sodobne tehnologije prinese nasprotne učinke od 

želenih, kar se zgodi še posebno takrat, ko sodobno tehnologijo uporabljamo samo z 

namenom prikazovanja (Kobal, 2012). 

Knight (2015) v svoji študiji zajema osem visokošolskih učiteljev v Avstraliji, ki razpravljajo 

o uporabi učbenikov v digitalni dobi. V študiji so učbeniki opredeljeni kot strukturirane 

tekstovne in vizualne vsebine v digitalni obliki, torej kot elektronski učbeniki. Rezultati 

študije so pokazali, da so elektronski učbeniki običajno obravnavani kot zanesljiva orodja, ki 

zagotavljajo neoporečne informacije, ki podpirajo in krepijo razumevanje učencev. Izziv za 

učence je dobiti ustrezne informacije iz digitalnih virov, kjer je razlikovanje med 

pomembnimi in nepomembnimi pa tudi napačnimi informacijami ključnega pomena. V 

preteklosti so bili učenci odvisni od svojih učiteljev in tiskanih učbenikov, ki so jih 

uporabljali za dostop do znanja, danes pa, kljub temu da so digitalno pismeni, kar pomeni, da 

uporabljajo ustrezna orodja, s katerimi imajo dostop do koristnih informacij na spletu in da jih 

znajo uporabljati na učinkovit način (Panto in Comas-Quinn, 2013), potrebujejo učitelja pri 

podpori in smernicah za učenje. 
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Mnenje o pomanjkljivostih e-učenja preverja študija na vzorcu 321 dodiplomskih študentov 

univerze Midwestern, starih od 18 do 31 let, s povprečno starostjo 20,1 leta. Rezultati kažejo, 

da večina (57 %) še vedno raje uporablja tiskane kakor e-učbenike. Le 22 % jih trdi, da e-

učbenika ni težko prebrati, ostali se s tem ne strinjajo, pomanjkljivosti vidijo predvsem v 

neprijetnem branju, napenjanju oči, občasno onemogočenem računalniškem dostopu, med 

branjem je otežkočeno delati zapiske. Za tiste, ki raje uporabljajo e-učbenike, je to zaradi 

nižje cene (Kangas Dwyer in Davidson, 2013).  

Da študentje raje uporabljajo tiskane kakor e-učbenike, je podobno pokazala raziskava 

OnCampus Research. (2010), pri kateri je bilo ugotovljeno, da če bi bila izbira odvisna samo 

od študentov, bi se jih pri izbiri med digitaliziranim ali tiskanim učbenikom kar 74 % odločilo 

za tiskani učbenik. Elektronskim učbenikom niso naklonjeni predvsem zato, ker je 

nedostopnost e-učbenika po koncu semestra onemogočena (14 %), 7 % jih navaja, da odkup 

ni možen, 5 % jih navaja, da profesorji ne uporabljajo e-učbenikov in 5 % da e-gradiv za 

posamezni predmet ni na voljo. Od 26 % študentov, ki raje uporabljajo e-učbenik, jih je 83 % 

navedlo, da jih imajo raje, ker so njihove torbe vsled uporabe lažje, 78 % jih je navedlo, da se 

jim zdijo e-učbeniki uporabni, ker imajo vse gradivo zbrano na enem mestu in v vsakem 

trenutku na razpolago, drugi razlogi so varčevanje s papirjem, priročnost, cena in nenazadnje, 

ker jim je tehnologija blizu. 

Prodaja učbenikov v digitalni obliki je kljub široki ponudbi založnikov skromna. Millarjeva in 

Schrier (2015) v svoji raziskavi ugotavljata dejavnike, ki vplivajo na sprejem e-učbenikov oz. 

primerjata vzroke naklonjenosti študentov enim ali drugim. Na splošno velja, da imajo 

študentje še vedno raje tiskane učbenike kot elektronske. Študija pomaga založnikom, da bi 

bolje razumeli vzroke za uvedbo e-učbenikov in pomaga določiti prednosti e-učbenikov. Od 

232 k raziskavi povabljenih študentov poslovnih ved dveh univerz v ZDA se jih je na 

raziskavo odzvalo 190. Od tega jih je 57,4 % med možnostma izbire uporabe tiskanega ali e-

učbenika pri študiju izbralo tiskani učbenik, 25 % jih je izbralo e-učbenik, 18 % se jih ni 

nagibalo ne k eni in ne k drugi izbiri. Dva glavna razloga za izbiro tiskanega učbenika sta bila, 

da imajo preprosto raje tiskana gradiva in da so udobnejša. Glavni razlog za izbiro e-učbenika 

je bil, da imajo vsa gradiva zbrana na enem mestu ves čas in da so jim digitalizirani učbeniki 

udobnejši. 

2.3.4 Razvoj e-gradiv 

Razvoj e-gradiv se je v Sloveniji pričel z začetkom svetovnega spleta leta 1992 z dvema 

projektoma Petra in Računalniško opismenjevanje. Šole so v tistem obdobju pričele z nakupi 

programske didaktične opreme (Pesek idr., 2014). Od takrat pa vse do danes potekajo projekti 

izdelave e-gradiv. 

Uporabo klasičnih učbenikov bi po Allenu idr. (2015) lahko zamenjala uvedba prosto 

dostopnih izobraževalnih virov, kot je "ChemWiki", ki je bil razvit kot alternativa tiskanemu 

učbeniku. Prednosti so nižja cena in možnost sprotnega posodabljanja. Na višješolskem 

kemijskem učbeniku, ki je bil samo dodatek h klasičnemu učbeniku, je bila izvedena 

raziskava, ki je primerjala znanje študentov v dveh letnikih splošne kemije, prvi so uporabljali 

vir "ChemWiki", drugi pa klasični učbenik. Znanje študentov so preverjali s štirimi preizkusi 

znanja – sredi semestra, konec semestra in pred in po obravnavanju izbrane snovi. Z anketami 

so prav tako ocenili učne navade študentov, ki so sodelovali v raziskavi. Raziskava je 

pokazala, da ni bilo bistvene razlike v pokazanem znanju med omenjenima skupinama. Iz 
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raziskave sklepamo, da bi z menjavo klasičnega učbenika s prosto dostopnim izobraževalnim 

spletnim virom učinkovito prihranili denar, brez da bi s tem ogrožali znanje. 

Nadomestilo ali dopolnilo klasičnemu učbeniku so tudi e-učbeniki. Kreuhova, Kačeva in 

Mohorič (2011) opredelijo e-učbenik kot učbeniško gradivo v digitalnem učnem okolju. E- 

učbenik tako obdrži lastnosti tiskanega učbenika, zaradi »tehnoloških možnosti pa omogoča 

dostop tudi do drugih učnih virov, spodbuja aktivno in sodelovalno učenje, dopušča različne 

poti reševanja ter učečemu nudi možnost spremljanja in vrednotenja lastnega učnega 

napredka« (str. 9). Na spletni strani »Zavoda republike Slovenije za šolstvo« (2017) pa je e-

učbenik definiran kot interaktivni učbenik, ki je hkrati učbenik za usvajanje novega znanja in 

delovni zvezek z elementi za utrjevanje, preverjanje, ponavljanje in poglabljanje usvojenega 

znanja. Namenjen je samostojnemu učenju. 

V letu 2010 so bili v Sloveniji potrjeni e-učbeniki, ki so bili digitalizirani klasični e-učbeniki. 

S tem je pojem e-učbenik izgubil svoj prvotni pomen interaktivnega elektronskega učbenika 

in obsega vse elektronske učbenike. Delimo jih v tri ravni oz. vrste glede na vsebnost 

multimedijskih elementov, vprašanj s takojšnjo povratno informacijo in interaktivnih nalog in 

zgledov. To so: d-učbeniki (digitalizirani papirnati učbeniki), r-učbeniki (obogateni učbeniki) 

in i-učbeniki (interaktivni e-učbeniki).  

D-učbeniki so digitalizirani učbeniki in so kopije tiskanih učbenikov. Imajo aplikacije, ki 

ponujajo dodajanje zaznamkov in zapiskov, nekateri pa še aplikacije za delo z interaktivnimi 

tablami (Pesek idr., 2014). 

R-učbeniki so nadgradnja d-učbenikov, dodana pa sta jim zvok in video. Nekateri imajo 

dodana preprosta vprašanja s takojšnjo povratno informacijo. Zaradi preprostosti nadgradnje 

se večina založnikov, kot sta v Sloveniji, npr. Rokus in Modrijan, odloča za ta tip e-

učbenikov.  

I-učbeniki so interaktivni e-učbeniki, ki niso nadgradnja r-učbenikov, čeprav nudijo enako in 

še več. Njihova tehnološka in vsebinska izdelava se bistveno razlikuje od izdelave r- 

učbenikov. Prednost i-učbenikov so interaktivni zgledi, konstrukcije in naloge, ki so vključeni 

v besedilo. Povratne informacije so kakovostnejše, omogočeno je shranjevanje odgovorov in 

spremljava uporabnika (Pesek idr., 2014). Primer so prosto dostopni in brezplačni slovenski i-

učbeniki portala SIO, slovenskega izobraževalnega omrežja, narejeni v okviru projekta E-

učbeniki v letih 2011 do 2014. Projekt je bil sofinanciran s strani Ministrstva za šolstvo in 

šport in Evropskega socialnega sklada. Namen projekta je bil didaktično in tehnološko 

poenotiti gradiva za vsaj 15 naravoslovnih predmetov in matematiko v osnovni šoli, gradiva 

nadgraditi v e-učbenike, v njih zajeti vse cilje iz prenovljenih in veljavnih učnih načrtov in 

manjkajoča gradiva dopolniti. Eden od ciljev je bil preveriti delovanje e-učbenikov v praksi. 

Učbeniki naj bi živeli tudi po  njegovi objavi, tako naj bi se s sprotnimi popravki nova verzija 

pri uporabnikih osvežila, kar je prednost pred klasičnimi učbeniki, ki tega ne omogočajo. 

Grafična podoba vseh e-učbenikov se je poenotila. V zadnjem letu projekta je potekala 

evalvacija, s katero so skušali odgovoriti na tehnična in vsebinska vprašanja uporabe 

učbenikov (Pesek, Zmazek, Mohorčič in Milekšič, 2014). 

Po Lokarju (2014) se dober e-učbenik razlikuje od tiskanega učbenika po tem, da poleg 

interaktivnosti, uporabe multimedije in enostavne navigacije omogoča prilagajanje 

posamezniku na tehnični ravni in vsebinsko. Prilagoditve so ena izmed najpomembnejših 

nalog učitelja, ki mora biti usposobljen e-učbenik prilagoditi konkretni situaciji. 
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2.3.5 Založbe 

Založba Rokus Klett (2017) ima spletni portal iRokus+, kjer ponuja zbirko osmih kompletov 

učnih gradiv za osnovno šolo za naravoslovne predmete. Zbirka je nastala v sodelovanju z 

National Geographicom in ob podpori strokovnjakov iz Laboratorija za telekomunikacije s 

Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Zasnovana je po konceptu kombiniranega 

učenja (blended learning) – tesno povezuje uporabo interaktivnih učbenikov in tiskanih učnih 

gradiv. Zbirka vključuje multimedijske in interaktivne elemente, povezane v logično in 

pregledno strukturo interaktivnih učbenikov ter nadgrajenih s sistemom za vodenje učnega 

procesa (Learning Management System), ki omogoča upravljanje evidenc, vodenje 

dokumentacije in spremljanje učenčevega napredka. Vse to prispeva k novi učni dinamiki in 

ustvarja spodbudno okolje za raziskovalno učenje po meri 21. stoletja. Od naravoslovnih 

predmetov v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju so pripravljene vsebine naravoslovja v 

7. razredu in biologije, kemije in fizike v 8. in 9. razredu. 

Založba Modrijan (2017) ima razvito platformo za inovativno e-izobraževanje, ki omogoča 

učinkovito prepletanje vsebin tiskanih učbenikov z digitalnimi, ne da bi iz šol izrinjala 

klasične metode poučevanja in učenja. Ima dva programa, mozaBook in mozaWeb. Programa 

vsebujeta knjižnico z več kot 1000 3D-modeli, 600 izobraževalnimi videoposnetki, 800 

zvočnimi zapisi in 5000 fotografijami ter orodjarno z več kot 100 tematskimi orodji in igrami 

za ponazoritev in utrjevanje pridobljenega znanja, med katerimi je tudi orodje za pripravo 

nalog. Od naravoslovnih predmetov v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju so 

pripravljene vsebine kemije in fizike za 8. in 9. razred. 

Založba Mladinska knjiga (2017) ima interaktivni portal za učenke in učence UČIMse.com 

(fizika 8., 9. r) in portal za učiteljice in učitelje UČIMte.com (fizika 8. r) z najsodobnejšimi 

interaktivnimi učnimi gradivi (i-učbeniki, i-delovni zvezki) in kakovostnimi dodatnimi 

gradivi (letne in dnevne priprave, primeri dobrih praks, učni listi, rešitve nalog, preizkusi 

znanja). Portala vsebujeta večinoma vsebine za nižjo stopnjo, od naravoslovnih predmetov v 

tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju so pripravljene na UČIMse.com vsebine za fiziko v 

8. in 9. razredu, na UČIMte.com pa vsebine za fiziko v 8. razredu. 

2.3.6 Priložnosti in izzivi za učitelje 

Odločujoči dejavniki, ki omogočajo prepoznavanje priložnosti in uspešno soočanje z izzivi, so 

interes učiteljev za kakovosten pouk ob uporabi IKT, znanje za poučevanje z IKT (TPCK, 

Technological Pedagogical Content Knowledge ) in šolsko okolje (Ferk Savec, 2015). 

Po Ferk Savčevi (2015) več kot polovica študentov – bodočih učiteljev kemije, ki so 

sodelovali v raziskavi, vidi priložnosti uporabe IKT v informacijski dobi zaradi uporabe 

vizualizacijskih elementov, od 20 do 37 % jih vidi kot priložnost za lažje razumevanje 

delčnega sveta, zanimivejši pouk, možnost utrjevanja in ponavljanja, v hitri in dobri 

komunikaciji ter dobri dostopnosti do informacij. Manj kot 15 % jih vidi priložnost v lažjem 

poučevanju, nižjih stroških pouka in učenju na daljavo. Priložnosti v podpori 

eksperimentalnemu delu in v spremljanju aktivnosti učencev jih vidi le 3 %. Izzive, kot so 

preprečevanje zmanjševanja bralne pismenosti in razvoja napačnih razumevanj pri učencih, 

vidi tretjina bodočih učiteljev, izzive, kot so iskanje ustreznih gradiv in kritičnost pri izboru, 

sledenje hitremu razvoju novih tehnologij in nadziranje in vodenje učencev pri delu z IKT pa 

vidi četrtina bodočih učiteljev. Potrebo po ohranjanju osebnega kontakta in komunikacije vidi 

petina bodočih učiteljev. 

http://www.modrijan.si/Solski-program/Solski-program/Gradiva-za-ucitelje/i-Modrijan/mozaBook
http://www.modrijan.si/Solski-program/Solski-program/Gradiva-za-ucitelje/i-Modrijan/mozaWeb
http://www.ucimte.com/
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V prihodnje so možnosti raziskovanja razumevanja reševanja naravoslovnih problemov 

široke. Z novimi tehnikami zbiranja objektivnejših in veljavnejših podatkov lahko pridobimo 

nova znanja, na katerih bi temeljili sodobnejši pristopi učenja in poučevanja naravoslovnih 

učnih vsebin (Slapničar idr., 2015). 

2.4 Opredelitev raziskovalnega problema 

Namen raziskave je bil ugotoviti, kako je IKT uporabna v osnovni šoli, ali osnovnošolski 

učitelji  kemije, biologije, fizike in naravoslovja v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

osnovne šole pri delu uporabljajo za kontakt z učenci izven razreda družabna omrežja in 

katera ter ali so naklonjeni interaktivnim gradivom. 

Poleg uporabe medmrežja za komunikacijo z učenci in iskanje informacij pa lahko z uporabo 

IKT učitelji uporabljajo pri pouku tudi različne oblike elektronskih učbenikov. Prav zato je bil 

namen raziskave ugotoviti tudi, kakšna so mnenja osnovnošolskih učiteljev naravoslovnih 

predmetov o uporabi tiskanih učbenikov, e-učbenikov in i-učbenikov in kaj je tisto, zaradi 

česar se odločijo za njihovo uporabo, v kakšni meri jih uporabljajo pri pouku ter ali 

spodbujajo učence za njihovo uporabo pri učenju. Zanimalo nas je tudi, ali se mnenja 

učiteljev razlikujejo glede na spol, starost, dobo poučevanja in predmet, ki ga poučujejo. 

2.4.1 Raziskovalna vprašanja 

1. Katere storitve, ki jih nudi internet, učitelji najpogosteje uporabljajo pri pouku in za stike z 

učenci izven pouka ? 

2. Kje učitelji vidijo slabosti in prednosti družabnih omrežij ob uporabi za potrebe pouka in 

stike z učenci? 

3. Katere vrste učbenikov in v kolikšni meri učitelji uporabljajo učbenike pri pouku in katere 

priporočajo učencem za samostojno učenje in utrjevanje učne vsebine?  

4. Katere od prednosti, ki jih nudijo e- in i-učbeniki ter e-gradiva, učitelji najpogosteje 

uporabljajo?  

5. Ali je uporaba e- in i-učbenikov odvisna od spola, starosti učiteljev, dobe poučevanja in 

predmeta, ki ga poučujejo? 

6. Ali so učitelji kemije, biologije, fizike in naravoslovja v tretjem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju naklonjeni e- in i-učbenikom?  
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3 Metoda dela 

Uporabljeni sta bili deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda empiričnega 

pedagoškega raziskovanja (Kožuh, 2013). 

a. Vzorec 

Ciljna populacija kvantitativne raziskave so bili naključno izbrani učitelji naravoslovnih 

predmetov (kemija, biologija, fizika, naravoslovje) v tretjem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju  osnovnih šol v različnih regijah Slovenije v šolskem letu 2016/17. V raziskavo je 

bilo vključenih 128 učiteljev in učiteljic, izbranih s slučajnostnim izborom.   

Pri obravnavi podatkov se pojem učitelj uporablja skupno za ženski in moški spol, razen 

kadar je ločevanje po spolu za obravnavo določenih rezultatov pomembno. 

Tabela 1: Struktura vzorca 

    F f % 

Spol 
Moški 18 14,1 

Ženski 110 85,9 

Starost 

26–35 let 10 7,8 

36–45 let 51 39,8 

46–55 let   50 39,1 

56 let ali več 17 13,3 

Izobrazba 

srednja  1 0,8 

višja 35 27,3 

visoka 12 9,4 

univerzitetna 68 53,1 

magisterij 10 7,8 

doktorat 2 1,6 

Naziv 

brez naziva 13 10,2 

mentor 31 24,2 

svetovalec 67 52,3 

svetnik 17 13,3 

Leta poučevanja 

do 5 let 5 3,9 

6–10 let 15 11,7 

11–20 let 42 32,8 

21–30 let 35 27,3 

31 let ali več 31 24,2 

Regija 

osrednjeslovenska 28 21,9 

gorenjska 34 26,6 

dolenjska 12 9,4 

štajerska 29 22,7 

koroška 3 2,3 

pomurska 6 4,7 

primorska 16 12,5 
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V raziskavi je sodelovalo 14,1 % učiteljev in 85,9 % učiteljic. Delež moških v preiskovanem 

vzorcu je nekoliko višji v primerjavi s podatki Statističnega urada RS (2017) za leto 2015/16, 

kjer v učiteljskem poklicu prevladujejo ženske in je delež moških 12 %. V vzorcu 

prevladujejo osebe, stare od 36 do 55 let (78,9 %). Delež starejšega je višji (13,3 %) od deleža 

mlajšega učnega osebja (7,8 %). Kot je bilo pričakovano, je delež učiteljev in učiteljic z 

univerzitetno izobrazbo najvišji (53,1 %). Po nazivu, ki so ga učitelji pridobili po Pravilniku o 

napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, je največ svetovalcev (52,3 %), sledijo 

jim mentorji (24,2 %). 10,2 % je takih, ki naziva niso pridobili. Po delovni dobi poučevanja je 

največji delež tistih, ki poučujejo od 11–20 let (32,8 %) in tistih, ki poučujejo 21–30 let 

(27,4 %). V raziskavi je sodelovalo največ učiteljic in učiteljev iz gorenjske regije (26,6 %), 

sledi štajerska regija (22,6 %) in nekaj manj jih je iz osrednjeslovenske regije (21,9 %) 

(Tabela 1). 

Od 128-ih učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, jih 58 poučuje en predmet, 44 jih poučuje 

dva predmeta in 26 učiteljev tri predmete. Biologijo poučuje 59 učiteljev, kemijo 60, fiziko 41 

in naravoslovje v 7. razredu 64 učiteljev (Graf 1). 

 
Graf 1: Odstotek učiteljev glede na predmet poučevanja 

b. Inštrument 

V empiričnem delu kvantitativne raziskave smo pridobili podatke z anketnim vprašalnikom z 

naslovom Mnenje učiteljev naravoslovnih predmetov v tretjem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju OŠ o družabnih omrežjih, o tiskanih, e- in i-učbenikih, ki je bil sestavljen iz vprašanj 

odprtega in zaprtega tipa, lestvic stališč Likertovega tipa in deskriptivnih ocenjevalnih lestvic 

(glej Priloga 1). Vprašalnik je bil sestavljen iz štirih delov. V prvem delu smo učitelje 

spraševali o uporabi storitev za namene pouka in stikov z učenci, ki jih nudi internet, 

natančneje tudi o uporabi družabnih omrežjih. Zanimali so nas tudi vzroki, zakaj menijo, da je 

uporaba družabnih omrežij za stike z učenci smiselna in katere so pomanjkljivosti, ki jih lahko 

prinaša uporaba družabnih omrežij. V drugem delu nas je zanimalo, katere vrste učbenikov in 

drugih elektronskih gradiv učitelji uporabljajo in katere učbenike in elektronska gradiva 

priporočajo učencem za domače delo. Vprašali smo jih tudi, katere prednosti e- in i-učbenikov 

uporabljajo pri pouku in kateri so tisti elementi, ki se jim zdijo pomembni, da jih učbenik 

vsebuje. V tretjem delu smo učitelje spraševali o njihovem splošnem mnenju o tiskanih, 

elektronskih in interaktivnih učbenikih, kjer smo kot e-učbenike opredelili elektronske 

učbenike, npr. založb Modrijan, Rokus in Mladinske knjige, kot i-učbenike pa tiste, v katerih 

prevladujejo i-učni gradniki z visoko stopnjo interaktivnosti, npr. i-Učbeniki spletne strani 
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SIO in portal UcimSe.com. Zadnji, četrti del anketnega vprašalnika je bil namenjen pridobitvi 

podatkov, kot so spol, starost, stopnja izobrazbe, naziv, delovna doba poučevanja in regija 

šole, kjer poučujejo. 

Vsebinsko veljavnost vprašalnika smo preizkusili na pilotskem vzorcu (deset učiteljev) ter ga 

delno spremenili, kjer je bilo potrebno, predvsem pri vprašanjih, ki jih učitelji pilotnega 

vzorca niso razumeli oz. so bila vprašanja dvoumna.  

Zanesljivost vprašalnika smo zagotovili z metodo analize notranje konsistentnosti (Cronbach 

koeficient alfa). Za trditve, ki se nanašajo na mnenje učiteljev o elektronskih in interaktivnih 

učbenikih (23 postavk), smo izračunali Cronbachov koeficient zanesljivosti, ki znaša 0,619. 

Na podlagi tega koeficienta lahko povzamemo, da je merski inštrument dovolj zanesljiv.  

Objektivnost vprašalnika smo zagotovili z doslednimi in nedvoumnimi navodili ter načinom 

izpolnjevanja.  

c. Potek raziskave 

Na podlagi teoretičnih izhodišč je bil sestavljen anketni vprašalnik. Povezava do spletnega 

vprašalnika je bila poslana ravnateljem 450-ih osnovnih šol v različnih regijah Slovenije s 

prošnjo, da anketni vprašalnik posredujejo učiteljem naravoslovnih predmetov njihove šole. V 

e-sporočilu so bile predstavljene podrobnosti raziskave. Anketa je bila izdelana s pomočjo 

orodja 1KA za spletno anketiranje. Anketiranje se je izvajalo v mesecih marcu in aprilu 2017. 

Ker je bil odziv učiteljev slab, smo za reševanje anketnega vprašalnika poprosili osebe, ki 

smo jih poznali, ter učitelje, ki so bili prisotni na državnem tekmovanju iz kemije v gorenjski 

regiji in so anketo reševali v papirni obliki. 

Podatke, pridobljene z odgovori na vprašanja zaprtega tipa, z ocenjevalnimi lestvicami in 

lestvicami stališč smo kvantitativno obdelali s pomočjo programa Microsoft Office Excel ter s 

statističnim programom SPSS. Za atributivne spremenljivke smo izračunali absolutno 

(število) in relativno frekvenco (odstotek), za numerične spremenljivke pa tudi aritmetično 

sredino (M) in standardni odklon (SD). Razlike smo preverili s 2 preizkusom hipoteze 

neodvisnosti. Pri preverjanju statistične pomembnosti razlik smo upoštevali stopnjo tveganja 

0,05.  

Podatke, pridobljene z odgovori na vprašanja odprtega tipa smo kvalitativno obdelali s 

postopkom kvalitativne analize vsebine, tako da smo jih kodirali, kode združili v kategorije in 

jih analizirali.  

Podatki so prikazani opisno, grafično ali v obliki tabel. 

Raziskava je potekala na osnovi etičnih načel pedagoškega raziskovanja. 

  



Vraber Jagodic, J. Mnenje osnovnošolskih učiteljev naravoslovnih predmetov o elektronskih in interaktivnih učbenikih. 
Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017 

 

 

24 
 

4 Rezultati 

a. Internetne storitve 

Dobra tretjina  učiteljev na vprašanje, katere internetne storitve uporabljajo pri pouku in za 

stike z učenci izven pouka, odgovarja, da najmanj enkrat tedensko uporabljajo elektronsko 

pošto, četrtina jih enako pogosto uporablja YouTube in petina Wikipedijo. Dobra desetina 

učiteljev najmanj enkrat na teden uporablja Google Drive in shranjevanje v oblaku. Spletnega 

dnevnika ne pozna petina učiteljev, zvočne komunikacije prek interneta VoIP pa slabih 16 % 

učiteljev. Hitrih sporočil ne uporablja ali ne pozna štiri petine učiteljev, družabnih omrežij  pa 

kar nekaj manj kot 90 % (Graf 2). 

 
Graf 2: Uporaba internetnih storitev 

b. Družabna omrežja 

Izmed 14-ih učiteljev (kar je le 10,9 % vseh sodelujočih v raziskavi), ki uporabljajo družabna 

omrežja za stike z učenci tudi izven pouka, jih 8 uporablja Facebook, štirje uporabljajo 

Twitter, en uporablja Lindkedln in en MySpace (Graf 3). 
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Graf 3: Uporaba družabnih omrežij 
Opomba: Graf prikazuje le 14 učiteljev, ki uporabljajo družabna omrežja. 

Kode odgovorov na vprašanje odprtega tipa »Navedite vzroke, zakaj je po vašem mnenju 

uporaba socialnega družabnega omrežja za stike z učenci smiselna.« smo razvrstili v 

kategorije (Tabela 2). 

Tabela 2: Prednosti družabnih omrežij 

Kategorija Opis kategorije F 

komunikacija hitra in lažja komunikacija in povratna informacija, dobro 

obveščanje, tudi v primeru bolezni in za medvrstniško pomoč 

32 

informacije dostopnost do informacij, hitrejše in lažje iskanje velike količine 

novih informacij in njihova hitra izmenjava, da spremljajo 

tekoče dogajanje 

19 

to je učencem 

blizu 

učenci se odzovejo, saj je to njihov običajen način 

komuniciranja, to jim je blizu in jih motivira, s tem živijo, ker 

smo v sodobnem času in na ta način se jim lažje približamo 

15 

drugo zanimivejše ure, zanimive vaje in igrice, hitrejša razlaga, 

navajanje na delo preko interneta, s tem spoznajo smisel 

uporabe, primerno za bolj motivirane učence, pa še to samo 

včasih, ker sicer vsak potrebuje svoj mir 

5 

sprotno delo 

učencev 

spremljanje sprotnega dela učencev, pri formativnem 

spremljanju učenčevega napredka, za oddajo nalog 

4 

ni smiselna ne vidijo smisla, raje imajo osebni stik, z učenci se vidijo  v šoli 23 

Skupaj  98 

Učitelji vidijo prednosti družabnih omrežij predvsem v hitri komunikaciji, dostopnosti do 

informacij in motivaciji za učence. Pet učiteljev vidi prednosti v popestritvi pouka in štirje v 

sprotnem spremljanju učenčevega dela. Kar 23 učiteljev ne vidi smisla v uporabi družabnih 

omrežij.  

 

Kode odgovorov na vprašanje odprtega tipa »Navedite pomanjkljivosti, ki jih po vašem 

mnenju lahko prinaša uporaba socialnega družabnega omrežja.« smo razvrstili v kategorije 

(Tabela 3). 
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Tabela 3: Pomanjkljivosti družabnih omrežij 

Kategorija Opis kategorije F 

komunikacija premalo medsebojne komunikacije, ne gradi socialnih 

odnosov, asocialnost in nekomunikativnost, odtujenost 

učencev, ni osebnega kontakta, razvija neodgovornost 

(zanašanje učenca na to, da v vsakem trenutku dobi vse 

informacije), manj obiskov knjižnice, komunikacija je 

neprimerna in neustrezna, razvija sovražni govor, ne zazna se 

neverbalna komunikacija, ki jo človek zazna edino v 

neposrednem pogovoru s človekom 

27 

informacije prenasičenost, preveč netočnih in nepreverjenih in 

nezanesljivih informacij, neprimerne vsebine, površnost in 

površinsko dojemanje, napačna interpretacija, neresnost, 

preveč informacij, veliko balasta, ki lahko odpelje v napačne 

in zavajajoče smeri 

16 

varstvo podatkov in 

zloraba 

pomanjkljiva varnost in  meja zasebnosti, zloraba osebnih 

podatkov in pomanjkljiv nadzor, informacije se lahko hitro 

razširijo izven kroga, za katerega so bile namenjene 

15 

zasvojenost pretirano sedenje in gledanje v ekrane, zasvojenost, 

neresnični svet in odmik od realnosti 

12 

dostop neenak dostop za vse učence 4 

drugo pričakovanje, da je učitelj vedno dosegljiv, učenci ne ločijo 

med šolskimi in prostočasnimi dejavnostmi, prenos 

odgovornosti 

12 

skupaj  86 

Glavno pomanjkljivost družabnih omrežij učitelji vidijo v neustrezni komunikaciji. Menijo, 

da z uporabo družabnih omrežij dostopamo do nepreverjenih informacij in neprimernih 

vsebin. Kot pomanjkljivost vidijo tudi nevarnost zlorabe osebnih podatkov in zasvojenost.  
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c. Uporaba gradiv pri pouku 

Na vprašanje v anketnem vprašalniku, katere vrste učbenikov in v kolikšni meri jih učitelji 

uporabljajo pri pouku, smo dobili odgovore v nadaljevanju. 

Delež učiteljev, ki zelo pogosto in pogosto pri pouku biologije uporablja tiskani učbenik, je 

76 %, enak delež učiteljev uporablja lastne delovne liste, lastne PowerPoint-e uporablja 73 % 

učiteljev, zelo pogosto in pogosto uporablja učna gradiva založbe RokusKlett 63 % učiteljev. 

Ostala gradiva večina učiteljev uporablja včasih, redko oziroma nikoli (Graf 4). 

 
Graf 4: Uporaba gradiv pri pouku biologije 
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Delež učiteljev, ki zelo pogosto in pogosto pri pouku kemije uporablja lastne delovne liste, je 

76 %, tiskani učbenik 73 %, zelo pogosto in pogosto lastne PowerPoint-e uporablja 70 % 

učiteljev. Interaktivna gradiva, kot so e-kemija, Osbos in Učne enote, zelo pogosto in pogosto 

uporablja slaba polovica učiteljev. Ostala gradiva večina učiteljev uporablja včasih, redko 

oziroma nikoli (Graf 5). 

 
Graf 5: Uporaba gradiv pri pouku kemije 
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Delež učiteljev, ki zelo pogosto in pogosto pri pouku fizike uporablja lastne delovne liste, je 

76 %, tiskani učbenik 66 %, zelo pogosto in pogosto interaktivni učbenik spletnega mesta SIO 

uporablja 46 % učiteljev. Ostala gradiva večina učiteljev uporablja včasih, redko oziroma 

nikoli (Graf 6). 

 
Graf 6: Uporaba gradiv pri pouku fizike 
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Delež učiteljev, ki zelo pogosto in pogosto pri pouku naravoslovja uporablja tiskane 

učbenike, je 87 %,  lastne delovne liste 73 %, lastne PowerPoint-e 71 %, lastna interaktivna 

gradiva pa zelo pogosto in pogosto uporablja 44 %. Ostala gradiva večina učiteljev uporablja 

včasih, redko oziroma nikoli (Graf 7). 

 

 
Graf 7: Uporaba gradiv pri pouku naravoslovja (7. razred) 
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Na vprašanje v anketnem vprašalniku, katere vrste učbenikov učitelji priporočajo učencem za 

samostojno učenje in utrjevanje učne vsebine, smo dobili odgovore v nadaljevanju. 

Pri biologiji učitelji učencem priporočajo za utrjevanje snovi in domače delo v največji meri 

tiskane učbenike, nekaj manj kot polovica učiteljev priporoča pripadajoč e-učbenik 

delovnemu zvezku, sledita mu delovni zvezek in  interaktivni učbenik spletnega mesta SIO 

(Graf 8). 

 
Graf 8: Priporočena gradiva pri biologiji 

Pri kemiji nekaj manj kot tri četrtine učiteljev učencem priporoča za utrjevanje snovi in 

domače delo  tiskane učbenike, več kot polovica učiteljev priporoča interaktivna gradiva, kot 

so e-kemija, Osbos in Učne enote, delovni zvezek in interaktivni učbenik spletnega mesta SIO 

(Graf 9). 

 
Graf 9: Priporočena gradiva pri kemiji 
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Pri fiziki učitelji učencem priporočajo za utrjevanje snovi in domače delo v največji meri 

tiskane učbenike, dobra polovica učiteljev priporoča interaktivni učbenik spletnega mesta 

SIO, nekaj manj kot polovica učiteljev pa priporoča za utrjevanje snovi in domače delo 

delovni zvezek in interaktivna gradiva, kot so e-va in nauk.si (Graf 10). 

 

 
Graf 10: Priporočena gradiva pri fiziki 

Pri naravoslovju v 7. razredu učitelji učencem priporočajo za utrjevanje snovi in domače 

delo v največji meri tiskane učbenike, slaba polovica učiteljev priporoča interaktivni učbenik 

spletnega mesta SIO, petina učiteljev pa priporoča za utrjevanje snovi in domače delo i-

gradiva (eGradiva, Svarog, e-va, e-kemija) in delovni zvezek (Graf 11). 

 
Graf 11: Priporočena gradiva pri naravoslovju (7. razred) 
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d. Dodana vrednost e-gradiv 

Učitelje smo povprašali, katere prednosti, ki jih nudijo e- in i-učbeniki ter e-gradiva, 

najpogosteje uporabljajo (Graf 12). 

Učitelji najpogosteje pri pouku uporabljajo kot dodano vrednost e-gradivom predvajanje 

videoposnetkov največ pri biologiji in naravoslovju, predvajanje animacij, reprezentacij, 

submikropredstavitev in 3D-modelov največ pri kemiji,  ter prikazovanje slik in fotografij 

največ pri naravoslovju in biologiji. Frontalno reševanje različnih tipov nalog in iger učitelji 

najpogosteje uporabljajo pri pouku fizike. 

 
Graf 12: Uporaba dodanih vrednosti e-gradiv 
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Na vprašanje odprtega tipa, kaj se učiteljem zdi pomembno pri izbiri učbenika, smo odgovore 

učiteljev razvrstili v kategorije (Tabela 4). 

Tabela 4: Izbira učbenika glede na njegovo vsebino 

Kategorija Opis kategorije 

slikovno gradivo veliko slikovnega gradiva, razumljivega učencem, kot so 

filmi, videoposnetki, animacije, fotografije, sheme, slike, 

ilustracije, skice, tabele, modeli, poskusi, submikroskopski 

prikazi, grafični prikazi; slikovno gradivo je kvalitetno in 

jasno, slike in fotografije velike in z opisi, ilustracije 

nazorne 

naloge, vprašanja naloge in vprašanja z rešitvami za ponavljanje in utrjevanje 

med in po posamezni vsebini, ki so razvrščene po 

težavnostni stopnji; raziskovalne in problemske naloge, 

pisni preizkus  

preglednost, nazornost učbenik je strukturiran in pregleden, vsebina se navezuje in 

povezuje, informacije so urejene; razlaga je nazorna, črke 

so večje, tekst pa urejen in »zračen« 

ustreznost, jasnost učenčevi starosti ustrezno besedilo, razumljiva in jasna 

razlaga, natančne in jasne informacije 

povzetki ob koncu poglavja so kratki povzetki ali kratek pregled 

snovi 

jedrnatost besedilo je enostavno, razumljivo, kratko in ne preobsežno, 

jedrnato, brez balasta in drobnega tiska, s konkretnimi 

podatki in dejstvi  

ključni pojmi učbenik vsebuje poudarjene ključne pojme in pomembna 

dejstva 

skladnost z učnim načrtom vsebine so skladne z učnim načrtom in zajemajo vse cilje, 

zajema tudi izbirne vsebine 

strokovnost v učbeniku ni strokovnih napak, podatki so pravilni, 

razlaga je strokovna 

sistematičnost vsebina je sistematično urejena, teme so smiselno 

porazdeljene in organizirane 

primeri iz vsakdanjega 

življenja 

razlaga temelji na primerih iz vsakdanjega življenja, 

podkrepljena je s konkretnimi primeri 

zanimivosti snov je razširjena z zanimivostmi 

poskusi učbenik vsebuje opise poskusov in eksperimentov  

privlačnost učbenik je učencem privlačen 

Učiteljem se pri izbiri učbenika zdi najpomembnejše, da vsebuje ustrezno slikovno gradivo ter  

povzetke, naloge in vprašanja ob koncu poglavja. Po mnenju učiteljev morajo biti vsebine v 

učbeniku strokovne, ustrezne, jasne, nazorne, pregledne in sistematično urejene. Pri izbiri jih 

pritegnejo tudi opisani primeri iz vsakdanjega življenja, zanimivosti in opisi poskusov. 



Vraber Jagodic, J. Mnenje osnovnošolskih učiteljev naravoslovnih predmetov o elektronskih in interaktivnih učbenikih. 
Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017 

 

 

35 
 

Tabela 5: Število odgovorov o vsebini učbenika glede na predmet poučevanj 

Kategorija Biologija Kemija Fizika Naravo- 

slovje 7 

Skupaj 

 F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) 

slikovno gradivo 22 31 21 30 5 7 23 32 71 100 

naloge, vprašanja 11 20 17 32 13 24 13 24 54 100 

preglednost, nazornost 11 38 8 28 1 3 9 31 29 100 

ustreznost, jasnost 1 4 5 22 10 44 7 30 23 100 

povzetki 6 29 5 24 3 14 7 33 21 100 

jedrnatost 5 26 6 32 1 5 7 37 19 100 

ključni pojmi 3 17 11 61 0 0 4 22 18 100 

skladnost z učnim načrtom 4 29 6 43 2 14 2 14 14 100 

strokovnost 5 50 3 30 1 10 1 10 10 100 

sistematičnost 2 25 3 38 1 12 2 25 8 100 

primeri iz vsakdanjega 

življenja 
1 14 4 57 0 0 2 29 7 100 

zanimivosti 3 50 2 33 0 0 1 17 6 100 

poskusi 0 0 0 0 3 100 0 0 3 100 

privlačnost 1 33 1 33 0 0 1 33 3 100 

Pri izbiri učbenika je največ učiteljem biologije pomembno, da je učbenik pregleden, da 

vsebuje ustrezno slikovno gradivo ter naloge in vprašanja. Največ učiteljev kemije odgovarja, 

da mora učbenik vsebovati ustrezno slikovno gradivo, naloge in vprašanja ter ključne pojme. 

Največ učiteljem fizike je pomembno, da učbenik vsebuje naloge in vprašanja in da je vsebina 

ustrezna in jasna. Največ učiteljev naravoslovja pa ocenjuje, da jih pri izbiri učbenika pritegne 

slikovno gradivo ter naloge in vprašanja ob koncu posameznega poglavja (Tabela 5). 

e. Odvisnost uporabe e- in i-učbenikov 

Zanimalo nas je, ali je uporaba e- in i-učbenikov odvisna od spola, starosti učiteljev, dobe 

poučevanja in predmeta, ki ga učitelji poučujejo. 

Pri obdelavi podatkov smo združevali odgovore zelo pogosto in pogosto v pogosto, odgovore 

včasih in redko pa v redko.    

Tabela 6: Uporaba e-gradiv v odvisnosti od spola 

 Gradivo  Uporaba   
Spol: 

Skupaj 𝟐 / *2Î df p 
Moški Ženski 

tiskani učbenik 

pogosto f % 80,8 76,3 76,8 

*6,802 2 0,033 
redko f % 11,5 23,2 21,9 

nikoli f % 7,7 0,5 1,3 

Skupaj F 26 198 224 

učna gradiva založbe 

RokusKlett (iRokus, 

iRokus+) 

pogosto f % 38,5 29,3 30,4 

3,012 2 0,222 
redko f % 19,2 36,4 34,4 

nikoli f % 42,3 34,3 35,3 

Skupaj F 26 198 224 
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sistem za vodenje učnega 

procesa LMS založbe 

RokusKlett 

pogosto f % 7,7 4,0 4,5  

*0,637 

 

 

2 

 

0,727 
redko f % 19,2 18,7 18,8 

nikoli f % 73,1 77,3 76,8 

Skupaj F 26 198 224 

digitalni učbenik in 

program mozaBook 

založbe Modrijan 

pogosto f % 11,5 2,0 3,1  

*5,493 

 

 

2 

 

0,064 
redko f % 23,1 17,2 17,9 

nikoli f % 65,4 80,8 79,0 

Skupaj F 26 198 224 

i-Učbenik Založbe 

Mladinska knjiga 

UČIMte.com 

pogosto f % 4,0 6,1 5,8  

*5,118 

 

 

2 

 

0,077 
redko f % 32,0 13,1 15,2 

nikoli f % 64,0 80,8 78,9 

Skupaj F 25 198 223 

interaktivni učbenik i-

Učbenik spletnega mesta 

SIO 

pogosto f % 38,5 38,4 38,4  

2,217 

 

 

2 

 

0,330 
redko f % 50,0 38,4 39,7 

nikoli f % 11,5 23,2 21,9 

Skupaj F 26 198 224 

interaktivna gradiva 

(Svarog, e-va, e-kemija, 

eGradiva) 

pogosto f % 34,6 31,1 31,5  

0,136 

 

 

2 

 

0,934 
redko f % 46,2 48,0 47,7 

nikoli f % 19,2 20,9 20,7 

Skupaj F 26 196 222 

lastna interaktivna 

gradiva 

pogosto f % 15,4 39,9 37,1  

11,651 

 

2 0,003 
redko f % 69,2 34,8 38,8 

nikoli f % 15,4 25,3 24,1 

Skupaj F 26 198 224 

lastne PowerPoint-e 

pogosto f % 53,8 66,7 65,2  

*2,392 

 

2 0,302 
redko f % 30,8 26,3 26,8 

nikoli f % 15,4 7,1 8,0 

Skupaj F 26 198 224 

lastne delovne liste 

pogosto f % 65,4 76,8 75,4 

*2,1 2 0,350 
redko f % 30,8 18,2 19,6 

nikoli f % 3,8 5,1 4,9 

Skupaj F 26 198 224 

Statistično pomembne razlike med moškimi in ženskami se pojavljajo glede uporabe tiskanih 

učbenikov in glede lastnih interaktivnih gradiv. Kot lastna interaktivna gradiva so mišljene 

interaktivne naloge in igre, ki jih učitelj pripravi sam za uporabo na interaktivni tabli (npr. 

Hitachi ali SMART Board). 
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Ker je vrednost Kullbackov 2Î preizkusa statistično pomembna (2Î= 6,802, df=2, p=0,033), s 

tveganjem 3,3 % trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo razlike med moškimi in 

ženskami glede uporabe tiskanih učbenikov pri pouku. Med moškimi je nekoliko večji delež 

tistih, ki pogosto ali zelo pogosto uporabljajo tiskane učbenike (80,8 %) kot med ženskami 

(76,3 %), medtem ko je med ženskami večji delež tistih, ki redko ali včasih uporabljajo te 

učbenike (23,2 %) kot med moškimi (11,5 %).  

Ker je vrednost hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti statistično pomembna (2=11,651, 

df=2, p=0,003), s tveganjem 3 % trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo razlike med 

moškimi in ženskami glede uporabe lastnih interaktivnih gradiv. Delež žensk, ki zelo 

pogosto in pogosto uporablja lastna interaktivna gradiva je 39,9 %, kar je kar za 24,5 % več 

kakor delež moških. Delež učiteljev, ki lastna interaktivna gradiva uporabljajo redko, je 

69,2 %, kar je kar za 34,4 % več kot delež žensk. Kar 25,3% žensk ne uporablja lastnih 

interaktivnih gradiv, medtem ko je delež moških le 15,4 %. 

Med moškimi in ženskami ni statistično pomembnih razlik glede pogostosti uporabe ostalih 

učnih gradiv, kot so gradiva založbe RokusKlett, sistem za vodenje učnega procesa LMS 

založbe RokusKlett, digitalni učbenik in programa mozaBook založbe Modrijan, i-Učbenik 

založbe Mladinska knjiga UČIMte.com, interaktivni učbenik i-Učbenik spletnega mesta SIO, 

interaktivna gradiva kot npr. Svarog, e-va, E-kemija, eGradiva, lastni PowerPoint-i in lastni 

delovni listi. 

 

Tabela 7: Uporaba e-gradiv v odvisnosti od predmeta poučevanja 

 Gradivo  Uporaba   

Predmet poučevanja 

Skupaj 𝟐 / *2Î df p biologija kemija fizika 

naravo-

slovje 

(7. 

razred) 

tiskani učbenik 

pogosto f % 76,3 73,3 65,9 87,5 76,8 

*13,061 6 0,042 

redko f % 23,7 26,7 29,3 10,9 21,9 

nikoli f % 0,0 0,0 4,9 1,6 1,3 

Skupaj F 59 60 41 64 224 

učna gradiva 

založbe 

RokusKlett 

(iRokus, iRokus+) 

pogosto f % 62,7 11,7 24,4 21,9 30,4 

47,282 6 0,000 

redko f % 28,8 38,3 36,6 34,4 34,4 

nikoli f % 8,5 50,0 39,0 43,8 35,3 

Skupaj F 59 60 41 64 224 

sistem za vodenje 

učnega procesa 

LMS založbe 

RokusKlett 

pogosto f % 8,5 5,0 2,4 1,6 4,5 

*10,674 6 0,099 

redko f % 28,8 13,3 19,5 14,1 18,8 

nikoli f % 62,7 81,7 78,0 84,4 76,8 

Skupaj F 59 60 41 64 224 

digitalni učbenik in 

program 

mozaBook založbe 

Modrijan 

pogosto f % 1,7 0,0 9,8 3,1 3,1 
 

*21,206 

 

 

6 

 

0,002 

redko f % 15,3 26,7 26,8 6,3 17,9 

nikoli f % 83,1 73,3 63,4 90,6 79,0 

Skupaj F 59 60 41 64 224 
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i-Učbenik Založbe 

Mladinska knjiga 

UČIMte.com 

pogosto f % 1,7 6,7 17,5 1,6 5,8 
 

*22,662 

 

 

6 

 

0,001 

redko f % 8,5 18,3 27,5 10,9 15,2 

nikoli f % 89,8 75,0 55,0 87,5 78,9 

Skupaj F 59 60 40 64 223 

interaktivni 

učbenik i-Učbenik 

spletnega mesta 

SIO 

pogosto f % 27,1 43,3 46,3 39,1 38,4 
 

13,372 

 

 

6 

 

0,037 

redko f % 54,2 40,0 36,6 28,1 39,7 

nikoli f % 18,6 16,7 17,1 32,8 21,9 

Skupaj F 59 60 41 64 224 

interaktivna 

gradiva (Svarog, e-

va, e-kemija, 

eGradiva) 

pogosto f % 28,8 46,7 29,3 21,0 31,5 
 

17,302 

 

 

6 

 

0,008 

redko f % 45,8 45,0 56,1 46,8 47,7 

nikoli f % 25,4 8,3 14,6 32,3 20,7 

Skupaj F 59 60 41 62 222 

lastna interaktivna 

gradiva 

pogosto f % 37,3 38,3 24,4 43,8 37,1 

 

12,197 

 

 

6 

 

0,058 

redko f % 39,0 40,0 58,5 25,0 38,8 

nikoli f % 23,7 21,7 17,1 31,3 24,1 

Skupaj F 59 60 41 64 224 

lastni  

PowerPoint-i 

pogosto f % 72,9 70,0 39,0 70,3 65,2 
 

*17,09 

 

 

6 

 

0,009 

redko f % 18,6 25,0 51,2 20,3 26,8 

nikoli f % 8,5 5,0 9,8 9,4 8,0 

Skupaj F 59 60 41 64 224 

lastni delovni listi 

pogosto f % 76,3 76,7 75,6 73,4 75,4 
 

*7,147 

 

 

6 

 

0,308 

redko f % 20,3 18,3 24,4 17,2 19,6 

nikoli f % 3,4 5,0 0,0 9,4 4,9 

Skupaj F 59 60 41 64 224 

Razlike med posameznimi predmeti glede uporabe gradiv pri pouku se pojavljajo povsod, 

razen pri sistemu za vodenje učnega procesa LMS založbe RokusKlett in lastnih delovnih 

listih. 

Ker je vrednost Kullbackov 2Î preizkusa statistično pomembna (2Î=13,061, df=6, p=0,042), s 

tveganjem 4,2 % trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo razlike pri pouku med 

posameznimi predmeti glede uporabe tiskanih učbenikov. Pri pouku naravoslovja je delež 

učiteljev, ki pogosto ali zelo pogosto uporabljajo tiskane učbenike največji (87,5 %), medtem 

ko je delež učiteljev fizike, ki uporabljajo tiskani učbenik, najnižji (65,9 %). 

Ker je vrednost hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna 

(2=42,282, df=6, p=0,0), s tveganjem, manjšim od 0,1 % trdimo, da se v osnovni množici 

pojavljajo razlike pri pouku med posameznimi predmeti glede uporabe učnih gradiva 

založbe RokusKlett. Pri pouku biologije je delež učiteljev, ki zelo pogosto in pogosto 

uporabljajo učna gradiva založbe RokusKlett, največji (62,7 %), pri kemiji pa je delež 

učiteljev najmanjši (11,7 %). 
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Ker je vrednost Kullbackov 2Î preizkusa statistično pomembna (2Î=21,206, df=6, p=0,002), s 

tveganjem 0,2 % trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo razlike pri pouku med 

posameznimi predmeti glede uporabe digitalnega učbenika in programa mozaBook 

založbe Modrijan. Pri pouku naravoslovja je delež učiteljev, ki nikoli ne uporabljajo 

digitalnega učbenika in programa mozaBook založbe Modrijan največji (90,6 %), medtem ko 

je delež učiteljev fizike, ki pogosto ali zelo pogosto uporabljajo digitalni učbenik in program 

mozaBook založbe Modrijan, najvišji (9,8 %). 

Ker je vrednost Kullbackov 2Î preizkusa statistično pomembna (2Î=22,662, df=6, p=0,001), s 

tveganjem 0,1 % trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo razlike pri pouku med 

posameznimi predmeti glede uporabe i-Učbenika Založbe Mladinska knjiga UČIMte.com. 

Pri pouku fizike je delež učiteljev, ki pogosto ali zelo pogosto uporabljajo i-Učbenik Založbe 

Mladinska knjiga UČIMte.com, najvišji (17,5 %), medtem ko je delež učiteljev pri pouku 

kemije 6,7 %, pri pouku biologije in naravoslovja pa manj kot 2 %. 

Ker je vrednost hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti statistično pomembna (2=13,372, 

df=6, p=0,037), s tveganjem 3,7 % trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo razlike pri 

pouku med posameznimi predmeti glede uporabe interaktivnega učbenika i-Učbenika 

spletnega mesta SIO. Pri pouku biologije je delež učiteljev, ki pogosto ali zelo pogosto 

uporabljajo i-Učbenik spletnega mesta SIO, najnižji (27,1%), medtem ko je delež učiteljev pri 

pouku fizike najvišji (46,3 %). 

Ker je vrednost hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti statistično pomembna (2=17,302, 

df=6, p=0,008), s tveganjem 0,8 % trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo razlike pri 

pouku med posameznimi predmeti glede uporabe interaktivnih gradiv, kot so npr. Svarog, 

e-va, e-kemija ali eGradiva. Pri pouku naravoslovja je delež učiteljev, ki pogosto ali zelo 

pogosto uporabljajo interaktivna gradiva, kot so npr. Svarog, e-va, e-kemija, eGradiva, 

najnižji (21%), medtem ko je delež takih učiteljev pri pouku kemije najvišji (46,7 %). 

Ker je vrednost Kullbackov 2Î preizkusa statistično pomembna (2Î=17,09, df=6, p=0,009), s 

tveganjem 0,9 % trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo razlike pri pouku med 

posameznimi predmeti glede uporabe lastnih PowerPoint-ov pri pouku. Pri pouku fizike je 

delež učiteljev, ki pogosto ali zelo pogosto uporabljajo lastne PowerPoint-e, najnižji (39,0 %), 

medtem ko je takih učiteljev pri pouku kemije, biologije in naravoslovja 70,0 % ali več. 

Tabela 8: Uporaba e-gradiv v odvisnosti od starosti učiteljev 

 Gradivo  Uporaba   

Starost 

Skupaj 𝟐 / *2Î df p do 35 

let 

36–45 

let 

46–55  

let   

56 let  

ali več 

tiskani učbenik 

pogosto f % 66,7 76,0 79,3 76,9 76,8 

 

*5,486 

 

6 0,483 
redko f % 26,7 21,9 20,7 23,1 21,9 

nikoli f % 6,7 2,1 0,0 0,0 1,3 

Skupaj F 15 96 87 26 224 

učna gradiva 

založbe 

RokusKlett 

(iRokus, iRokus+) 

pogosto f % 46,7 27,1 29,9 34,6 30,4 

*8,942 6 0,177 
redko f % 33,3 28,1 39,1 42,3 34,4 

nikoli f % 20,0 44,8 31,0 23,1 35,3 

Skupaj F 15 96 87 26 224 



Vraber Jagodic, J. Mnenje osnovnošolskih učiteljev naravoslovnih predmetov o elektronskih in interaktivnih učbenikih. 
Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017 

 

 

40 
 

sistem za vodenje 

učnega procesa 

LMS založbe 

RokusKlett 

pogosto f % 6,7 3,1 3,4 11,5 4,5  

 

*7,708 

 

 

6 0,260 
redko f % 13,3 13,5 23,0 26,9 18,8 

nikoli f % 80,0 83,3 73,6 61,5 76,8 

Skupaj F 15 96 87 26 224 

digitalni učbenik 

in program 

mozaBook založbe 

Modrijan 

pogosto f % 6,7 0,0 4,6 7,7 3,1 

 

*20,002 

 

6 0,003 
redko f % 6,7 10,4 24,1 30,8 17,9 

nikoli f % 86,7 89,6 71,3 61,5 79,0 

Skupaj F 15 96 87 26 224 

i-Učbenik Založbe 

Mladinska knjiga 

UČIMte.com 

pogosto f % 6,7 5,2 6,9 4,0 5,8 

 

*11,371 

 

6 0,078 
redko f % 13,3 8,3 17,2 36,0 15,2 

nikoli f % 80,0 86,5 75,9 60,0 78,9 

Skupaj F 15 96 87 25 223 

interaktivni 

učbenik i-Učbenik 

spletnega mesta 

SIO 

pogosto f % 26,7 35,4 36,8 61,5 38,4  

 

*9,477 

 

 

 

 

6 

 

 

0,148 

redko f % 40,0 40,6 44,8 19,2 39,7 

nikoli f % 33,3 24,0 18,4 19,2 21,9 

Skupaj F 15 96 87 26 224 

interaktivna 

gradiva (Svarog, e-

va, e-kemija, 

eGradiva) 

pogosto f % 13,3 26,3 37,2 42,3 31,5 

 

*11,374 

 

6 0,077 
redko f % 40,0 52,6 47,7 34,6 47,7 

nikoli f % 46,7 21,1 15,1 23,1 20,7 

Skupaj F 15 95 86 26 222 

lastna interaktivna 

gradiva 

pogosto f % 26,7 41,7 37,9 23,1 37,1  

 

*5,161 

 

 

6 0,523 
redko f % 40,0 38,5 35,6 50,0 38,8 

nikoli f % 33,3 19,8 26,4 26,9 24,1 

Skupaj F 15 96 87 26 224 

lastni  

PowerPoint-e 

pogosto f % 53,3 70,8 69,0 38,5 65,2  

 

*11,05 

 

 

6 0,087 
redko f % 40,0 22,9 23,0 46,2 26,8 

nikoli f % 6,7 6,3 8,0 15,4 8,0 

Skupaj F 15 96 87 26 224 

lastni delovni listi 

pogosto f % 66,7 77,1 73,6 80,8 75,4 

 

*7,222 

 

6 0,301 
redko f % 33,3 18,8 18,4 19,2 19,6 

nikoli f % 0,0 4,2 8,0 0,0 4,9 

Skupaj F 15 96 87 26 224 

Ker je vrednost Kullbackov 2Î preizkusa statistično pomembna (2Î=20,002, df=6, p=0,003), s 

tveganjem 0,3 % trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo razlike med različnimi 

starostnimi skupinami učiteljev glede uporabe digitalnega učbenika in programa 

mozaBook založbe Modrijan pri pouku. Starost učiteljev, ki zelo pogosto ali pogosto 

uporabljajo ta učbenik pri pouku, je do 35 in nad 45 let (19 %), najmanj pa ga uporabljajo 

učitelji, stari med 35 in 45 let (90 %). 
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Med različnimi starostnimi skupinami učiteljev ni statistično pomembnih razlik glede 

pogostosti uporabe tiskanega učbenika, učnih gradiv založbe RokusKlett, sistema za vodenje 

učnega procesa LMS založbe RokusKlett, učbenika Založbe Mladinska knjiga UČIMte.com, 

interaktivnega učbenika i-Učbenika spletnega mesta SIO, interaktivnih gradiv, kot so Svarog, 

e-va, e-kemija, eGradiva, lastnih interaktivnih gradiv, lastnih PowerPoint-ov in lastnih 

delovnih listov.  

 

Tabela 9: Uporaba e-gradiv v odvisnosti od delovne dobe poučevanja 

 Gradivo  Uporaba   

Delovna doba poučevanja: 

Skupaj 𝟐 / *2Î df p do 10  

let 

11–20 

let 

21–30 

let 

31 let  

ali več 

tiskani učbenik 

pogosto f % 72,7 76,9 80,6 74,5 76,8 

 

*5,082 

 

6 

 

0,533 

redko f % 24,2 20,5 19,4 25,5 21,9 

nikoli f % 3,0 2,6 0,0 0,0 1,3 

Skupaj F 33 78 62 51 224 

učna gradiva 

založbe 

RokusKlett 

(iRokus, iRokus+) 

pogosto f % 27,3 32,1 25,8 35,3 30,4 

 

9,864 

 

6 0,123 
redko f % 27,3 25,6 43,5 41,2 34,4 

nikoli f % 45,5 42,3 30,6 23,5 35,3 

Skupaj F 33 78 62 51 224 

sistem za vodenje 

učnega procesa 

LMS založbe 

RokusKlett 

pogosto f % 3,0 5,1 3,2 5,9 4,5 

 

*9,314 

 

6 0,157 
redko f % 9,1 12,8 22,6 29,4 18,8 

nikoli f % 87,9 82,1 74,2 64,7 76,8 

Skupaj F 33 78 62 51 224 

digitalni učbenik 

in program 

mozaBook založbe 

Modrijan 

pogosto f % 3,0 0,0 6,5 3,9 3,1 

 

*16,147 

 

6 0,013 
redko f % 9,1 11,5 27,4 21,6 17,9 

nikoli f % 87,9 88,5 66,1 74,5 79,0 

Skupaj F 33 78 62 51 224 

i-Učbenik Založbe 

Mladinska knjiga 

UČIMte.com 

pogosto f % 3,0 6,4 6,5 6,0 5,8 

 

*8,671 

 

6 0,193 
redko f % 6,1 10,3 19,4 24,0 15,2 

nikoli f % 90,9 83,3 74,2 70,0 78,9 

Skupaj F 33 78 62 50 223 

interaktivni 

učbenik i-Učbenik 

spletnega mesta 

SIO 

pogosto f % 45,5 23,1 50,0 43,1 38,4 

 

13,542 

 

6 0,035 
redko f % 30,3 50,0 35,5 35,3 39,7 

nikoli f % 24,2 26,9 14,5 21,6 21,9 

Skupaj F 33 78 62 51 224 

interaktivna 

gradiva (Svarog, e-

va, e-kemija, 

eGradiva) 

pogosto f % 33,3 19,5 41,9 36,0 31,5 

 

11,677 

 

6 0,070 
redko f % 36,4 57,1 41,9 48,0 47,7 

nikoli f % 30,3 23,4 16,1 16,0 20,7 

Skupaj F 33 77 62 50 222 
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lastna interaktivna 

gradiva 

pogosto f % 33,3 38,5 43,5 29,4 37,1 

 

3,094 

 

6 0,797 
redko f % 42,4 39,7 33,9 41,2 38,8 

nikoli f % 24,2 21,8 22,6 29,4 24,1 

Skupaj F 33 78 62 51 224 

lastni  

PowerPoint-i 

 

pogosto f % 54,5 71,8 71,0 54,9 65,2 

7,039* 6 0,317 
redko f % 33,3 21,8 24,2 33,3 26,8 

nikoli f % 12,1 6,4 4,8 11,8 8,0 

Skupaj F 33 78 62 51 224 

lastni delovni listi 

pogosto f % 69,7 74,4 82,3 72,5 75,4 

 

*9,661 

 

6 0,140 
redko f % 30,3 17,9 16,1 19,6 19,6 

nikoli f % 0,0 7,7 1,6 7,8 4,9 

Skupaj F 33 78 62 51 224 

Ker je vrednost Kullbackov 2Î preizkusa statistično pomembna (2Î=16,147, df=6, p=0,013), s 

tveganjem 1,3 % trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo razlike med delovnimi dobami 

poučevanja glede uporabe digitalnega učbenika in programa mozaBook založbe Modrijan 

pri pouku. Delež učiteljev z delovno dobo 11 do 20 let, ki pri pouku nikoli ne uporabljajo 

digitalnega učbenika in programa mozaBook založbe Modrijan, je najvišji (88,5 %), delež 

takih učiteljev z delovno dobo 21 do 30 let pa je najnižji (66,1 %). 

Ker je vrednost hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti statistično pomembna (2=13,542, 

df=6, p=0,035), s tveganjem 3,5 % trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo razlike med 

delovnimi dobami poučevanja glede uporabe interaktivnega učbenika i-Učbenika spletnega 

mesta SIO. Delež učiteljev, ki pri pouku zelo pogosto in pogosto uporabljajo i-Učbenik 

spletnega mesta SIO in imajo 21 do 30 let delovnih izkušenj, je največ (50 %), delež takih 

učiteljev z delovno dobo 11 do 20 let pa je najnižji (23,1 %). 

Med delovnimi dobami poučevanja ni statistično pomembnih razlik glede pogostosti uporabe 

tiskanih učbenikov, učnih gradiv založbe RokusKlett, sistema za vodenje učnega procesa 

LMS založbe RokusKlett, i-Učbenika Založbe Mladinska knjiga UČIMte.com, interaktivnih 

gradiv, kot so Svarog, e-va, e-kemija, eGradiva, lastnih interaktivnih gradiv, lastnih 

PowerPoint-ov in lastnih delovnih listov. 

f. Naklonjenost e- in i-učbenikom 

Iz Grafa 13 vidimo, da je delež učiteljev, ki ocenjujejo, da so naklonjeni e- in i-učbenikom,  

60,2 %, takih, ki ocenjujejo, da e- in i-učbenikom niso naklonjeni, je 10,9 %, 28,9 % učiteljev 

pa se glede tega ne more opredeliti.  
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Graf 13: Mnenje učiteljev o njihovi naklonjenosti e- in i-učbenikom 
Opomba: Graf prikazuje strinjanje učiteljev s trditvijo ˝Na splošno sem naklonjen/-a e- in i-učbenikom˝. 

Tabela 10: Splošno mnenje učiteljev o e- in i-učbenikih 

Trditev N Min Max M SD 

Dobro razvita prostorska predstava prispeva k razumevanju 

animacij. 
128 1 5 4,0 0,73 

Priprava lastnih interaktivnih gradiv zahteva veliko časa. (R) 128 1 4 1,8 0,75 

Opustitev tiskanih učbenikov ni mogoča, ker nekateri učenci 

nimajo možnosti dostopa do IKT. (R) 
128 1 5 2,2 0,96 

Učenje brez tiskanih učbenikov ni mogoče. (R) 128 1 5 2,8 1,17 

Učiteljeva razlaga je tista, ki učence najbolj prepriča. (R) 128 2 5 2,1 0,84 

E-učbeniki so primernejši za frontalno delo v razredu kot za 

samostojno delo učencev. 
128 1 5 3,0 0,97 

Z orodji v e-učbenikih pripravljam delovne liste, teste, učne 

priprave ... 
128 1 5 3,0 1,16 

E-učbenikom pogosto dodajam zanimive didaktične vsebine z 

interneta (filme, animacije, fotografije ...) (R) 
128 1 5 2,5 1,05 

E-učbeniki vsebujejo dovolj filmov, animacij, fotografij ... 128 1 5 3,7 0,84 

Za uporabo e-učbenikov sem dovolj usposobljen/-a. 128 1 5 3,9 0,91 

Orodja v e-učbenikih za pripravo lastnih interaktivnih gradiv ali 

učne ure so enostavna. 
128 1 5 3,3 0,83 

E-učbeniki mi olajšajo poučevanje. 128 1 5 3,8 0,81 

Učenci, katerih učitelji uporabljajo elektronska gradiva, bodo 

pogosteje za učenje uporabljali interaktivna gradiva. 
128 2 5 3,6 0,74 

Učenci se raje učijo s pomočjo e- in i-učbenikov kakor tiskanih 

učbenikov. 
128 1 5 2,9 0,87 
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Ko učenci samostojno rešujejo e-enoto, se brez branja besedila 

lotijo reševanja nalog. (R) 
128 1 5 2,8 0,82 

I-učbenik je uporaben pri individualni pomoči. 128 1 5 3,4 0,91 

I-učbenik je uporaben pri dopolnilnem pouku. 128 1 5 3,3 0,90 

I-učbenik je uporaben pri dodatnem pouku. 128 1 5 3,7 0,79 

Učenci raje opravijo domačo nalogo, pri kateri morajo uporabiti 

internetne storitve. 
128 1 5 3,0 0,86 

I-učbeniki so primerni za domače delo učencev (domače naloge). 128 1 5 3,5 0,81 

Učenec lahko uporablja i-učbenik popolnoma samostojno. 128 1 5 3,4 0,84 

I-učbeniki so spodbudno, prijazno in produktivno okolje za 

samostojno učenje, ki spodbuja razvoj relacijskega učenja. 
128 1 5 3,6 0,74 

I-učbeniki pripomorejo k poglobljenemu znanju učencev in so 

primer dobre prakse IKT-didaktike. 
128 1 5 3,6 0,70 

 

Zanimalo nas je tudi splošno mnenje o uporabi e- in i-gradiv. Učitelje smo spraševali, v 

kolikšni meri se strinjajo s trditvami, pri čemer je ocena 5 pomenila »se popolnoma strinjam«, 

ocena 4 »se strinjam«, ocena 3 »se ne morem odločiti«, ocena 2 »se ne strinjam« in ocena 1 

»se sploh ne strinjam«. Trditve, ki imajo črko R, so obrnjene v pozitivno smer stališča znotraj 

trditev. Pri tem smo predvideli, da so pri oceni 5 učitelji naklonjeni e-gradivom (jih 

uporabljajo, se jim zdi njihova uporaba koristna, e-gradiva pripomorejo k višjim                           

dosežkom …), pri oceni 1 pa jim niso naklonjeni (Tabela 10). Pričujoči rezultati, kjer je ocena 

strinjanja pri devetih trditvah visoka (3,5 ali več) in le pri štirih nizka (2,5 ali manj) dodatno 

potrdijo rezultate glede mnenja učiteljev o njihovi naklonjenosti e- in i- učbenikom (Graf 13). 
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5 Diskusija 

Na prvo raziskovalno vprašanje »Katere storitve, ki jih nudi internet, učitelji najpogosteje 

uporabljajo pri pouku in za stike z učenci izven pouka?« smo dobili pričakovane odgovore. 

Učitelji izmed internetnih storitev najbolj poznajo in uporabljajo za stike z učenci elektronsko 

pošto, najmanj enkrat tedensko jo uporablja 37,5 %, pri pouku pa YouTube (24,3 %) in 

Wikipedijo (21,9 %), najmanj pa spletni dnevnik, ki ga ne pozna 19,5 % učiteljev in zvočno 

komunikacijo prek spleta VoIP, ki je ne pozna 15,6 % učiteljev. Po Kobalovi (2012) učitelji 

največ uporabljajo takojšnje sporočanje, sledi Wikipedija in urejevalniki besedil. Po naši 

raziskavi družabna omrežja uporablja le slabih 11 % učiteljev, od teh pa večina uporablja 

Facebook. Po Žerovnikovi (2014) največji delež uporabnikov v Sloveniji danes uporablja 

Facebook, Reuben (2008) pa navaja, da so med učitelji le posamezniki, ki uporabljajo 

družabna omrežja v procesu poučevanja. Po Kobalovi (2012) družabna omrežja v pouk ne 

vključuje več kot dve tretjini učiteljev osnovnih in srednjih šol. 

Rezultati odgovorov na drugo raziskovalno vprašanje »Kje učitelji vidijo slabosti in prednosti 

družabnih omrežij ob uporabi za potrebe pouka in stike z učenci?« so pokazali, da 23,5 % 

učiteljev v uporabi družabnih omrežij za stike z učenci ne vidi smisla, saj se srečujejo z njimi 

v šoli in imajo raje z njimi osebni kontakt.  

Po Reubenu (2008) družabno omrežje izboljša in okrepi komunikacijo med učenci ter 

učiteljem in učenci. Podobno vidijo prednosti uporabe družabnih omrežij tudi učitelji v naši 

raziskavi, predvsem v hitri komunikaciji, za izmenjavo in iskanje informacij ter v tem, da je 

uporaba družabnih omrežij učencem blizu. Prednosti pa ne vidijo v širokem polju za objavo 

gradiv, nalog, v boljšem spoznavanju učencev in njihovih potreb ter s tem možnosti za 

prilagajanje gradiva in materialov specifičnim potrebam učencev. 

Največji delež učiteljev pripisuje pomanjkljivost družabnih omrežij komunikaciji, ki po 

njihovem mnenju ne more zamenjati osebnega stika. Po mnenju učiteljev učenci z uporabo 

družabnih omrežij ne razvijajo socialnih veščin, komunikacija je neprimerna in neustrezna. 

Informacij je preveč, so nepreverjene in jih učenci lahko napačno interpretirajo. Kot 

pomanjkljivost učitelji navajajo tudi varstvo in zlorabo podatkov, kar je po Reubenu (2008) 

tudi glavni zadržek, ki učitelje in izobraževalne ustanove odvrača od uporabe družabnih 

omrežij. Učitelji v naši raziskavi navajajo kot pomanjkljivost tudi to, da vsi učenci nimajo 

enakih možnosti glede dostopa do internetnih storitev. Po mnenju učiteljev pretirana uporaba 

vodi v zdravstvene težave, kot je zasvojenost, ne navajajo pa poškodb oči ali hrbtenice. Nihče 

od učiteljev ni omenjal kot pomanjkljivost časovno zahtevnost vzdrževanja. 

Za učinkovito rabo družabnih omrežij bi morali biti učitelji primerno izobraženi 

(Blankenship, 2010), potrebna bi bila sistematična tehnološka priprava poučevanja mlajših 

generacij (Lei, 2009), kar bi najverjetneje tudi v slovenskem prostoru pripomoglo k povečanju 

uporabe družabnih omrežij med učitelji za stike z učenci tudi izven pouka.  

Kot smo predvidevali, je bil najpogostejši odgovor na tretje raziskovalno vprašanje »Katere 

vrste učbenikov in v kolikšni meri učitelji uporabljajo učbenike pri pouku in katere 

priporočajo učencem za samostojno učenje in utrjevanje učne vsebine?«, tiskani učbenik. V 

primerjavi s študijo Kangas Dwyerjeve in Davidsonove (2013), kjer je bilo ugotovljeno, da 

večina (57 %) študentov raje uporablja tiskane učbenike kakor e-učbenike, je v naši raziskavi 

delež učiteljev, ki pri pouku uporabljajo tiskane učbenike in lastne delovne liste, večji kar za 

petino (76 %).  
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Pri vseh predmetih učitelji v največji meri priporočajo učencem za utrjevanje učne vsebine in 

domače delo tiskani učbenik. Delež takih učiteljev je najvišji pri naravoslovju (83 %) in 

najnižji pri fiziki (66 %). Od elektronskih gradiv v največji meri učitelji priporočajo učencem 

interaktivni učbenik iUčbenik spletnega mesta SIO, pri kemiji in fiziki je takih učiteljev več 

kot polovica. Uporabo interaktivnih gradiv, kot so Svarog, eGradiva, e-kemija in e-va, 

priporočajo učitelji učencem pri vseh predmetih, največji delež takih učiteljev je pri kemiji. 

Delež učiteljev, ki priporočajo pripadajoč e-učbenik delovnemu zvezku z aktivacijsko kodo, 

je sorazmerno majhen, slabo polovico učiteljev dosega le pri biologiji. 

Glede na študijo evropske komisije o stanju digitalizacije v evropskih šolah (»COM 654 

final«, 2013), ki ugotavlja, da 50–80 % učencev v Evropski uniji nikoli ne uporablja 

digitaliziranih učbenikov, računalniških programov za vaje, oddaj, simulacij ali didaktičnih 

iger, bi lahko pričakovali, da bi slovenski otroci glede na priporočila deleža učiteljev v naši 

raziskavi uporabljali digitalne učbenike in druga e-gradiva v večji meri, saj priporoča 

učencem uporabo, npr. interaktivnega učbenika spletnega mesta SIO pri biologiji 40,7 %, pri 

naravoslovju 45,3 %, pri fiziki 51,2 % in pri kemiji kar 56,7 % učiteljev. 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju »Katere od prednosti, ki jih nudijo e- in i-učbeniki ter 

e-gradiva, učitelji najpogosteje uporabljajo?« smo ugotovili, da izmed dodanih vrednosti 

elektronskim in interaktivnim učbenikom največ učiteljev pri biologiji e-učbenike uporablja 

za predvajanje videoposnetkov (93,1 %), za predvajanje animacij, reprezentacij, 

submikropredstavitev (72,4 %) in enako za prikazovanje slik, fotografij. Pri kemiji so večini 

učiteljem (85 %) uporabne animacije, reprezentacije, submikropredstavitve, sledijo 

videoposnetki (70 %) in 3D-modeli (58,3 %), kjer je delež izmed vseh učiteljev največji. 

Največ učiteljev pri fiziki (56,1 %) uporablja animacije, reprezentacije in 

submikropredstavitve in nekoliko manj (48,8 %) videoposnetke. Kar 48,8 % učiteljev pri 

fiziki uporablja e-učbenik za frontalno reševanje različnih tipov nalog in iger. Uporaba 

interaktivnih grafov in diagramov je pomembna predvsem pri fiziki (36,6 %), medtem ko je 

delež učiteljev pri drugih predmetih le do 14 %. Pri naravoslovju je delež učiteljev podoben 

deležu pri biologiji, največ jih uporablja videoposnetke (92,2 %), slike, fotografije (81,3 %) in 

animacije, reprezentacije in submikropredstavitve (64,1 %).  

Pri izbiri učbenika je največ učiteljem pomembno, da so učbeniki pregledni in sistematični, 

razlaga v njih mora biti ustrezna, nazorna in jasna. Vsebina mora biti strokovna in jedrnata, 

brez nepotrebnih vsebin, ki niso neposredno vezane na cilje učnega načrta, s poudarjenimi 

ključnimi pojmi. Učbeniki morajo poleg razlage vsebovati tudi ustrezno slikovno gradivo, 

primere iz vsakdanjega življenja, zanimivosti in opise poskusov. Dobrodošli so povzetki, kar 

42 % učiteljev je navedlo, da mora učbenik vsebovati naloge in vprašanja ob koncu poglavja. 

Učiteljem je pomembno tudi, da je vsebina učbenika usklajena z učnim načrtom. Le trije 

učitelji so navedli, da jim je pri izbiri učbenika pomembna privlačnost. Nihče od učiteljev ni 

omenil virtualnega laboratorija, kar je najverjetneje posledica tega, da so virtualni laboratoriji 

kot dodatki elektronskim učbenikom redki in učitelji niso seznanjeni z njimi. 

Peto raziskovalno vprašanje se je glasilo »Ali je uporaba e- in i-učbenikov odvisna od spola, 

starosti učiteljev, dobe poučevanja in predmeta, ki ga poučujejo?«. Ugotovili smo, da so 

med učiteljicami in učitelji razlike v uporabi tiskanih učbenikov in lastnih interaktivnih 

gradiv. Večina učiteljev pogosteje kot učiteljice uporablja tiskani učbenik, učiteljice pa 

pogosteje kot učitelji uporabljajo lastna interaktivna gradiva. Pri uporabi drugih gradiv 

statistično pomembnih razlik ni.  
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Največ razlik v uporabi gradiv se pojavlja glede predmeta poučevanja, kar je najverjetneje 

posledica narave predmeta in ponudbe dodatkov v e-gradivih. Tiskani učbenik učitelji največ 

uporabljajo pri pouku naravoslovja, najmanj pa pri fiziki. Učna gradiva založbe RokusKlett 

učitelji največ uporabljajo pri biologiji, najmanj pa pri kemiji. Digitalni učbenik in program 

mozaBook založbe Modrijan ter gradivo Založbe Mladinska knjiga UČIMte.com največ 

uporabljajo pri fiziki, najmanj pa pri biologiji in naravoslovju. Tudi interaktivni učbenik 

spletnega mesta SIO učitelji najpogosteje uporabljajo pri pouku fizike, najmanj pa pri 

biologiji. Interaktivna gradiva, kot so npr. Svarog, e-va, e-kemija, eGradiva, so najpogosteje 

uporabljana pri kemiji, najredkeje pa pri naravoslovju. Lastne PowerPoint predstavitve učitelji 

najmanj uporabljajo pri pouku fizike.  

Pri uporabi sistema za vodenje učnega procesa LMS založbe RokusKlett ni pomembnih razlik 

med predmeti poučevanja, je pa delež učiteljev, ki nikoli ne uporabljajo sistema, kar tri 

četrtine, kar je najverjetneje posledica nepoznavanja tega sistema. Podobno ni razlik pri 

uporabi lastnih delovnih listov, kjer je takih učiteljev, ki lastne delovne liste nikoli ne 

uporabljajo, le slabih 5 %. 

Pričakovali smo, da učitelji mlajše generacije e- in i-učbenike uporabljajo v večji meri, vendar 

pa statistično pomembnih razlik ni, razen pri uporabi digitalnega učbenika in programa 

mozaBook založbe Modrijan. Delež učiteljev, mlajših od 35 let je 7,8 %, vzroke pa lahko 

najdemo v nezaposlovanju novega kadra v šolstvu v zadnjih letih. Morda bi bil rezultat ob 

višjem deležu mlajših učiteljev drugačen. Podobno kažejo rezultati raziskave Leia (2009), da 

so bodoči učitelji, ki bi jo lahko imenovali ''internetna'' generacija, vešči v uporabi družabnih 

omrežij, njihovo poznavanje strani, ki imajo možne aplikacije za uporabo v razredu, pa je 

slabo. Torej bi bila potrebna sistematična tehnološka priprava poučevanja mlajših generacij, 

da bi s tem dosegli večjo uporabo e-gradiv. 

Prav tako so statistično pomembne razlike glede dobe poučevanja le pri uporabi digitalnega 

učbenika in programa mozaBook založbe Modrijan in i-Učbenika spletnega mesta SIO. 

Zanimivo je, da je delež učiteljev z delovno dobo, nižjo od 20 let, ki nikoli ne uporabljajo 

digitalnega učbenika in programa mozaBook založbe Modrijan, za slabih 18 % višji kot delež 

učiteljev z daljšo delovno dobo od 20 let. Podobno velja pri uporabi interaktivnega učbenika 

spletnega mesta SIO, kjer je razlika 8,5 %. Po raziskavah Evropske komisije (2013) uporaba 

IKT v razredu narašča s številom let izkušenj, kar velja tudi za učitelje v naši raziskavi. 

Pri šestem vprašanju »Ali so učitelji kemije, biologije, fizike in naravoslovja v tretjem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju naklonjeni e- in i-učbenikom?« smo ugotovili, da je delež 

učiteljev, ki ocenjujejo, da so naklonjeni e- in i-učbenikom 60,2 %, takih, ki ocenjujejo, da e- 

in i-učbenikom niso naklonjeni, je 10,9 %, 28,9 % učiteljev pa se glede tega ne more 

opredeliti.  

Učitelje smo spraševali tudi, v kolikšni meri se strinjajo s trditvami, pri čemer so strinjanje s 

trditvami ocenjevali od »se popolnoma strinjam« (5), »se strinjam«, »se ne morem odločiti«, 

»se ne strinjam« do »se sploh ne strinjam« (1). Trditev, kjer je povprečna ocena strinjanja 

visoka (3,5 ali več), je bilo devet. Učitelji se strinjajo, da dobro razvita prostorska predstava 

prispeva k razumevanju animacij, da so i-učbeniki spodbudno, prijazno in produktivno okolje 

za samostojno učenje, ki spodbuja razvoj relacijskega učenja in da i-učbeniki pripomorejo k 

poglobljenemu znanju učencev in so primer dobre prakse IKT-didaktike. Učitelji se strinjajo 

tudi s trditvami, da e-učbeniki vsebujejo dovolj filmov, animacij in fotografij ter da jim 

olajšajo poučevanje. Večina učiteljev se strinja tudi s tem, da so e in i-učbeniki uporabni 

največ za samostojno delo učencev. Ocena strinjanja je visoka glede uporabe e-gradiv pri 
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dodatnem pouku, pri dopolnilnem in učni pomoči je nizka, saj učitelji predvidevajo, da učno 

šibkejši učenci potrebujejo dodatno razlago učitelja.  

Učitelji se z izjavo, da so dovolj usposobljeni za delo z e-učbeniki, strinjajo, srednja vrednost 

ocene je 3,9, standardni odklon pa 0,92. V primerjavi s študijo evropske komisije o stanju 

digitalizacije v evropskih šolah (»COM 654 final«, 2013), ki je pokazala, da samo 20–25 % 

učiteljev zaupa v svoje digitalne spretnosti in podpira uporabo digitalne tehnologije, je 

zaupanje učiteljev v naši raziskavi večje.  
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6 Zaključki 

Z raziskavo smo dokazali, da slovenski učitelji naravoslovnih predmetov uporabljajo 

predvsem storitve, kjer dostopajo do filmov in vsebin, kot npr. Wikipedija, YouTube, za stike 

z učenci pa največ uporabljajo elektronsko pošto, manj pa uporabljajo spletne dnevnike, 

forume in družabna omrežja.  

Učitelji naravoslovnih predmetov vidijo prednosti družabnih omrežij predvsem v hitri 

komunikaciji, dostopnosti do informacij in v tem, da so socialna družabna omrežja učencem 

blizu, saj je to njihov vsakdan, slabosti pa v tem, da ni osebnega kontakta in da družabna 

omrežja povečajo asocialnost, komunikacija je neprimerna, prenasičenost z informacijami ter 

v pomanjkljivem varovanju osebnih podatkov in možnostih zlorabe. 

Iz rezultatov študije sklepamo, da učitelji pri pouku največ uporabljajo tiskane učbenike in 

lastna pripravljena gradiva. Poleg tiskanih učbenikov učitelji učencem za domače delo 

priporočajo v največji meri interaktivni učbenik spletnega mesta SIO in druga interaktivna 

gradiva, kot so Svarog, e-va, e-kemija, eGradiva. Delež učiteljev, ki priporočajo pripadajoč e-

učbenik delovnemu zvezku z aktivacijsko kodo, je sorazmerno majhen, slabo polovico 

učiteljev dosega le pri biologiji. 

Kot smo predvidevali, so videoposnetki, slike in fotografije učiteljem najbolj uporabni pri 

pouku biologije in  naravoslovja, animacije, reprezentacije, submikropredstavitve in 3D-

modeli pri pouku kemije, interaktivni grafi in diagrami pa pri pouku fizike. Učitelji v e-

učbenikih manj koristijo možnosti približevanje strani, povečanje besedila in slikovnega 

gradiva ter možnosti podčrtovanja, obkroževanja, označevanja, barvanja, risanja in brisanja.    

Pri odločitvi glede izbire učbenika je učiteljem najpomembnejše, da so učbeniki pregledni, 

vsebina jasna, da vsebujejo primerno slikovno gradivo, povzetke in vprašanja ob koncu 

poglavja. 

Največ razlik v uporabi gradiv se pojavlja glede predmeta poučevanja, kar je najverjetneje 

posledica narave predmetov in ponudbe dodatkov v e-gradivih.  

Več kot polovica učiteljev ocenjuje, da so naklonjeni e- in i-učbenikom, ena desetina je takih, 

ki ocenjujejo, da e- in i-učbenikom niso naklonjeni, slaba tretjina učiteljev pa se glede tega ne 

more opredeliti.  

a. Uporaba zaključkov v izobraževalnem procesu 

Z opravljeno raziskavo lahko prispevamo uporabni doprinos k pedagoški praksi. Učitelji bi se 

morali zavedati, da osnove poučevanja temeljijo na praktičnih primerih iz vsakdanjega 

življenja, torej poučevanja naravoslovja v kontekstu, pri tem pa za razumevanje učne vsebine 

učencem lahko pomaga IKT.  

Iz rezultatov raziskave vidimo, da je uporaba družabnih omrežij s strani učiteljev 

naravoslovnih predmetov izredno nizka in da programa LMS za vodenje učnega procesa 

večina ne uporablja. Za povečanje uporabe družabnih omrežij in programa LMS v razredu pri 

poučevanju naravoslovnih predmetov bi bilo potrebno izobraževanje učiteljev, predvsem na 

teh dveh področjih. 
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Rezultati raziskave bodo v pomoč učiteljem naravoslovnih predmetov pri izobraževanju 

mladih v osnovni šoli in predvsem tistim, ki pripravljajo programe usposabljanja ter tistim, ki 

snujejo učne načrte in učno gradivo. 

b. Smernice za nadaljnje raziskovanje 

Raziskava je lahko povod za nadaljnje raziskave na področju didaktike naravoslovnih 

predmetov. Tako se lahko porajajo nadaljnja vprašanja, kot na primer: (1) kakšne so razlike in 

podobnosti med elektronskimi učbeniki posameznih založb v slovenskem prostoru in kaj 

založbe razumejo pod pojmom interaktivno, (2) katere in koliko dodanih vrednosti je 

dejansko v posameznih elektronskih učbenikih, (3) v kolikšni meri in katere e- in i-učbenike 

pri naravoslovnih predmetih uporabljajo slovenski učenci in ali je uporaba odvisna od 

priporočil njihovih učiteljev ter ali te vire učitelji sploh uporabljajo, (4) na kakšen način 

učitelji integrirajo e- in i-učbenike v izobraževalni proces in (5) koliko in kako uporaba 

interaktivnih učbenikov vpliva na motivacijo in znanje učencev. 
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Priloge 

Priloga 1:  Anketni vprašalnik 

 Mnenje učiteljev naravoslovnih predmetov v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju OŠ  

o družabnih omrežij, o tiskanih, e- in i-učbenikih 

 
Spoštovana učiteljica, spoštovani učitelj! 

 

Sem absolventka druge stopnje magistrskega študija, smeri predmetno poučevanje, kemija, na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani. Namen mojega magistrskega dela je raziskati, kakšno je mnenje osnovnošolskih učiteljev 

naravoslovnih predmetov (kemija, biologija, fizika in naravoslovje v 7. razredu) o storitvah, ki jih nudi internet, 

ter o uporabi elektronskih in interaktivnih učbenikov in drugih gradiv. Za raziskavo potrebujem podatke, ki jih 

bom dobila z Vašimi odgovori. Vsi zbrani podatki bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne namene. Vprašalnik je 

anonimen in ne razkriva identitete nikogar od vprašanih. 

 

Za Vašo pripravljenost sodelovanja se Vam vnaprej najlepše zahvaljujem. 

Jerneja Vraber Jagodic  

 

 

I. V prvem delu vas sprašujemo o uporabi storitev, ki jih nudi internet.  
 

Katere od internetnih storitev uporabljate pri pouku ali stikih z učenci in kako pogosto?  
 

 ne poznam nikoli redko 

(do 5x letno) 

včasih  

(1x na 

mesec) 

pogosto  

(1x do 2x na 

teden) 

zelo pogosto 

(najmanj 3x 

na teden) 

Wikipedia       
You Tube       
Elektronska pošta (e-

mail)       

Google Drive       
Hitra sporočila 

(Windows Live 

Messenger, Skype, 

Google Talk ...) 

      

Zvočna komunikacija 

prek interneta VoIP 

(avdio/video 

komunikacija med 

uporabniki) 

      

Spletni dnevnik (web 

blog)       

Internetni forum       
Shranjevanje v oblaku 

(npr. Dropbox)       

Družabna omrežja 

(npr. Facebook, 

MySpace, Bebo, 

Lindkedln, Orkut, 

Twitter...) 

  
 

    

drugo (vpišite):       
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Označite, katera socialna družabna omrežja uporabljate za stike z učenci.  
Možnih je več odgovorov  

 

 MySpace  

 Nexopia  

 Facebook  

 Hi5  

 Bebo  

 Tagged  

 Lindkedln  

 XING  

 Orkut  

 Twitter  

 drugo (vpišite):  

 

Navedite vzroke, zakaj je po vašem mnenju uporaba socialnega družabnega omrežja za stike z 

učenci smiselna:  

  

 

Navedite pomanjkljivosti, ki jih po vašem mnenju lahko prinaša uporaba socialnega družabnega 

omrežja:  

  

 

V drugem delu vas sprašujemo o uporabi učnega gradiva pri posameznih predmetih. Prosimo, 

da označite vse predmete, ki jih poučujete, nato pa se osredotočite na posamezni predmet.   
 

Poučujem:  
Možnih je več odgovorov  

 

 biologijo     kemijo     fiziko     naravoslovje (7. razred)  

 

Pri pouku BIOLOGIJE uporabljam: 

  zelo 

pogosto 

pogosto včasih redko nikoli 

tiskani učbenik      
učna gradiva založbe RokusKlett (iRokus, 

iRokus+)      

sistem za vodenje učnega procesa LMS založbe 

RokusKlett      

digitalni učbenik in program mozaBook založbe 

Modrijan      

i-Učbenik Založbe Mladinska knjiga 

UČIMte.com      

interaktivni učbenik i-Učbenik spletnega mesta 

SIO      

interaktivna gradiva (Svarog, e-va, e-kemija, 

eGradiva)      

lastna interaktivna gradiva      
lastne PowerPoint-e      
lastne delovne liste      
drugo (vpišite):      
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Q10 - Pri izbiri vrste učbenika za BIOLOGIJO se mi zdi pomembno, da le-ta vsebuje (prosim, 

vpišite):  

  

 

Pri predmetu BIOLOGIJA učencem priporočam za utrjevanje snovi in domače delo naslednja 

gradiva: 

Možnih je več odgovorov  

 

 tiskani učbenik  

 delovni zvezek  

 pripadajoč e-učbenik delovnemu zvezku (z aktivacijsko kodo)  

 učna gradiva založbe RokusKlett (iRokus)  

 interaktivne vsebine založbe Modrijan (mozaWeb)  

 interaktivni portal Založbe Mladinska knjiga UČIMse.com  

 interaktivni učbenik i-Učbenik spletnega mesta SIO  

 interaktivna gradiva (Svarog, e-va, e-kemija, eGradiva)  

 drugo (vpišite):  

 

Pri pouku BIOLOGIJE najpogosteje uporabljam (izberite tri možnosti, ki jih koristite najpogosteje): 

 

 predvajanje 3D-modelov    

 prikazovanje slik, fotografij    

 uporaba interaktivnih grafov, diagramov    

 predvajanje videoposnetkov    

 predvajanje zvočnih posnetkov    

 predvajanje animacij, reprezentacij, submikropredstavitev    

 frontalno reševanje različnih tipov nalog, iger    

 približevanje strani, povečanje besedila in slikovnega gradiva    

 podčrtovanje, obkroževanje, označevanje, barvanje,  risanje, brisanje ...    

 

Pri pouku KEMIJE uporabljam: 

  

 

zelo 

pogosto 

pogosto včasih redko nikoli 

tiskani učbenik      
učna gradiva založbe RokusKlett (iRokus, 

iRokus+)      

sistem za vodenje učnega procesa LMS založbe 

RokusKlett      

digitalni učbenik in program mozaBook založbe 

Modrijan      

i-Učbenik Založbe Mladinska knjiga 

UČIMte.com      

interaktivni učbenik i-Učbenik spletnega mesta 

SIO      

interaktivna gradiva (Svarog, e-va, e-kemija, 

eGradiva)      

lastna interaktivna gradiva      
lastne PowerPoint-e      
lastne delovne liste      
drugo (vpišite):      
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IV 
 

Pri izbiri vrste učbenika za KEMIJO se mi zdi pomembno, da le-ta vsebuje (prosim, vpišite):  
 

  

 

Pri predmetu KEMIJA učencem priporočam za utrjevanje snovi in domače delo naslednja gradiva: 

Možnih je več odgovorov  

 

 tiskani učbenik  

 delovni zvezek  

 pripadajoč e-učbenik delovnemu zvezku (z aktivacijsko kodo)  

 učna gradiva založbe RokusKlett (iRokus)  

 interaktivne vsebine založbe Modrijan (mozaWeb)   

 interaktivni portal Založbe Mladinska knjiga UČIMse.com  

 interaktivni učbenik i-Učbenik spletnega mesta SIO  

 interaktivna gradiva (Svarog, e-va, e-kemija, eGradiva)  

 drugo (vpišite):  

 

Pri pouku KEMIJE najpogosteje uporabljam (izberite tri možnosti, ki jih koristite 

najpogosteje):   
 

 predvajanje 3D-modelov    

 prikazovanje slik, fotografij    

 uporaba interaktivnih grafov, diagramov    

 predvajanje videoposnetkov    

 predvajanje zvočnih posnetkov    

 predvajanje animacij, reprezentacij, submikropredstavitev    

 frontalno reševanje različnih tipov nalog, iger    

 približevanje strani, povečanje besedila in slikovnega gradiva    

 podčrtovanje, obkroževanje, označevanje, barvanje,  risanje, brisanje ...    

 

Pri pouku FIZIKE uporabljam: 

  zelo 

pogosto 

pogosto včasih redko nikoli 

tiskani učbenik      
učna gradiva založbe RokusKlett (iRokus, 

iRokus+)      

sistem za vodenje učnega procesa LMS založbe 

RokusKlett      

digitalni učbenik in program mozaBook založbe 

Modrijan      

i-Učbenik Založbe Mladinska knjiga 

UČIMte.com      

interaktivni učbenik i-Učbenik spletnega mesta 

SIO      

interaktivna gradiva (Svarog, e-va, e-kemija, 

eGradiva)      

lastna interaktivna gradiva      
lastne PowerPoint-e      
lastne delovne liste      
drugo (vpišite):      
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V 
 

Pri izbiri vrste učbenika za FIZIKO se mi zdi pomembno, da le-ta vsebuje (prosim, vpišite):  
 

  

 

Pri predmetu FIZIKA učencem priporočam za utrjevanje snovi in domače delo naslednja gradiva: 

Možnih je več odgovorov  

 

 tiskani učbenik  

 delovni zvezek  

 pripadajoč e-učbenik delovnemu zvezku (z aktivacijsko kodo)  

 učna gradiva založbe RokusKlett (iRokus)  

 interaktivne vsebine založbe Modrijan (mozaWeb)   

 interaktivni portal Založbe Mladinska knjiga UČIMse.com  

 interaktivni učbenik i-Učbenik spletnega mesta SIO  

 interaktivna gradiva (Svarog, e-va, e-kemija, eGradiva)  

 drugo (vpišite):  

 

Pri pouku FIZIKE najpogosteje uporabljam (izberite tri možnosti, ki jih koristite najpogosteje):   
 

 predvajanje 3D-modelov    

 prikazovanje slik, fotografij    

 uporaba interaktivnih grafov, diagramov    

 predvajanje videoposnetkov    

 predvajanje zvočnih posnetkov    

 predvajanje animacij, reprezentacij, submikropredstavitev    

 frontalno reševanje različnih tipov nalog, iger    

 približevanje strani, povečanje besedila in slikovnega gradiva    

 podčrtovanje, obkroževanje, označevanje, barvanje,  risanje, brisanje ...    

 

Pri pouku NARAVOSLOVJA (7.razred) uporabljam: 

  zelo 

pogosto 

pogosto včasih redko nikoli 

tiskani učbenik      
učna gradiva založbe RokusKlett (iRokus, 

iRokus+)      

sistem za vodenje učnega procesa LMS založbe 

RokusKlett      

digitalni učbenik in program mozaBook založbe 

Modrijan      

i-Učbenik Založbe Mladinska knjiga 

UČIMte.com      

interaktivni učbenik i-Učbenik spletnega mesta 

SIO      

interaktivna gradiva (Svarog, e-va, e-kemija, 

eGradiva)      

lastna interaktivna gradiva      
lastne PowerPoint-e      
lastne delovne liste      
drugo (vpišite):      
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VI 
 

Pri izbiri vrste učbenika za NARAVOSLOVJE (7. razred) se mi zdi pomembno, da le-ta vsebuje 

(prosim, vpišite):  
 

  

 

Pri predmetu NARAVOSLOVJE (7. razred) učencem priporočam za utrjevanje snovi in domače 

delo naslednja gradiva: 

Možnih je več odgovorov  

 

 tiskani učbenik  

 delovni zvezek  

 pripadajoč e-učbenik delovnemu zvezku (z aktivacijsko kodo)  

 učna gradiva založbe RokusKlett (iRokus)  

 interaktivne vsebine založbe Modrijan (mozaWeb)  

 interaktivni portal Založbe Mladinska knjiga UČIMse.com  

 interaktivni učbenik i-Učbenik spletnega mesta SIO  

 interaktivna gradiva (Svarog, e-va, e-kemija, eGradiva)  

 drugo (vpišite):  

 

Pri pouku NARAVOSLOVJA (7. razred) najpogosteje uporabljam (izberite tri možnosti, ki jih 

koristite najpogosteje):  
 

 predvajanje 3D-modelov    

 prikazovanje slik, fotografij    

 uporaba interaktivnih grafov, diagramov    

 predvajanje videoposnetkov    

 predvajanje zvočnih posnetkov    

 predvajanje animacij, reprezentacij, submikropredstavitev    

 frontalno reševanje različnih tipov nalog, iger    

 približevanje strani, povečanje besedila in slikovnega gradiva    

 podčrtovanje, obkroževanje, označevanje, barvanje,  risanje, brisanje ...    

 

V tem delu nas zanima vaše mnenje o tiskanih, elektronskih in interaktivnih učbenikih. Pri 

naslednjih vprašanjih so kot e-učbeniki mišljeni elektronski učbeniki, npr. založb Modrijan, 

Rokus in Mladinske knjige, kot i-učbeniki (v njih prevladujejo i-učni gradniki z visoko stopnjo 

interaktivnosti) pa so mišljeni npr. i-Učbeniki spletne strani SIO in portal UcimSe.com.   
 

 
se sploh ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

se ne 

morem 

odločiti 

se strinjam 

se 

popolnoma 

strinjam 

Za uporabo e-učbenikov sem dovolj 

usposobljen/-a.      

E-učbeniki mi olajšajo poučevanje.      

Orodja v e-učbenikih za pripravo lastnih 

interaktivnih gradiv ali učne ure so enostavna.      
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VII 
 

 
se sploh ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

se ne 

morem 

odločiti 

se strinjam 

se 

popolnoma 

strinjam 

Priprava lastnih interaktivnih gradiv zahteva 

veliko časa.      

Učenje brez tiskanih učbenikov ni mogoče.      

E-učbenikom pogosto dodajam zanimive 

didaktične vsebine z interneta (filme, animacije, 

fotografije ...) 
     

Učiteljeva razlaga je tista, ki učence najbolj 

prepriča.      

E-učbeniki so primernejši za frontalno delo v 

razredu kot za samostojno delo učencev.      

Opustitev tiskanih učbenikov ni mogoča, ker 

nekateri učenci nimajo možnosti dostopa do 

IKT. 
     

Z orodji v e-učbenikih pripravljam delovne 

liste, teste, učne priprave ...      

E-učbeniki vsebujejo dovolj filmov, animacij, 

fotografij ...      

I-učbeniki so primerni za domače delo učencev 

(domače naloge).      

I-učbenik je uporaben pri dopolnilnem pouku.      

I-učbenik je uporaben pri dodatnem pouku.       

I-učbenik je uporaben pri individualni pomoči.      

I-učbeniki pripomorejo k poglobljenemu znanju 

učencev in so primer dobre prakse IKT-

didaktike. 
     

I-učbeniki so spodbudno, prijazno in 

produktivno okolje za samostojno učenje, ki 

spodbuja razvoj relacijskega učenja. 
     

Učenci se raje učijo s pomočjo e- in i-učbenikov 

kakor tiskanih učbenikov.      

Učenci raje opravijo domačo nalogo, pri kateri 

morajo uporabiti internetne storitve.      



Vraber Jagodic, J. Mnenje osnovnošolskih učiteljev naravoslovnih predmetov o elektronskih in interaktivnih učbenikih. 
Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017 

 

 

VIII 
 

 
se sploh ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

se ne 

morem 

odločiti 

se strinjam 

se 

popolnoma 

strinjam 

Dobro razvita prostorska predstava prispeva k 

razumevanju animacij.      

Ko učenci samostojno rešujejo e-enoto, se brez 

branja besedila lotijo reševanja nalog.      

Učenec lahko uporablja i-učbenik popolnoma 

samostojno.      

Učenci, katerih učitelji uporabljajo elektronska 

gradiva, bodo pogosteje za učenje uporabljali 

interaktivna gradiva. 
     

Na splošno sem naklonjen/-a e- in i-učbenikom.      

 

Pred koncem vas prosimo, da odgovorite še na nekaj kratkih vprašanj.  
 

Spol:  
 

 Moški     Ženski  

 

Starost:  
 

 do 25 let     26–35 let     36–45 let     46–55 let      56 let ali več  

 

Stopnja izobrazbe:  
 

 srednja      višja      visoka     univerzitetna    magisterij    doktorat  

 

Naziv:  
 

 brez naziva     mentor     svetovalec     svetnik  

 

Delovna doba poučevanja:  
 

 do 5 let    6–10 let    11–20 let    21–30 let    31 let ali več  

 

Regija šole:  
 

 osrednjeslovenska   gorenjska   dolenjska   štajerska   koroška   pomurska  primorska  

 

 

Ali bi želeli sporočiti še kaj, pa Vas tega nismo vprašali?  
 

  

 

 

 

 



 

 
 

IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA 

Spodaj podpisana Jerneja Vraber Jagodic, študentka drugostopenjskega magistrskega 

študijskega programa Poučevanje, z vpisno številko 01015648, izjavljam, da sem avtorica 

magistrskega dela z naslovom MNENJE OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV 

NARAVOSLOVNIH PREDMETOV O ELEKTRONSKIH IN INTERAKTIVNIH 

UČBENIKIH. 

Magistrsko delo je rezultat mojega lastnega dela in je bilo opravljeno pod mentorstvom izr. 

prof. dr. Iztoka Devetaka. 
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