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POVZETEK  

V magistrskem delu smo raziskovali enega od načinov uporabe IKT (informacijsko-

komunikacijska tehnologija) v muzejski pedagogiki, ki bi učencem in učiteljem na svetovnem 

spletu omogočil tako seznanjanje z deli naše kulturne dediščine kot tudi aktivno učenje in 

poučevanje, z njegovo pomočjo v širšem obsegu. Za to smo uporabili spletno učno gradivo, ki 

ga je za potrebe osnovnošolskega izobraževanja zasnovala raziskovalka sama in je povezano z 

učno temo pri predmetu zgodovina. To gradivo predstavlja neformalno obliko učenja, ki je 

namenjeno dopolnjevanju učenja in poučevanja v procesu rednega šolskega izobraževanja.  

V raziskovalnem delu se osredotočamo na izzive, s katerimi se srečujejo muzejski pedagogi, 

povezani z novimi oblikami in načini izpolnjevanja poslanstva muzejske izobraževalne vloge. 

Ti izzivi so v vzpostavljanju drugačnih načinov komunikacije ter zadovoljevanja učnih potreb 

muzejske najštevilčnejše in redne skupine obiskovalcev – učencev in učiteljev.  

Sodobne smernice pedagoškega dela poudarjajo aktivno obliko izobraževanja. V raziskavi 

smo med učenci in učitelji v njihovem, tj. šolskem okolju preverjali, kako spletno učno 

gradivo to omogoča in kakšne so prednosti učenja z uporabo IKT.  

V teoretičnem delu smo nekoliko raziskali stanje na področju muzejskih učnih gradiv na 

svetovnem spletu. Posebno pozornost smo namenili proučevanju tistih dejavnikov, ki so 

koristni za muzejskega pedagoga pri kakovostni zasnovi spletnega učnega gradiva. 

Poznavanje multimedijskih načel oblikovanja in kognitivne teorije multimedijskega učenja 

ima pri tem pomembno vlogo.  

Raziskava je prek dveh načinov – akcijskega in kvalitativnega – pokazala prednosti in 

pomanjkljivosti e-izobraževanja v šolskem okolju z uporabo muzejskega spletnega učnega 

gradiva. Pomanjkljivosti se nanašajo predvsem na dejanske možnosti uporabe pri rednem 

pouku, prednosti pa v pridobivanju in poglabljanju učenčevega znanja ter v njegovem 

zadovoljstvu ob učenju z uporabo IKT.  

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: muzejska pedagogika, spletno učno gradivo, učenje z uporabo IKT, 

multimedija, učenec 
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ABSTRACT 

In the master's thesis, we investigated one of the methods of using ICT (information and 

communication technology) in museum pedagogy, which would allow pupils and teachers to 

familiarize themselves with areas of our cultural heritage on the World Wide Web, as well as 

with active learning and teaching with the help of the World Wide Web in a broader scope. 

For this purpose, we used the online learning material the researcher herself designed for the 

needs of elementary education, related to the learning topic in the subject of History. This 

material represents an informal form of learning, intended to supplement learning and 

teaching in the process of regular education at school. 

The research part focuses on the challenges museum pedagogues confront, related to new 

forms and ways of fulfilling the mission of museums' educational role. These challenges lie in 

setting up different ways of communication and meeting the learning needs of museums’ 

most numerous and regular group of visitors – pupils and teachers. 

Contemporary guidelines of pedagogical work emphasize an active approach to learning. In 

the research among pupils and teachers in their school environment, we examined how the 

online learning materials enable this and what are the benefits of using such materials in e-

learning.  

To some extent, the theoretical part researches the situation in the field of museum teaching 

materials on the World Wide Web. Special attention was devoted to the study of those factors 

that are helpful for museum pedagogues to design qualitative online learning materials. 

Having expertise in multimedia principles of design and cognitive theory of multimedia 

learning plays an important role here. 

Two types of the research – action and qualitative – demonstrated the advantages and 

disadvantages of e-learning through the use of museum online learning materials in school 

environment. The shortcomings refer mainly to the actual possibilities of using e-learning in 

regular classes, while the advantages are acquiring and advancing pupils' knowledge, as well 

as their satisfaction in learning through the use of ICT.  

 

 

KEY WORDS: museum pedagogy, online learning materials, the use of ICT in learning, 

multimedia, pupil 
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1 UVOD 

Uporaba IKT v muzejski pedagogiki spreminja načine učenja v muzejih. V preteklosti je bila 

uporaba tehnologije v muzeju kot vzgojno-izobraževalni ustanovi ena od možnosti, ki so jo 

muzeji lahko uporabili. Danes to ni več vprašanje izbire, temveč se iščejo načini, kako 

tehnologijo v muzejski pedagogiki uporabiti: na kakšen način, katero aktivnost obiskovalcu 

omogočiti in katero znanje (ali izkušnjo) bi z njeno uporabo lahko pridobil.  

Tako kulturna kot šolska politika spodbujata uporabo IKT v izobraževanju. Kulturna politika 

spodbuja slovenske muzeje, galerije in javne zavode s področja nepremične kulturne 

dediščine k pripravi raznovrstnih izobraževalnih vsebin (pedagoških in andragoških 

programov). Pripravljene inovativne vsebine naj bi omogočale dostop do informacij o 

dediščini tudi z uporabo različnih medijev, vsebine na spletnih straneh pa bi tako lahko 

dopolnjevale obvezne šolske vsebine (Nacionalni program za kulturo 2014–2017, str. 77). 

Tehnologija ima pri učenju ogromen potencial, če je struktura muzejskih vsebin dobro 

načrtovana in premišljena. Toda v večini primerov se uporablja za posredovanje informacij, 

manj pa ponuja aktivne dejavnosti za konstrukcijo lastnega znanja, osebno interpretacijo ter 

osmišljanje vsebin (ang. meaning making). Prav tako spodbuja uporabo IKT v izobraževanju 

šolska politika. Izdane so Smernice za uporabo IKT pri predmetu Zgodovina (Brodnik, 2015), 

kjer poudarjajo pomen obsežnejšega in kakovostnejšega vključevanja IKT v pouk zgodovine, 

kot je opredeljeno tudi v Učnem načrtu (Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo, 

2011). 

Predmet raziskave je uporaba spletnega učnega gradiva v muzejskem in šolskem okolju z 

uporabo računalnika. Tehnološki okvir raziskave predstavlja učna platforma, narejena na 

podlagi likovnega dela Zgodovina Slovencev od naselitve do danes avtorja Slavka Pengova v 

Državnem zboru RS. Stenska poslikava iz leta 1958 in 1959 ima v avtentičnem prostoru 

značilnosti muzejske umetniške zbirke. V registru nepremične kulturne dediščine se vodi pod 

evidenčno številko 8825 (ZVKDS RC).  

Gradivo je namenjeno uporabi pri šolskem pouku zgodovine, primerno pa je tudi za uporabo 

pri načrtovanju obiska Državnega zbora RS oziroma poglabljanje znanja učencev o določeni 

tematiki po obisku te institucije. Načrtovanje spletnega učnega gradiva, ki povezuje muzejske 

in šolske izobraževalne vsebine, predvideva usklajevanje ciljev obeh institucij, uporabo 

primernih e-gradiv in metod dela. Spletno učno gradivo muzejskim pedagogom in učiteljem 

ponuja nov vpogled pri odkrivanju in razumevanju novih načinov za izboljševanje procesov 

učenja s poudarkom na muzejski vsebini ter v povezavi z obveznimi šolskimi vsebinami in 

uporabo IKT. 
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2 TEORETIČNI OKVIR 

2.1 Informacijska družba znanja 

Falk in Dierking (2013) trdita, da mora uspešen muzej 21. stoletja povečati kreativnost, 

fleksibilnost in iznajdljivost v svojem odnosu zunaj in znotraj institucije. Končno poslanstvo 

muzeja bo namreč uporaba sredstev ustanove za ustvarjanje bogatejšega učenja, ob tem pa bo 

intelektualni kapital zaposlenih najmočnejše sredstvo, ki ga muzej lahko poseduje v družbi 

znanja.  

Muzeji in vse druge kulturne institucije, ki hranijo kulturno dediščino, se od pojava in 

uporabe nove informacijsko-komunikacijske tehnologije srečujejo z izzivi, ki jih Šojat 

Bikićeva (2013, str. 72) razvršča v tri kategorije: a) digitalna konvergenca (skupna znanja in 

sposobnosti se združujejo na skupni platformi za komuniciranje kulturne dediščine), b) 

digitalna komunikacija (nove oblike komunikacije ter nove oblike znanja, ki temeljijo na 

digitaliziranem gradivu) in c) digitalna odgovornost (zbiranje in shranjevanje digitalnih 

dokumentov in medijev). 

Izhodišče v pričujoči raziskavi predstavlja kategorija Digitalna komunikacija in uporaba 

tehnologije pri izobraževanju v muzejih in šolah.  

Raziskave potrjujejo, da muzejski delavci koristnost spletnih učnih modulov in spletnega 

načina učenja vidijo predvsem v tem, da povečajo učinke tradicionalnega načina dela in 

učenja v muzeju, v podoživljanju muzejske izkušnje ali pa ustvarjanju nekakšnega občutka, 

kako bi bilo, če bi resnično bili v muzeju, manj pa v tem, da bi z digitalnimi vsebinami 

spodbujali drugačne poti interpretacije, učenja ali presojo. (Bayne, Ross in Williamson, 

2009). Hsi je v svoji raziskavi (2004, v Walker, 2008, str. 114) ugotovila, da so muzejski 

obiskovalci, med njimi še posebno učitelji, dosledno izražali željo, da bi bilo omogočeno 

naknadno delo na spletni strani muzeja ali družbenih omrežjih, povezano z ogledanimi 

predmeti ali razstavo.  

Raziskave na področju muzejske pedagogike, ki vključuje uporabo tehnologije (mobilnih 

telefonov, računalnikov), so pokazale, da je učenje z uporabo IKT kot strategije za iskanje 

informacij, reševanje nalog, izmenjavo ter širjenje rezultatov lahko uspešno. Mlajša 

populacija, ki »raste skupaj z novo tehnologijo«, je dovzetnejša za njeno takojšno uporabo 

tudi v muzeju ali šoli (Walker, 2008, str. 114). Rugelj (2015, str. 24) opredeljuje 

izobraževalne računalniške igre kot »primer uporabe tehnologije za učinkovito doseganje 

učnih ciljev«, pri tem pa je treba upoštevati, da didaktična igra res ustreza pogojem za 

doseganje teh ciljev. Razlaga tudi, da so izobraževalne igre uporabne povsod v učnih okoljih, 

»na vseh ravneh izobraževanja, od vrtca do visokega šolstva« (Whitton, 2009, v Rugelj, 2015, 

str. 27).  
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2.1.1 Muzej in IKT  

Pridobivanje informacij na spletu je prvi korak spletnega obiskovalca k učenju. Medtem ko 

muzeji predstavljajo urejeno, hierarhično strukturo, je svetovni splet medij, ki je kaotično 

organiziran (Witcomb, 2003, str. 120). Heterogena muzejska publika lahko išče iste 

informacije, ki pa jih je treba posredovati na različne načine in z različnimi plastmi razlage. 

Prek tehnologije se omogoča dostop do številnih in kompleksnih informacij, s katerimi 

uporabnik lahko manipulira na različne načine (Fahy, 1995, str. 86). V kontekstu muzeja ima 

tehnologija lahko vlogo pri izboljšanju razstav, s čimer se poglabljata učenje in doživetje 

(Hooper-Greenhill, 1991, v Fahy, 1995, str. 89). Hipertekst in hipermedija (poleg besedila 

vključuje podobe in zvoke) omogočata nelinearno dostopanje do informacij. Glavna prednost 

hipermedije pred običajno podatkovno bazo je v načinu, ki omogoča uporabniku dostop do 

informacij in učenje o objektu – to je v bistvu interpretativno orodje (Alsford, 1991, v Fahy, str. 

91). Vključevanje multimedije v muzejsko razstavo prinaša določene težave. Mintz (1991, v 

Fahy, 1995, str. 92) pravi, da so glavni uspeh vsake aplikacije dobro definiran koncept namena 

in ciljev uporabe, načini povezovanja s preostalo zbirko (razstavo) in pogled uporabnikov, drugi 

pogoj pa je ovrednotenje učinka aplikacije. Tudi Spencer (2007, str. 219), ki je prepričan, da 

spletni muzej omogoča veliko možnosti za ustvarjalno in celovito izobraževalno načrtovanje 

muzejskih pedagoških programov, pri snovanju spletnih programov vidi izziv v ustrezno in 

natančno pripravljeni vsebini (informaciji, gradivu itn.). Korak v pravo smer je spoznanje, da 

zgolj posredovanje informacij ni dovolj, potrebna je interpretacija informacije (Witcomb, 2003, 

str. 121), kot na primer »dodajanje vrednosti informaciji« (Donovan, 1997, prav tam, str. 121). 

V tem kontekstu to predstavlja (bolj) zanimivo informacijo, kar je eden od načinov 

interpretacije, posredovane prek pripovedovanje zgodbe. Hooper-Greenhillova (1999, str. 71) 

ugotavlja, da imajo muzeji ob tem določena vprašanja: »Kako naj organiziramo ali 

reorganiziramo preteklost?« V kontekstu pripovedovanja zgodb se to nanaša na izbor vsebine 

(zgodbe) in pripovedovalca (na vprašanje, kdo jih lahko legitimno pripoveduje). 

Black (2005, str. 268) navaja, da razstava predstavlja eno od primarnih funkcij muzeja in 

glavni način, s katerim muzej obiskovalcem – v našem primeru šolarjem – omogoča 

vključevanje in sodelovanje v okviru razstavljene zbirke. Bistvo muzeja sta muzejska zbirka 

in situ in z njo povezano znanje oziroma vednost, spreminjajo in zelo hitro pa se razvijajo 

predmetni in nepredmetni elementi, prek katerih obiskovalec dostopa do muzejske zbirke, 

prostorov, dokumentov in strokovnega znanja. Predmetni elementi so vsebina (razstava), 

pedagoški programi, programi za samostojni ogled, spletna stran in podobno, nepredmetni pa 

so povezani z inovativnostjo, podporo učenju, podpiranjem socialnih interakcij in drugim). 

Black je prepričan, da je naloga muzeja danes iskanje načinov, s katerimi bodo obiskovalce 

pritegnili k vključevanju ter sodelovanju tako v realnem kot spletnem muzeju. Kateri so ti 

načini, ne navaja. Opazimo lahko, da številni muzeji v ta namen že uporabljajo na primer 

družabna omrežja in aplikacije IKT. Poudarek je predvsem v sodelovanju in povezovanju 

tako s posameznikom in s skupnostjo kot z različnimi partnerji (šolami) (2012, str. 10).  

V širšem kontekstu svetovni splet postopoma spreminja tisto, kar ljudje želijo od kulturne 

izkušnje. Potencialna publika v muzejih postaja ne le bolj raznovrstna, pač pa tudi 

zahtevnejša, bolj kritična, izzivajoča, odprta, pustolovska, sodelujoča in podobno, ugotavlja 
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Fleming (2009, v Black, 2012, str. 6–7). To močno vpliva na razvoj muzeja (njegove vsebine 

in vloga muzejskih delavcev), ki mora iti naprej, usmerjen v odprtost, enakost in pluralnost, 

dodaja Antrobus (2010, v Black, 2012, str. 7). Kelly njuna opažanja zaokroži s trditvijo, da 

vsi ti izzivi spodbujajo muzeje k doseganju višjih standardov. Uspešen muzej v sedanjem času 

mora delovati v treh sferah: »fizični, internetni in mobilni – in te sfere se vedno bolj 

združujejo« (Kelly, 2011, v Black, 2012, str. 7). 

2.1.2 Virtualni muzej 

Razvoj muzejskih spletnih strani se je začel z digitalnimi katalogi in pozneje razvil v spletno 

predstavitev resničnega (fizičnega) muzeja. Uporaba in dostop do interneta sta porodila pri 

Malrauxu idejo »muzeja brez sten« ali idejo »imaginarnega muzeja«, katerega bistvo je, da ima 

uporabnik možnost ustvarjanja lastne »fikcije«, torej predstavlja »kognitivni prostor neskončne 

imaginarne produkcije« (Tavčar 2003, str. 177–179). Virtualne muzeje je McKenzie (Vujić, 

2001, v Pleško, 2015, str. 69) razdelil v dve kategoriji, in sicer v promocijske (ang. marketing 

museums) in izobraževalne (ang. learning museums), ki na spletu ponujajo izobraževalne 

vsebine. Moritz (1996 v Teather in Wilhelm, 1999) k že omenjenima dodaja še raziskovalno 

kategorijo. Muzeji so začeli s postavljanjem digitalnih zbirk in spletnih učnih gradiv iz različnih 

razlogov: javnosti so lahko predstavili širši nabor muzejskih predmetov, zbirke so lahko urejali 

v različnih – zahtevnejših – ali bolj specifično aktualnih tematskih sklopih, povečali so svoj 

doseg in dostop, v svoj muzej so lahko privabili več ljudi (povečan interes in planiranje 

obiskov), z učnimi gradivi so šolam olajšali obisk fizičnega muzeja (Hawkey, 2004). Virtualni 

muzej uteleša uporabo imaginarne produkcije ter ponuja nove in drugačne možnosti 

predstavitve in študija umetniških del, zato je »tudi odlično didaktično sredstvo, ki omogoča 

uporabniku individualiziran način študija« (Tavčar, 2003, str. 191).  

V virtualnem muzeju, spletnih zbirkah in v primeru aplikacij IKT se srečujemo z reprodukcijo 

artefakta. Lastnosti resničnega avtentičnega muzejskega predmeta se v digitalni obliki do 

neke mere spremenijo, kar vpliva na spremembo izkušnje ali doživljanje predmeta. Na 

zaslonu muzejski predmet vidimo v spremenjeni velikosti in barvi, a prepoznavanje materiala 

izdelave in opazovanje teksture površine predmeta sta otežena, čutna zaznava, kot na primer 

vonj, ni mogoča. 

2.1.3 Nove realnosti 

V muzejskem okolju sta danes prisotni dve skupini alternativnih resničnosti: navidezna 

resničnost (ang. virtual reality, okr. VR) in nadgrajena resničnost (ang. augemented reality, 

okr. AR). Tehnologija, ki omogoča predstavitev artefaktov, zbirk in muzejskega prostora, 

temelji na kreiranju in upravljanju 2D- oziroma 3D-modelov. 

Virtualna razstava je lahko predstavljena znotraj muzeja, kot na primer na zaslonih na dotik 

(digitalni zaslon, računalniška tablica, mobitel) ter drugih tehničnih napravah za prikazovanje 

slike in zvoka (televizija, računalnik, projekcijsko platno in drugo), istočasno pa lahko obstaja tudi 

na internetu. Virtualni muzej po navadi prikazuje digitalizirano verzijo resničnega muzeja in 
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njegove zbirke, dokumentov, zvočnih in videozapisov ter drugo. Virtualni muzeji pa lahko 

obstajajo tudi samo na spletu (primer Zgodovinski muzej Kanade, Canadian museum of history). 

Tehnologija nadgrajene resničnosti (AR) za prikazovanje in uporabo zahteva posebej 

oblikovane aplikacije. Tehnologija AR razširja sisteme navidezne resničnosti (VR) na način, 

da omogoča interakcijo resničnega sveta z navideznim – istočasno je mogoče opazovati 

resnični svet, ki je obogaten s 3D-virtualnimi objekti, animacijami in prostori. Muzejskemu 

obiskovalcu ponuja možnost interakcije z digitalno vsebino, ki mora biti preprosta, naravna, 

neposredna, zanimiva in razumljiva za uporabo. To so tudi kriteriji za uspešno aplikacijo 

(Wojciechowski, Walczak, White in Cellary, 2004). Na primeru aplikacije s prepletanjem 

resničnosti in AR (slika 1) vidimo, da se na zaslonu računalniške tablice, ko se kamera usmeri 

na kodo QR na izložbi (bralnik kode QR, ang. code reader), skelet transformira v digitalno 

podobo živali v naravni velikosti – v spodnjem primeru gre za opico iz vrste mandril. 

 

 

Slika 1: Prepletanje resničnosti z AR  

(The Smithsonian National Museum of Natural History) 

Drugi primer uporabe tehnologije nadgrajene resničnosti (AR) v muzejskem kontekstu je 

aplikacija Touch Van Gogh (slika 2), ki je primerna za računalniške tablice (iOS in android). 

Aplikacija se uporablja zunaj muzeja in se ne prepleta z resničnostjo. Predstavil jo je nizozemski 

Van Goghov muzej (Van Gogh Museum Amsterdam). Brezplačna namestitev uporabniku 

omogoča podrobnejše spoznavanje devetih van Goghovih umetniških slik ter njegovo življenje in 

delo. Učenje je zasnovano interaktivno in poteka prek 'pripovedovanja' umetnikovih slik, skic, 

pisem in drugega. Z aplikacijo se lahko bolj detajlno odkriva, katere informacije se skrivajo v sliki 

ali pod njo, s tem pa se uporabniku približa tudi delo restavratorjev in raziskovalcev.  
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Slika 2: Vmesnik aplikacije »Touch Van Gogh« 

2.1.4 Spletne strategije muzejev 

S pojavom digitalnega medija in komunikacijske tehnologije se je med muzejskimi pedagogi 

pojavilo veliko vprašanj o učenju v muzeju, tako o omejitvah kot tudi o priložnostih. Pogled 

na muzejske spletne strani odkriva skoraj vse mogoče načine spletnega učenja, od 

dolgočasnih in nepomembnih do domiselnih in inovativnih. Hawkey (2004) ugotavlja, da 

obstaja težnja k prepričanju, da je uporaba spletnega učnega materiala nekakšna alternativa ali 

dodatna možnost k učenju v živo. Mnogo muzejev tako promovira spletno učenje kot 

podaljšek muzejske zbirke v obliki aktivnosti, različnih virov in informacij. Tipično se na 

muzejskih spletnih učnih straneh ponuja mešano gradivo, ki ga je mogoče naložiti (ang. 

downloadable resources), zabavne aktivnosti in posamezne tekstovne strani. Digitalna 

tehnologija se pogosto uporablja le kot stroj za dostavljanje, je prepričan Hawkey (2004), saj 

opaža zadržke muzejev pri uporabi najnovejših možnosti, ki jih ponuja tehnologija. Zato 

prihaja v ponudbi spletnega gradiva do raznovrstnosti – v vsebini, oblikovanju, filozofiji in 

navigaciji.  

Pri učenju v muzeju ima ključni pomen predhodna raziskava o muzejskem predmetu, ki ga 

opravi muzejski pedagog. Glavna komponenta muzejskega učenja je ravno v občutku 

muzejskega pedagoga o interpretativnih možnostih le-tega, saj bo s svojim poznavanjem 

neizogibno in subtilno vplival na učenčevo ali obiskovalčevo lastno raziskovanje (Burnham in 

Kai-Kee, 2011, str. 14). Ponudba izobraževalnega gradiva muzejev in galerij odseva 

pedagoško perspektivo ustvarjalcev gradiv – kustosov, muzejskih pedagogov ali spletnih 

oblikovalcev. Spletna oblikovalca Schaller in Allison-Bunnel (2004) izpostavljata, da okvir 

oblikovanja muzejskih interaktivnih strani, v katerem so možnosti spletne uporabe omejene le 

na izbiro gledanja slik ali branja besedila, tudi oblikovalcem ne ponuja več izziva za 

konceptualizacijo idej in njihovo produkcijo. Za prehod na višji nivo interaktivnosti zato med 
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drugim predlagata, da se uporabniku omogoči priložnost za produktivno odločanje (ang. 

productive decision-making opportunities) (Strohkorb, 2002, v Schaller in Allison-Bunnel, 

2004), kar pomeni, da se uporabniku zagotovi takšno strukturo, ki mu bo pomagala pri 

doseganju lastnih sklepov. Dati uporabniku možnost, da sam izkusi posledice svoje izbire, je 

bistvo interaktivnosti in teorije učenja, ki temelji na igri (Prensky, 2001, v Schaller in Allison-

Bunnel, 2004). 

2.1.5 Muzej in šola v kontekstu IKT 

Slovenska muzejsko-pedagoška teoretičarka L. Tavčar (2015) v IKT vidi dejavnik enakosti in 

pravičnosti. Kritično ugotavlja, da je potreben kakovostnejši premik tako pri usposabljanju 

učiteljev kot tudi na področju pridobivanja in poglabljanja znanja z likovnoumetnostnega 

področja med šolajočo se populacijo s poudarkom na tistih, ki izhajajo iz socialno in kulturno 

depriviligiranega okolja. Priprava ustreznih in na spletu dostopnih izobraževalnih vsebin je 

naloga muzejev in galerij. Vsebine, namenjene učencem in drugim, morajo omogočati 

samostojno izobraževanje. S tem bi pripomogli k zmanjšanju kulturnega primanjkljaja 

predvsem pri tistih iz depriviligiranega okolja, razlaga L. Tavčar, pri čemer izhaja iz Bele 

knjige (BK, 2011, str. 16–17).  

M. Ivančič in Novak (2006, str. 149) ugotavljata, da muzejska in šolska stroka ne poznata 

dovolj natančno poteka razvoja disciplin pri drugi stroki. Muzeji ne spremljajo šolske reforme 

in razvoja edukacijskih ved, šole pa ne poznajo dovolj dobro sodobnega razvoja in delovanja 

muzejev ter njihovih pristopov dela z obiskovalci in šolskimi skupinami. V muzejih že dolgo 

obstaja tradicija, da kustosi (in razstavni oblikovalci) postavijo razstavo, ki jo potem »izročijo 

naprej« muzejskim pedagogom, da jo interpretirajo publiki (Griffin, 2007, str. 40).  

Povezovanje šolske in muzejske pedagogike je kompleksen proces, katerega značilnosti sta 

M. Kemperl in R. Bračun Sova (2014) prikazali na štirih primerih sodobnega 

institucionalnega povezovanja. »Prenašanje šolskih konceptov in praks v muzejsko okolje je v 

nasprotju s komplementarnostjo izobraževanja, ker »gre za muzejsko pedagogiko in ne 

prenašanje šolske pedagogike v muzej« (prav tam, str. 12). Izobraževalno delo v muzeju in 

šoli se lahko dopolnjuje, ker so nekateri od ciljev obeh institucij komplementarni, ne pa enaki, 

kot je zapisala L. Tavčar (Tavčar, 1998, v Tavčar, 2015, str. 21–22): »Izobraževalno in 

vzgojno delo v muzejih ter galerijah sledi ciljem, ki so značilni za muzeje in galerije, v šoli pa 

ciljem šole.« Black predvideva, da bo v naslednjih dvajsetih letih mnogo ključnih novosti v 

izobraževanju potekalo zunaj formalnega izobraževalnega sistema, ob tem pa bo razvoj 

področja komplementarnega učenja pridobil velik pomen (2012, str. 133).  

Učenje v družbi znanja v ospredje postavlja metodo in obliko aktivnega učenja, ki zahteva 

razvijanje miselnih procesov učencev. Po mnenju Ruglja (2015, str. 24) so spremembe v 

sodobnem izobraževanju potrebne, saj pravi, da je »nujen premik od tradicionalno 

transmisijskega didaktičnega modela poučevanja k aktivnim oblikam učenja, usmerjenim na 

učenca, kjer se učiteljeva vloga korenito spreminja«.  
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Potočnik (2015, str. 45) je mnenja, da je sodobni medij primeren zgodovinski vir pri pouku 

zgodovine in da učitelji zgodovine lahko uporabljajo internet in e-gradiva »kot osnovni učni 

vir ali pa kot dopolnilo k že uveljavljenim načinom pridobivanja znanja«. Opozarja pa na 

konkretne težave pri vključevanju spletnih virov v proces izobraževanja, kot so vsebinska 

neustreznost, verodostojnost podatkov in (ne)ustrezna raven.  

Lyotardova teza o »smrti profesorja« oziroma trditev, »da je v postmoderni muzejski 

pedagogiki muzejski pedagog nadomeščen s strojem« (Larcher, 1991, v Tavčar, 2003, str. 

184, op. 499), povzroča zaskrbljenost med muzejskimi pedagogi. Na tem mestu lahko 

ponudim Potočnikov protiargument (2015, str. 52), ki trdi, da »IKT ne zamenjuje učiteljeve 

vloge, lahko jo le popestri in obogati«. Druge oblike nelagodja povzroča tudi interaktivni 

»disneyficirani« muzej, kot ga opredeljuje Hooper Greenhillova (1992), ki sicer omogoča 

samostojno učenje, a je zasnovan na preprostem »pop nivoju«, in ne nazadnje tudi pojav v 

sodobnih muzejih, na katerega opozarja Eco (1987, v Tavčar, 2003, str. 182), ko pravi, da 

»predmet fascinacije niso več razstavljeni eksponati, ampak sredstva njihove prezentacije«. 

Tehnologija sama namreč postane predmet zanimanja in občudovanja. 

2.2 Izobraževalna tehnologija 

»Informacijska tehnologija je skupek postopkov in naprav, ki hitro in učinkovito oskrbijo 

uporabnika s potrebnimi podatki« (Wechtersbach, 2005, str. 77), njen razvoj pa poteka v dveh 

glavnih smereh: »v razvoj (in izdelavo) elementov informacijske tehnologije in v njihovo 

uporabo« (str. 81). »Uporaba« se nanaša na upoštevanje uporabnikovega odnosa do te 

tehnologije in na spremembe, ki jih uporaba informacijske tehnologije prinaša na razna 

področja človekovega delovanja.  

Izobraževalna tehnologija, ki se v sodobnem času uporablja v muzejih, je raznovrstna in na 

različne načine podpira učenje. Hawkey (2004, str. 8) navaja naslednja orodja: svetovni splet, 

multimedija, računalniško podprta konferenca (ang. computer mediated conferencing, CMC), 

tehnologija za predstavitve, simulacijske modele igre, internetni avdio- in videoprenos (ang. 

streaming) in orodje za vizualizacijo (ang. visualisation tools).  

2.2.1 E-izobraževanje 

Ko govorimo o izobraževalni tehnologiji, je ta v neposredni korelaciji z e-izobraževanjem. 

Definicija e-izobraževanja (ang. e-learning) Colvin Clarkove in Mayerja (2011, str. 9–11) 

širše govori o sklopu izobraževalnega gradiva, katerega namen je podpora učenju in je 

dostavljeno na digitalno opremo, kot je računalnik ali pametni mobilni telefon. Za razlago 

definicije uporabljata besedni sklop »kaj, kako in zakaj e-izobraževanje«, ki na kratko 

povzeto pomeni naslednje: Kaj. E-izobraževalna gradiva vključujejo digitalizirano vsebino 

(informacijo) in učne metode oziroma tehnike, ki pomagajo pri učenju vsebine. Kako. E-

izobraževalno gradivo je dostavljeno v obliki besedila, govora ali slik (ilustracije, fotografije, 

animacije in video). Zakaj. Namen e-izobraževalnega gradiva je pomagati posamezniku pri 

doseganju lastnih izobraževalnih ciljev ali izboljšati specifične delovne veščine (sposobnosti) 

za potrebe doseganja ciljev podjetja.  
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Za razumevanje teh sklopov e-izobraževanja v praksi na kratko predstavljamo del vsebine 

delavnice z naslovom didaktična igra (Rugelj, Drožđek in Luštek, 2018), ki so jo izvedli v 

okviru projekta »IKT v pedagoških študijskih programih UL«. Za lažjo predstavo 

uporabljamo iste besedne sklope, kot jih uporabljata R. Colvin Clark in Mayer (2011).  

 

Kaj? 

Računalniška izobraževalna igra, ki omogoča aktivno obliko učenja z metodo igrifikacije 

(smiselna integracija elementov igre v aktivnosti, ki niso igre). Dobro izvedena igrifikacija 

prispeva k povečanju motivacije igralca za izvajanje določene aktivnosti.  

 

Kako?  

Mogočih je več načinov: ustvarjanje in implementacija Avatarja (na primer v orodju 

Classcraft), strateške igre, online simulacija intervjuja, igre, ki testirajo realnost, igranje vlog 

in še druge, odvisno od vsebine učenja.  

 

Zakaj?  

Za popestritev učenja, razvijanje komunikacijskih in sodelovalnih veščin ter motoričnih 

spretnosti, za dobro vizualno predstavo problemov in motivacijo ter opravljanje različnih 

nalog, kar je odvisno od vsebine učenja (ali se učimo o uporabi primernega jezika v 

komunikaciji, ali želimo spodbuditi ustvarjalnost, ali se učimo o procesih, rešujemo probleme 

in delamo sklepe), kateremu je stil igranja namenjen.  

2.2.2 Uporaba IKT v poučevanju 

Tradicionalni način poučevanja je treba pregledati z vidika nove tehnologije. V sodobnem 

času se od učiteljev pričakuje, da znajo uporabljati IKT pri pouku. Sutherland idr. (2004, str. 

413) v svoji raziskavi o poučevanju z IKT ugotavljajo, da med snovalci izobraževalne politike 

in učitelji prevladuje prepričanje, da je informacijsko-komunikacijska tehnologija tako 

»nova«, da bo njeno uporabo spremljala »nova« pedagogika, ki bo nekako spremenila 

poučevanje in učenje. To splošno prepričanje vodi k neupoštevanju glavnih teorij učenja, ki 

so ključne za pridobivanje znanja z ali brez uporabe IKT.  

Obstaja tudi drugo prepričanje, in sicer, da je IKT tako neproblematična inovacija, da bo 

preprosto vodila k spodbujanju znanja in bo že zaradi tega nadomestila tradicionalni način 

poučevanja. To vsekakor ne drži. »Ljudje so strokovnjaki za kreiranje novih orodij, ki spreminjajo 

prakse ter znanje. IKT je samo eno od njih,« trdijo Sutherland idr. (2004, str. 423).  

Uporaba teh orodij pa ni tako preprosta. Metoda uporabe IKT predstavlja izziv v uveljavljeni 

tradicionalni praksi izobraževanja. Interaktivni pouk zahteva, da učitelji razvijajo načine 

vključevanja IKT v svoje predmete poučevanja, kar je dobro izhodišče za kreativno 

izkoriščanje razpoložljive programske opreme za poučevanje in učenje.  

Dokument DigCompEdu (ang. Digital Competence Framework for Educators) (Redecker, 

2017), ki so ga razvili v Joint Research Centre (JRC) EU, pokriva ravno uporabe digitalne 

tehnologije v izobraževanju. Ta dokument pravi, da učitelj uporablja IKT za delo z 
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digitalnimi učnimi gradivi za poučevanje in učenje, ocenjevanje in opolnomočenje učencev. 

Tako na primer učitelj spodbuja učenca k uporabi digitalne tehnologije z namenom aktivnega 

in kreativnega angažiranja pri delu ob neki učni snovi. Ali, učitelj uporablja digitalno 

tehnologijo skladno s pedagoškimi strategijami zato, da učencu predstavi možnosti aktivnega 

učenja, znanstvenega raziskovanja in reševanja problemov ter drugih načinov, s katerimi bo 

povečal vključenost učenca v procesu pridobivanja znanja (prav tam, str. 25). Ključni 

digitalni kompetenci, ki ju mora učitelj ob tem razviti, sta prepoznavanje učnih virov, ki 

najbolje ustrezajo učnim ciljem, učni skupini in stilu poučevanja, ter vzpostavljanje struktur in 

modificiranih povezav v obliki digitalnega resursa (virov, knjižnice), ki so mu v podporo pri 

poučevanju. Ne glede na pedagoško strategijo, ki jo učitelj uporabi, je njegova digitalna 

kompetenca v tem, da efektivno usklajuje uporabo digitalne tehnologije v različnih fazah in 

okolju, kjer učni proces poteka. Potencial, ki ga uporaba digitalne tehnologije ima, je ravno v 

načinu poučevanja, v katerem učitelj manipulira učenčevo okolje z namenom spodbujanja 

učenja. Učitelj tako postane mentor učencu pri njegovem avtonomnem učenju – učenec 

razvija sposobnosti realne presoje izkazanega znanja in je učinkovitejši pri 

samouravnavajočem učenju, ker zna (pre)usmerjati svoje učenje k doseganju boljših 

rezultatov (prav tam, str. 21). 

Laurillardova (2008, str. 27) prav tako pravi, da bi morali učiteljem – v našem primeru tudi 

muzejskim pedagogom – omogočiti iskanje, razvijanje in refleksijo njihovih lastnih idej, ki bi 

jih vključevali v poučevanje. Tehnologija naj se uporablja kot orodje, s katerim učitelj in 

muzejski pedagog odkrivata načine doseganja ambicioznih ciljev vzgojno-izobraževalnega 

sistema. Ob tem pa je izrednega pomena dati spodbudo učitelju in muzejskemu pedagogu pri 

»učenju o učenju in poučevanju s pomočjo tehnologije«. 

2.2.3 Multimedija  

Učenje s tehnologijo pomeni uporabo različne tehnologije s ciljem spodbujanja učenja, pri 

katerem je računalnik najpogosteje uporabljeno sredstvo. Računalnik potrebuje računalniško 

strojno in programsko opremo, zadnja pa je sestavljena iz različnih programov. Ko učenci pri 

šolskem delu uporabljajo določen računalniški program, je treba upoštevati, da se 

»računalniški programi uporabljajo tedaj, kadar se z njimi dosega cilje učinkoviteje kot z 

drugimi učnimi sredstvi in metodami oziroma takrat, kadar doseganje določenih ciljev z 

dotedanjimi sredstvi in metodami sploh ni uresničljivo«, da je »računalniški program usklajen 

z učnim načrtom, jasen in logičen, upoštevati mora didaktična načela, delovati mora pravilno, 

varno in uporabniku prijazno« in ne nazadnje je zelo pomembno, da so programi »jezikovno 

neoporečni« (Jereb in Jug, 1987). 

Multimedija ali večpredstavnost za večino raziskovalcev pomeni kombinacijo različnih oblik 

(besedilo, zvok, video, slika, animacija, film, grafika) posredovanja informacij s pomočjo 

tehnologije. Multimedijsko učenje je oblika, ko se učimo iz kombinacije besed in slik. Za 

Mayerja (2009) je tudi učbenik multimedijsko orodje. Multimedijska sporočila morajo biti 

oblikovana v skladu s teorijami učenja.  
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2.2.4 Kognitivna teorija multimedijskega učenja 

Učni rezultat je posledica procesiranja informacij, ki so vstopile v um učenca (učečega se), in 

na tem videnju temelji načelo multimedijskega učenja (Mayer, 2009, str. 223). Kognitivno 

teorijo multimedijskega učenja podpirajo tri predpostavke: dvojni kanali ali dvojno kodiranje, 

omejene zmožnosti (kapacitete) in aktivno procesiranje (izbiranje, organiziranje in 

integriranje) (prav tam, str. 151). Kognitivna teorija o multimedijskem učenju upošteva 

kognitivno obremenitev in teorijo konstruktivističnega učenja (diagram 1). 

  

 

 Diagram 1: Shema kognitivne teorije multimedijskega učenja 

(Mayer, 2009, str. 61, [fig. 3.1]) 

Sivo obarvana polja v diagramu 1 predstavljajo spominska področja (zaznavni, delovni in 

dolgoročni spomin). Besede in slike v obliki multimedijske predstavitve prihajajo v ta polja 

od zunaj. V zaznavni spomin vstopijo skozi ušesa in oči, kar je prikazano s puščicami, ki 

predstavljajo kognitivni proces. V zaznavnem spominu se vizualne in zvočne informacije 

obdržijo zelo kratek čas. Glavni proces multimedijskega učenja poteka v delovnem spominu. 

Na levi strani delovni spomin začasno shrani vizualne (podobe) in zvočne zaznave (zvoki) ter 

z njimi manipulira – poteka proces organizacije materiala v koherentno strukturo. Puščici, ki 

potekata med poljem zvoki in poljem podobe, predstavljata mentalno preobrazbo zvoka v 

podobo in obratno. Na primer, beseda »mačka« prikliče podobo mačke in podoba mačke 

sproži mentalno preobrazbo iz vizualnega v slušno, »slišimo« besedo mačka. Desna polovica 

delovnega spomina predstavlja konstrukcijo znanja na podlagi verbalnega in slikovnega 

modela. Dolgoročni spomin je skladišče znanja, ki lahko hrani veliko (pred)znanja dolgo 

časovno obdobje. Zato da poteka proces aktivnega razmišljanja (potreben za skladiščenje v 

dolgoročni spomin), je potrebno tudi predznanje iz dolgoročnega spomina prenesti in 

uporabiti v delovnem spominu, kot je poudarjeno s puščico. Glavni kognitivni procesi, 

potrebni za multimedijsko učenje, so predstavljeni s puščicami izbira besed, izbira podob, 

organiziranje besed, organiziranje podob in integriranje (Mayer, 2009, str. 62–63).  

Kognitivno procesiranje zaznavnega sistema učencev ob učenju s tehnologijo je lahko tudi 

preobremenjeno. Na problematiko preobremenjenosti kognitivnih procesov z nepotrebnim 

(tudi tujim ali nerazumevajočim) materialom v multimedijski oziroma večpredstavnostni 
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prezentaciji (ali učni enoti) opozarja Mayer (2009, str. 85), ko ugotavlja, da le-ti preusmerjajo 

pozornost od učne snovi in so za kognitivni proces tako zahtevni ali moteči, da onemogočajo 

udejstvovanje v bistvenih generativnih (tj. produktivnih, op. K. S.) procesih. Nepotrebni 

materiali negativno vplivajo na učenje. Ti materiali so sicer lahko zanimivi in ujamejo 

pozornost, a niso nujno potrebni za doseganje zastavljenih učnih ciljev. To so na primer: 

razne fraze, odvečni napisi, grafi, slike, animacije, zvoki, signaliziranje, znaki in podobno. 

Preobremenitev kognitivnih proces se pojavi tudi takrat, ko je multimedijska prezentacija 

zmedena in nerazumljiva (prostorsko in časovno neusklajeno besedilo s sliko ali zvokom).  

Mayer (2009, str. 86–87) zato predlaga uporabo tehnike za omejevanje nepotrebnih 

materialov v petih korakih:  

 

1. »Usklajenost: izbrisati vse nepotrebne besede, zvoke, slike, simbole in grafike.  

2. Signaliziranje: poudariti bistvene besede ali grafike.  

3. Reduciranje: izbrisati odvečne napise iz pripovedovanja v animaciji.  

4. Prostorska bližina: postaviti ključne besede ob ustrezni grafiki (sliki) na zaslonu ali strani.  

5. Časovna bližina: predstaviti ustrezne besede in slike istočasno.« 

Na podlagi kognitivne teorije multimedijskega učenja, ki jo je tudi preizkusil, je Mayer 

(2009) predstavil načela oblikovanja, ki z uporabo multimedije omogočajo učenje: načelo 

multimedije ali večpredstavnosti (razlaga je učinkovitejša, če se uporabijo besede in slike 

skupaj, kot pa če se uporabijo samo besede) (str. 223), načelo koherence (odvečna besedila, 

slike, zvoke in signale je treba izključiti iz predstavitve) (str. 89), načelo signaliziranja (učenje 

je lažje, ko se ob učnem gradivu pokažejo dodatni namigi ali pojasnila, ki pomagajo k 

razumevanju snovi) (str. 108), načelo prostorske kontinuitete (slike in besede so na zaslonu 

postavljene skupaj) (str. 135), načelo sočasnosti (istočasno predstaviti besede in slike, ki so 

pomensko povezane) (str. 153), načelo segmentiranja (učenje je boljše, ko je multimedijska 

predstavitev namesto v enem dolgem sklopu razdeljena v več krajših enot) (str. 175), načelo 

modalnosti (učenje je produktivnejše iz kombinacije slik in avdioteksta – poslušanje besed, 

manj pa pri kombinaciji slik in tiskanih besed) (str. 200), načelo personalizacije (učenje je 

boljše, ko je besedilo v multimedijski predstavitvi v pogovornem načinu, manj v formalnem).  

Načelo multimedije upošteva spoznanje, da se ljudje bolje učijo iz besed in slik kot samo iz 

besed. Pri predstavitvi, ki vključuje slike in besede, ima učenec možnost konstruirati verbalne 

in vizualne mentalne modele ter med njimi ustvariti povezave. Multimedijski način je pri 

učencih s slabšim znanjem in izkušnjami uporabnejši kot pri tistih, ki imajo veliko znanja, 

sposobnosti in izkušenj, ker prvi potrebujejo več usmerjanja k izgradnji povezav med 

slikovnimi in verbalnimi predstavitvami (Mayer, 2009, str. 223).  

Pri multimedijskem načinu Mayer uporablja znane izraze, ki jih pomensko predrugači, zato 

jih je treba definirati. »Lekcija« (ang. lesson) (učna snov ali enota) je predstavitev, ki 

spodbuja učenje; lekcije so kratke razlage, kako nekaj deluje ali kako je nekaj sestavljeno. 

Izraz »besede« (ang. words) je v uporabi za vsako napisano ali govorjeno besedilo. Besede 
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(besedila) so po navadi iz znanstvenih knjig prilagojene kratke zgodbe ali kratki opisi. Izraz 

»slika« (ang. pictures) se uporablja za vsako statično ali gibljivo sliko, vključujoč fotografijo, 

grafe, tabele, ilustracije, video in animacijo. »Boljše učenje« (ang. learn better) se nanaša na 

napredek v razumevanju predstavljenega materiala. Boljše učenje ne pomeni več učenja. 

Namesto vprašanja »Koliko je naučenega?« je ključno kvalitativno vprašanje »Kaj je 

naučeno?«. S tem ko se fokus usmeri na prenos znanja, se lahko preveri, ali je multimedijska 

predstavitev izboljšala učenčevo razumevanje določenega delovanja, procesa ali pojava.  

Načelo prostorske kontinuitete ima pomembno vlogo pri oblikovanju sporočil na 

multimedijski način. Upoštevanje načela prostorske kontinuitete se nanaša na predstavljanje 

multimedijskih vsebin – slike in besede – na računalniškem zaslonu. Zaslon je omejen 

prostor, kjer je treba predstaviti in organizirati določeno vsebino ali informacije. To vpliva na 

izbor in število predstavljenih vsebin ter na organiziranje prostora predstavitve vsebine. 

Mayer (2009, str. 140) s primerjavo ločene in integrirane predstavitve (slika 3) ugotavlja, da 

ima integrirana predstavitev na učenje večji učinek, ker je pridobivanje znanja o isti 

izobraževalni vsebini z uporabo dveh sredstev hkrati – slike in besede – učinkovitejše, kot če 

poteka samo ob sliki ali samo z besedami. Ločena predstavitev je namreč podobna podajanju 

vsebine v knjigah, kjer je slika postavljena ločeno od besedila. Glavno besedilo je ob sliki, 

pod njo ali na drugi strani. Učenec informacijo prejme dvakrat, prek slike in besede, to pa ne 

spodbuja ustvarjanja mentalnih povezav med njima. Iskanje podatkov na zaslonu, da bi 

povezali besede in sliko, zahteva kognitivni napor, ki otežuje razumevanje vsebine. Način te 

predstavitve temelji na ideji, da se ljudje učijo s tem, da informacije dodajajo v spomin. 

Integrirana predstavitev pa združuje sliko in besede v celoto. Besede in slike se medsebojno 

mentalno povežejo in integrirajo v delovni spomin. Ta način je v skladu s teorijo 

multimedijskega učenja, ki temelji na ideji aktivnega učenja in ustvarjanja smisla o 

predstavljeni vsebini. 

 

 
 

Slika 3: Načelo prostorske kontinuitete  

(Mayer, 2009) 
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Pri upoštevanju načela prostorske kontinuitete je kognitivna obremenitev manjša, če so slike 

in pripadajoče besede postavljene skupaj, ker jih uporabniku ni treba vizualno iskati po 

zaslonu. Istočasno pa to načelo uporabniku omogoča, da obe prejeti informaciji (sliko in 

besede) lažje obdrži v delovnem spominu. Načelo prostorske kontinuitete podpira ideja 

dvojnega kodiranja, iz katere izhaja kognitivna teorija o multimedijskem učenju (diagram 1, 

Mayer, 2009), ki razlaga, da ljudje posedujemo ločena kanala za pridobivanje zvočnih in 

vizualnih informacij. Če so kognitivne zmožnosti, ki se uporabljajo za vizualno iskanje 

informacij, preveč izkoriščene, kot je to primer pri ločenem načinu, se omejuje kognitivno 

procesiranje, ki je potrebno za proces združevanja informacij. To načelo je najuporabnejše pri 

spoznavanju novih vsebin, zahtevnih vsebin in razlagi diagramov. 

Kako se načelo prostorske kontinuitete uporablja v umetnostnem muzeju ali galeriji? Pristop k 

predstavitvi umetnine v spletni zbirki ali virtualnem muzeju kot viru za učenje ali 

pridobivanje raznih informacij sta drugačna, kot so predstavitve delovanja stroja, naravnega 

pojava in podobno, kjer se spoznavajo določeni procesi, postopki v korakih in deli celote. 

Primeri različnih spletnih umetnostnih muzejev in galerij kažejo, da se ob gledanju 

umetniških del uporabljata ločeni in integrirani način prostorske organizacije ter predstavitve 

vsebine. Združevanje slike in besede (branje) v eno polje prepletenih vsebin se najpogosteje 

uporablja v primeru napovednikov dogodkov ali izpostavljenih vsebin z namenom 

informiranja javnosti. 

Umetnostni muzeji in galerije načelo prostorske kontinuitete (gledanje slik in branje besedila 

v enem) pri razlagi ali opisu umetnin ne upoštevajo, ker bi besedilo zakrivalo sliko in s tem 

glavno informacijo – avtorja, letnice, tehnične podatke, interpretacijo. Ločeni način 

predstavitve je zato zelo uveljavljen. Vendar pa se tudi muzeji trudijo poiskati načine, ki bi 

uporabniku olajšali kognitivne procese ob učenju.  

Vzemimo primer iz Muzeja moderne umetnosti (MOMA), ki na spletu predstavlja umetniško 

sliko Zvezdna noč (1889) avtorja Vincenta van Gogha. Najprej je vsebina predstavljena 

ločeno: slika in besede (branje) (slika 4). Zgoraj levo v večjem polju vidimo tehnični opis 

slike, na desni strani pa sliko umetniškega dela, ki se navezuje na opis. Pod tem je besedilo o 

avtorjevem življenju in delu, nato sledi obširnejša razlaga, ki uporabniku omogoča 

razumevanje nastanka in pomena slike.  
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Slika 4: Ločena predstavitev  

(MOMA) 

Nekakšno srednjo pot med ločenim in integriranim načinom lahko vidimo na naslednji 

predstavitvi, ko se po kliku na polje razišči (ang. explore) znotraj iste strani odpre novo okno 

z isto sliko in brez besed (slika 5). Na polju slike vidimo osem različno velikih in rožnato 

obarvanih kvadratov ali pravokotnikov. Ob premiku na enega od njih se kvadrat ali 

pravokotnik obarva modro. V neposredni bližini izbranega polja se pojavi novo okno s 

kratkim besedilom, ki je namenjeno spoznavanju, interpretaciji in raziskovanju slike, 

predstavitvi drugih del istega avtorja ali družbenega konteksta tistega časa (slika 6). Pri 

oblikovanju te predstavitve so snovalci upoštevali količino v številu predstavljenih informacij 

(izbor kratkih pomembnih informacij v prikazu besed in številu slik) ter njihovo organizacijo 

v prostoru (zaslon). Deloma so upoštevali načelo prostorske kontinuitete, s tem pa so se zelo 

približali kognitivni teoriji multimedijskega učenja.  
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Slika 5: Slika ločena od besedila  

(MOMA) 

 

Slika 6: Prostorska ureditev slike in besedila v spletni predstavitvi  

(MOMA) 

A upoštevanje načel prostorske kontinuitete ne pomeni vedno izboljšave ali prednosti v 

predstavitvi. Raziskovalci (First, Kalygula, 2005 in Mayer, 1995, v Mayer, 2009, str. 148) so 

ugotovili, da je upoštevanje načela prostorske kontinuitete najprimernejše za manj izkušene 

učence, saj so bolj izkušeni sposobni sami ustvariti verbalne komentarje slik, ki so predmet 

študija (to opazovanje se ne nanaša na opazovanje umetniških slik, temveč na razumevanje 

navodil ali prikazov delovanja na primer stroja (op. K. S.). Ayers in Sweller (2005, v Mayer, 

2009, str. 148) trdita, da je uporaba načela prostorske kontinuitete smiselna, ko so različni viri 

informacij nepovezani in razpršeni. Poleg tega se učenec lahko uči le s pomočjo slike in ob 

tem mentalno ustvari povezavo z besedami (znanjem), ki so shranjene v njegovem 

dolgoročnem spominu. V primeru učenja ob preprosti sliki pa ostaja še dovolj kognitivnih 

zmožnosti, da je učenje prav tako lahko učinkovito, čeprav so besede prikazane ločeno.  
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Načelo prostorske kontinuitete ima podobnosti z načelom modalnosti. Oba načina namreč 

uporabljata slike in besede: prvi tiskane besede, drugi govorjene. Ali je potem vseeno, katero 

načelo uporabimo? Načelo modalnosti pravi, da se ljudje bolje učijo iz kombinacije slik in 

govorjenih besed (poslušanja) kot pa iz slik in tiskanih besed (Mayer, 2009, str. 200). Mayer 

pravi, da ni vseeno, kateri način uporabimo. Zakaj? Načelo modalnosti enakomerno 

obremenjuje oba vhodna kanala, zvočnega in vizualnega. Na ta način ni noben sprejemni 

kanal (oko, uho) preobremenjen. Nasprotno od tega pa načelo prostorske kontinuitete močno 

obremenjuje vizualni kanal, ker oko procesira slike in besede, zvočni kanal pa ostaja 

neobremenjen. Kognitivna teorija multimedijskega učenja pravi, da je proces smiselnega 

učenja otežen, če je vizualni kanal preobremenjen. Besede in slike tekmujejo za omejene 

kognitivne procese vizualnega kanala, kajti obe informaciji vstopata skozi oko. Mayer je zato 

prepričan, da načelo modalnosti pripomore k boljšemu razumevanju, vendar pod določenimi 

pogoji: vsebina mora biti kompleksna in posredovana v primerno hitrem tempu (ang. fast-

paced), poslušalec pa mora biti seznanjen z besedami (razumevanje besedila). Prednosti 

modalnosti je več: možnost uporabe pogovornega jezika, v primeru zahtevnejših razlag je 

poslušanje razlage za učenje učinkovitejše kot branje, glas pripovedovalca in poudarki 

ključnih besed v govoru. V določenih situacijah pa ima načelo prostorske kontinuitete 

prednost, ker je mogoče besedilo brati počasneje ob sočasnem gledanju slike, vpliva na 

razumevanje težje izgovorljivih besed, predvsem pa je branje besedila včasih lažje razumljivo 

tistim, ki so iz drugače govorečih jezikovnih področij.  

Za razumevanje uporabe načela modalnosti v muzeju si ponovno poglejmo primer predstavitve 

umetniškega dela Zvezdna noč (avtor Vincent van Gogh), v muzeju MOMA. Na spletni strani 

(slika 7) je polje z naslovom Multimedia. Obiskovalcu ponujajo dve možnosti za spoznavanje in 

učenje o omenjenem umetniškem delu. Prva možnost je avdio način in omogoča poslušanje 

besed – razlago kustosov (dolžina posnetka 1,51 min), druga ponuja ogled videa (dolžina 

posnetka 1,08 min), na katerem so prikazani obiskovalci muzeja MOMA. Ob gledanju videa 

poslušamo njihova pripovedovanja, kako doživljajo sliko, umetniška slika pa se prikazuje kot je 

postavljena v realnosti ter v povečanih detajlih. Poslušanje avdio posnetka omogoča, da se 

uporabnik povsem osredotoči na vsebino in pomen razlage (uporablja se le en kanal 

sprejemanja), ker pa je posnetek kratek, ne preobremenjuje kognitivnega procesiranja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uporaba IKT v muzejski pedagogiki  

18 

 

 

Slika 7: Multimedija  

(MOMA) 

Načelo segmentiranja je še posebej zanimivo za muzejsko okolje. To načelo se dotika načina 

in količine predstavljanja določene vsebine. Segmentiranje ali razčlenjevanje je tehnika 

poučnega oblikovanja vsebin, s katero se uporabniku olajša opravljanje bistvenih kognitivnih 

procesov. Pri segmentiranju se kompleksno multimedijsko sporočilo razdeli na manjše dele, 

po možnosti koherentne sklope vsebin, ki so za učečega obvladljivi in so predstavljeni 

zaporedno. Uporabnik ima nadzor, ki mu omogoča procesiranje v posameznih korakih in 

napredovanje iz enega dela v naslednjega z izbiro možnosti »naprej« ali »nadaljuj« (slika 8). 

To sta ključni značilnosti segmentiranja.  

 

 

Slika 8: Uporaba načela segmentiranja  

(Smithsonian American Art Museum) 
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Bistvo načela segmentiranja je upoštevanje značilnosti, da se ljudje bolje učijo, ko je 

multimedijsko sporočilo predstavljeno v več krajših predstavitvah, ne pa v eni, neprekinjeni 

predstavitvi (Mayer, 2009, str. 175–176). Predolge multimedijske predstavitve močno 

obremenijo kognitivne zmogljivosti posameznika, še posebej v primeru zahtevnih, kompleksnih 

materialov in hitrih načinov predstavitve. Učenec bo mogoče uspel ujeti nekaj fragmentov 

predstavitve ali učne vsebine, vendar jih ne bo zmogel v celoti globlje procesirati. Učenje 

postane nesmiselno – razumevanje smisla vsebine izostane. Na podlagi raziskave o delovnem 

spominu (Baddeley, 1999, v Mayer, 2009, str. 188), ki je ugotovila, da so učenci sposobni 

zadržati le nekaj informacij naenkrat, se predlaga, da mora biti količina naenkrat posredovanih 

informacij majhna. Tudi tu velja spoznanje, da je veliko odvisno od izkušenj (starosti, 

sposobnosti, predznanja) samega učenca: bolj ko je ta neizkušen, bolj je treba stvari 

poenostaviti, in obratno, bolj izkušen učenec potrebuje za delo zahtevnejše materiale, z manj 

vodenimi koraki do učnega rezultata in s kompleksnejšimi vsebinami. Raziskave so pokazale, 

da uporaba multimedije najbolj deluje pri tistih, ki imajo manj znanja ali nižji nivo znanja 

(Kalygula, 2005, Mayer, 2001, v Mayer, 2009, str. 275).  

2.2.5 Konceptualizacije spletnih didaktičnih učnih gradiv 

Načinov, kako pristopiti k oblikovanju spletnega učnega gradiva, je več. Model DDD-E (ang. 

decide, design, develop, evaluate), (diagram 2), ki ga ponujata K. S. Ivers in A. E. Barron 

(2006), je okvirni plan za oblikovanje in razvoj multimedijskega projekta, namenjen učiteljem 

in učencem za šolsko delo, vendar ga je mogoče modificirati, razširiti in uporabiti tudi za 

druge, na primer za individualne potrebe. Vsebuje tri glavne faze: 1. odločitev (ang. decide), 

2. planiranje in oblikovanje (ang. design), 3. razvoj – produkcija (ang. develope) in 4. 

evalvacija (ang. evaluation), ki se izvaja vseskozi, še posebej pa med delovnimi procesi 2 in 

3.  

 

4. EVALVACIJA (Evaluation) 

 

Diagram 2: Model DDD-E za oblikovanje in razvoj multimedijskega projekta 

(Ivers in Barron, 2006, str. 24) 

 

1. ODLOČITEV (Decide)

•1. Cilj projekta.

2. “Brainstorming”  ali 
"viharjenje možganov", 
iskanje idej.

3. Raziskovanje.

2. PLANIRANJE IN 
OBLIKOVANJE (Design)

•1. Diagram poteka.

2. Določanje vizualnega 
izgleda na 
računalniškem zaslonu.

3. Ustvarjanje vsebine,  
zgodbe.

3. RAZVOJ-produkcija  
(Develope)

•1. Animacija.

2. Grafika, slike.

3. Video.

4. Avdio.

AVTORSKI 
PROGRAM
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R. Colvin Clark in C. Lyons (2011, str. 272) razlagata, da je za oblikovanje poučnih modelov 

najpogosteje uporabljena metoda ADDIE (ang. analyze, design, develop, implement, 

evaluate). Pravita, da je poleg identifikacije ciljev učnega modela treba preveriti še podatke o 

učencu, vključno s tem, kje in kako bo učenje potekalo. Poznavanje značilnosti učenca 

(starost, predznanje, dosežena izobrazba, računalniška pismenost, demografska lokacija, 

kulturne značilnosti, določene fizične omejitve, npr. slab vid) v začetni fazi lahko ključno 

vpliva na oblikovanje grafike in končen program. Z analizo časa in prostora, kjer bo 

poučevanje potekalo, lahko ugotovimo, kako podrobno oziroma natančno in jasno bomo 

pripravili program. Tako mora biti v primeru učenja z uporabo IKT, ki poteka samostojno, že 

program pripravljen tako, da je čimbolj »samorazlagalen« (ang. self-explanatory) oziroma 

ima jasna navodila za uporabo. 
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3 EMPIRIČNA RAZISKAVA UČENJA ZGODOVINE Z UPORABO 

IKT NA PRIMERU STENSKE POSLIKAVE 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Raziskava se osredotoča na učenje zgodovine z uporabo IKT na primeru socrealistične 

stenske poslikave Zgodovina Slovencev od naselitve do danes (Slavko Pengov, 1958–59, 

Državni zbor RS) ob uporabi posebej zasnovanega muzejskega didaktičnega gradiva na 

spletni strani http://emuzej.si/.  

Snovanje spletnega učnega gradiva je kompleksen proces, ki zahteva poznavanje kognitivne 

teorije multimedijskega učenja. V raziskavi je uporabljena načrtno pripravljena muzejska 

didaktična vsebina, ki se povezuje s šolskimi učnimi vsebinami. Predstavljamo jo v 

nadaljevanju.  

Freskantski niz Slavka Pengova se nahaja v prvem nadstropju in v preddverju velike dvorane 

Državnega zbora v Ljubljani. Vije se prek vseh štirih sten pod stropom, dolg je 67,4 m in 1,4 

m visok. Na neprekinjenem tekočem traku prikaza zgodovine Slovencev vidimo upodobljene 

glavne dogodke in ključne zgodovinske osebnosti, ki predstavljajo določeno zgodovinsko 

dogajanje in obdobje. Pripoved se začne na prvi steni s prikazom razvalin Emone in z 

obdobjem razpada rimskega imperija, zaključi pa se na četrti steni z upodobitvijo mladih v 

delovni akciji in z zorečim žitom – »sadovi« socialistične ureditve. Stenska poslikava 

Zgodovina Slovencev od naselitve do danes je narejena v stilu socialističnega realizma, ki je 

ustrezal ideološkim predstavam takratnega novega režima socialistične oblasti. Doktrino 

socialističnega realizma, še posebno v monumentalnem slikarstvu, so zapovedovali 

zagovorniki državne propagande socializma v umetnosti. Ustrezno nazorna tematika je 

predstavljala sredstvo »vzgoje« širokih množic. Naturalistično plastična in jasna pripoved je 

najbolj odgovarjala »dojemanju širokih množic« (Mikuž, 1950, v Vovk, 2012, str. 13). 

Naloga Pengova ni bila slediti modernističnim slikarskim tokovom; naloga umetnika je bila 

prikazati zgodovino na način, »ki simbolno zastopa nacionalno (slovensko) in politično 

(socialistično) identiteto vodilnega telesa v državi« (Vovk, 2012, str. 13). Dogodki v freski 

Zgodovina Slovencev od naselitve do danes niso predstavljeni tako, kot so se v resnici zgodili, 

niti po slikarjevem mišljenju. Prizori so predelani v korist idejne vsebine.  

Originalna freska je pomembna snov za spoznavanje ne samo umetnostne zgodovine, ampak 

tudi zgodovine. Izhodišče pri snovanju spletnega učnega gradiva v naši raziskavi predstavlja 

en tematski sklop – kmečki upori. Na freski so prizori kmečkih uporov prikazani na prvi 

polovici druge stene (slika 16). Vseh prizorov skupaj je sedem (slike od 9 do 15). 

Prvi temelji oblikovanja slovenskega naroda se zgodijo ob zgodovinskih prelomnicah, ki jih 

predstavljajo kmečki upori sredi 15. in 16. stoletja. Na naših tleh ni ohranjenih likovnih 

dokumentov iz 15., 16. in 17. stoletja, ki bi bili povezani s slovenskimi in hrvaškimi 

kmečkimi upori, ostali so le gradovi kot arhitekturne priče tega časa (Cevc, 1974, str. 158–

161).  
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Naslov spletnega učnega gradiva je Skozi sliko spoznavam zgodovino. Tematsko je gradivo 

povezano s šolskimi cilji in vsebinami pri predmetu zgodovina v sedmih in osmih razredih 

osnovne šole na temo kmečkih uporov in je zasnovano za samostojno učenje z uporabo IKT. 

Posodobljeni program zgodovine za sedme in osme razrede (Program osnovna šola 

Zgodovina. Učni načrt, 2011) je zasnovan učnociljno in procesno-razvojno. Program učitelju 

dopušča možnost, da teme, glede na interes učencev, »izbira, razširja in poglablja«, v učilnici 

ali zunaj nje (prav tam, str. 4).  

Spletno učno gradivo v sedmem razredu lahko dopolnjuje obvezno vsebino Srednji vek – 

oblikovanje nove kulturne in politične podobe Evrope, in sicer pri temi Plemiči in kmetje, 

predvsem pri dveh šolskih ciljih, kjer učenci:  

 »pojasnijo temeljne značilnosti iz življenja srednjeveških stanov (plemiči, kmetje), 

 opišejo življenje v okviru zemljiškega gospostva« (str. 14). 

Temi, ki v osmem razredu sovpadata s spletnim učnim gradivom, sta Spremenjena politična 

in verska podoba Evrope (obvezna tema) in Kmečki upori, epidemije in naravne nesreče 

(izbirna tema). Šolski cilji, ki se lahko dopolnjujejo, so tisti, s katerimi učenci: 

 »pojasnijo posledice turških vpadov v slovenske (zgodovinske) dežele (str. 17), 

 opišejo vzroke in posledice kmečkih uporov na Slovenskem,  

 sklepajo o podobnostih in razlikah med kmečkimi upori na Slovenskem« (str. 18). 

Pri izbiri učnih ciljev, ki bi jih želel muzej dopolnjevati, sta potrebna skrben premislek in 

načrtovanje. Mnogo šolskih učnih ciljev je takšnih, da hitro lahko zavedejo v ponavljanje 

doseganja istih ciljev tudi v muzeju, največkrat zaradi zanimive teme in preproste možnosti 

uporabe muzejskih zbirk ali virov.  

Spletno učno gradivo Skozi sliko spoznavam zgodovino se naslanja na likovno kulturno 

dediščino. V zasnovi je večpredstavnostno in interaktivno. Opira se na kognitivno teorijo 

večpredstavnega ali multimedijskega učenja. 

Gradivo je osredotočeno na učenca in pri njem spodbuja aktivno učenje. Pri oblikovanju 

učnih strani so upoštevana naslednja Mayerjeva (2009) načela multimedijskega oblikovanja: 

načelo multimedije ali večpredstavnosti, načelo koherence, načelo prostorske kontinuitete, 

načelo sočasnosti, načelo segmentiranja, delno načelo modalnosti, delno pa tudi načelo 

personalizacije.  

Redundantno načelo večpredstavnostnega učenja razlaga, naj avtor v predstavitvi uporabi 

napisana ali brana besedila in ne obeh hkrati (Colvin Clark in Mayer, 2011, str. 135). Mi smo 

to načelo prekršili s tem, da smo na isti strani postavili AV-vsebine in besedilo skupaj. 

Besedilo je prepis govora, ki ga lahko slišimo v AV-načinu. To je storjeno namerno, kajti če 

med poukom ni možnosti za poslušanje posnetka govora ali pa ima učenec težave s sluhom, 

potem ima možnost vsaj prebrati razlago.  
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Vse prikazane slike so opremljene s kratkimi besedili (branje in/ali poslušanje), ki 

predstavljajo posamezne prizore. Učencu pomagajo z zgodbami s slik razumeti zgodovinske 

dogodke ter prepoznati ključne osebe, spodbujajo k razmisleku o teh dogodkih in osebah in k 

ustvarjanju lastne interpretacije. Po gradivu se lahko premikajo poljubno (hierarhična 

zgradba). Za delo učencev s spletnim učnim gradivom smo načrtovali okoli 20 minut. 

Predstavljeno gradivo je novost v slovenski muzejski pedagogiki, zato smo se odločili 

preveriti njegovo uporabnost na terenu v šoli. 

3.1.1 Namen in cilji raziskave 

Namen raziskave je ugotoviti, na kakšen način načrtno pripravljene multimedijske spletne 

muzejske učne vsebine v povezavi z učnimi vsebinami iz učnega načrta vplivajo na zanimanje 

učencev pri učenju in kako je implementacija te metode pridobivanja znanja pedagoško 

ustrezna (uspešna) pri doseganju muzejskih in šolskih ciljev. V raziskavi ugotavljamo tudi 

mnenje učiteljev o ustreznosti izbrane metode.  

Postavili smo naslednja cilja: 

1) Ugotoviti, ali spletno učno gradivo Skozi sliko spoznavam zgodovino spodbuja željo po 

učenju in poglabljanju znanja.  

2) Ugotoviti stališča in mnenja učiteljev o spletnem učnem gradivu Skozi sliko spoznavam 

zgodovino, ki je povezan z vsebinami muzejske zbirke, glede njegove uporabnosti pri 

dopolnjevanju učne vsebine in poglabljanju znanja učencev o zgodovini.  

3.1.2 Raziskovalna vprašanja 

V raziskavi smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja:  

 Ali učenci in učitelji, ki so vključeni v naš vzorec, v procesu izobraževanja 

uporabljajo spletna učna gradiva, ki so dostopna v muzejih in galerijah?  

 Ali so spletna učna gradiva, ki predstavljajo likovno kulturno dediščino, na spletni 

strani uporabna za samostojno učenje z uporabo IKT?  

 Kakšna naj bo vsebina spletnega učnega gradiva glede količine in načina predstavitve 

snovi, ki je primerna za učenje z uporabo IKT in se navezuje na spoznavanje muzejske 

zbirke?  

 Kakšni sta stališče in mnenje učitelja, ki sodeluje v raziskavi, glede uporabnosti 

spletnega učnega gradiva, povezanega z vsebinami muzejske zbirke, pri dopolnjevanju 

šolske učne vsebine in poglabljanju znanja učencev? 

Med raziskovalnimi vprašanji so tudi takšna, s katerimi ugotavljamo vidik učenca in učitelja 

glede novosti ter njuno počutje ob tem. 
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3.2 Metoda in raziskovalni pristop  

V raziskavi smo uporabili pilotsko akcijsko kvantitativno metodo in kvalitativno 

metodologijo pedagoškega raziskovanja.  

Končna raziskava je bila izvedena z uporabo kvalitativnega raziskovalnega pristopa z 

induktivno metodo (kode se določajo med analizo besedila). Interpretativna paradigma, ki je 

značilna za kvalitativno raziskovanje, pomeni, »da je poudarek na razumevanju in 

interpretaciji raziskovanih situacij, ravnanj in dogodkov z vidika njihovih udeležencev« 

(Vogrinc, 2008, str. 49). Ta značilnost je ustrezala namenu raziskave zato, ker nas je med 

raziskovanjem zanimal tudi opis doživetij (zadovoljstvo, zanimivost) posameznika.  

V procesu raziskave smo se prilagajali raziskovalnemu načrtu. Med zbiranjem podatkov in 

njihovo analizo smo namreč ugotovili, da potrebujemo dodatni intervju z učiteljem, ker se je 

eden od dveh planiranih učiteljev med potekom končne raziskave odločil za pripovedni 

intervju. Spremembe pri izvedbi kvalitativnih raziskav so pogoste, to potrjujeta tudi Engel in 

Schutt (2005, v Vogrinc, 2008, str. 52), ki pravita, da je za »kvalitativno raziskovanje značilen 

refleksiven, povraten oziroma prožen raziskovalni načrt, ki se razvija med potekom 

raziskave« in je »vnaprej pripravljen raziskovalni načrt treba prožno prilagajati v celotnem 

poteku raziskave«. H končni raziskavi smo se odločili povabiti učence osmih razredov OŠ 

Livada v Ljubljani, ker imajo po učnem načrtu temo kmečkih uporov v planu za širšo 

obravnavno v ponudbi izbirnega predmeta. 

3.2.1 Pilotska raziskava 

V raziskavi je uporabljen namenski vzorec, ki je zajemal dve kategoriji anketirancev: 

1. učenci sedmih razredov ene šole,  

2. učitelji na predmetni stopnji iste šole. 

Pilotska raziskava je potekala na OŠ dr. Vita Kraigherja v Ljubljani v mesecu maju 2017, in 

sicer z učenci 7. a (14 učencev) in 7. b (12 učencev) razreda. Učenci so se učili samostojno na 

šolskih računalnikih. Vsi so imeli povezavo do svetovnega spleta. Potek raziskave smo 

učencem razložili in jo opravili v vsakem razredu posebej, na enak način in v trajanju ene 

šolske ure (45 minut). Učenci so pred začetkom učenja prejeli navodila za delo na spletnem 

učnem portalu in navodilo za izpolnjevanje ankete. V raziskavi sodelujoči učitelj ni bil 

prisoten med potekom raziskave z učenci. Prisoten je bil drugi učitelj, ki v raziskavi ni 

sodeloval. Raziskovalka je dobila ustno privolitev vodstva šole OŠ dr. Vita Kraigherja v 

Ljubljani za izvedbo raziskave in objavo rezultatov v magistrskem delu in drugih medijih. 

Za prostovoljno sodelovanje učencev v raziskavi smo pridobili pisno soglasje staršev oziroma 

skrbnikov. Sodelovanje učitelja je bilo v raziskavi prostovoljno. V raziskavi je sodelovalo 

enako število fantov (13) in deklet (13). Podatki vseh sodelujočih so anonimni. 

Tehnološki okvir pilotske raziskave je predstavljala začasna spletna učna platforma 

https://katarina.proba.tiskajvroce.si/wp/. Ustvarila jo je raziskovalka sama s pomočjo izbrane 
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teme iz baze WordPress (ang. free and open-source content management system, CMS), ki je 

sistem za upravljanje vsebin. Elementi IKT so bili oblikovani z različnimi vtičniki iz iste 

spletne baze.  

Spletno okolje, v katerem se je nahajalo spletno učno gradivo, je omogočalo interaktivna 

vprašanja s povratnimi informacijami, ogled slik s klikom na »hot spot«, ogled videa, 

interaktivno sestavljanje galerije slik po spominu, interaktivni ogled galerije s celotno fresko 

po segmentih, prijavo in aktivnost v forumu. Nekaj prikazanih slik je z vprašanji spodbujalo k 

raziskovanju zgodbe v sliki. Vtise ali zgodbo naj bi učenci potem opisali v forumu, kjer bi 

lahko primerjali različne opise slik in dogodkov ter izražanja lastnih mnenj.  

Akcijska pilotska raziskava omogoča tudi ugotavljanje časa, ki ga učenec potrebuje, da opravi 

zadano delo. Ugotovitve raziskave lahko vplivajo na poznejše načrtovanje v povezavi z 

določanjem časovnega okvira, zato se v okviru pilotske raziskave meri čas, ki ga učenec 

potrebuje za celotno obdelavo pripravljenega gradiva na predvidenem spletnem portalu.  

V pilotski raziskavi smo uporabili naslednji instrumentarij zbiranja podatkov: 

Nestrukturirano opazovanje z udeležbo 

Aktivnost je predvidevala samostojno delo s spletnim učnim gradivom z uporabo računalnika. 

Smernice nestrukturiranega (javnega) opazovanja so zajemale merjenje časa, ki ga posamezni 

učenec porabi za predvideno aktivnost (pred izpolnjevanjem ankete), opazovanje učencev in 

učitelja v procesu samostojnega učenja in opazovanje nečesa, kar ni bilo vnaprej načrtovano.  

Vprašalnik za učence in učitelje 

Spletni anketni vprašalnik za učence je imel 2 vprašanji demografskega tipa in 7 vprašanj 

različnih tipov, ki so se nanašala na raziskovalno območje: odprto, zaprto, ocenjevalna 

lestvica in lestvica stališč. Zanimale so nas izkušnje, pričakovanja in vtisi učencev pri delu s 

pripravljenim spletnim gradivom ter koliko novega so se naučili ali poglobili znanje. Anketna 

vprašanja so bila razdeljena v štiri sklope. S prvim sklopom vprašanj smo ugotavljali izkušnje 

učenca z uporabo realnih ali virtualnih muzejskih gradiv pri učenju. Drugi sklop vprašanj se 

je nanašal na ugotavljanje uporabnosti muzejskih spletnih virov za učenje z uporabo IKT. S 

tretjim sklopom vprašanj smo spoznavali težave učenca pri delu s spletnim gradivom. Četrti 

sklop je zajemal vprašanja v zvezi z učenčevim doživljanjem načina podajanja spletne 

vsebine, pri čemer sta nas zanimala stopnja zadovoljstva in nivo zanimivosti podajanja 

vsebine. Spletni anketni vprašalnik je bil anonimen in namenjen pilotski raziskavi. Nanj je 

odgovorilo 26 učencev. 

Spletni anketni vprašalnik za učitelje je imel 2 vprašanji demografskega tipa in 8 vprašanj 

različnih tipov, ki so se nanašala na raziskovalno območje: odprto, zaprto, ocenjevalna 

lestvica in lestvica stališč. Na vprašalnik je odgovoril en učitelj. Spletni anketni vprašalnik je 

bil anonimen in namenjen pilotski raziskavi. 

Spletna anketna vprašalnika za učence in učitelje je pripravila raziskovalka sama s spletno 

aplikacijo EnKlikAnketa (1KA). Vprašalnika sta bila dostopna na spletnem portalu 
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EnKlikAnketa (1KA) v obdobju od aprila do maja 2017. Učenci so izpolnili vprašalnik 

neposredno po opravljeni raziskavi v učilnici. Sodelujoči učitelj je ogled spletne strani in 

izpolnjevanje vprašalnika opravil od doma. 

Postopki obdelave podatkov v pilotski raziskavi so bili različni. Odgovori učencev iz 

vprašalnika so predstavljeni s frekvenčno-strukturno tabelo in tabelo. Na vprašalnik, ki je bil 

namenjen učiteljem, pa je odgovoril le en učitelj. Zaradi tega rezultate predstavljamo v 

besedilu, nekaj pa v strukturnem stolpcu. Zaradi zagotavljanja anonimnosti ne bomo navedli 

spola in starostne kategorije ter razreda in predmeta poučevanja anketiranca. 

3.2.2 Končna raziskava 

Raziskovalni vzorec v raziskavi so bili štirje učenci ene šole in trije učitelji z dveh osnovnih 

šol (dva z OŠ Livada, eden z OŠ dr. Vita Kraigherja). V raziskavo sta torej bili vključeni dve 

različni skupini: učenci osmega razreda in predmetni učitelji. Vzorec je bil neslučajnostni in 

namenski.  

Vsi udeleženci so v raziskavi sodelovali prostovoljno, izvedba raziskave je potekala v 

soglasju z vsemi: s starši, z učenci, učitelji in vodstvom šole. Pogoj ali značilnost vzorca je 

bil, da so učenci določeno temo s področja zgodovine Slovencev v okviru učnega načrtu že 

spoznali ter da so poznali osnovne funkcije dela z računalnikom. Pri vseh učiteljih je bil 

pogoj, da so strokovno usposobljeni za poučevanje na osnovni šoli. 

Značilnost 'enote' proučevanja je bila v njeni dvojnosti: po eni strani smo načrtovali 

proučevanje zasnove novega spletnega učnega gradiva oziroma njegovo uporabnost v okviru 

ciljev raziskave, na drugi strani smo želeli proučiti delo učencev in učiteljev s pripravljenim 

gradivom. Zato je bil za raziskovalko majhen vzorec relevanten za raziskavo. 

Raziskovalna spletna učna platforma je bila dostopna na povezavi http://emuzej.si/. Aktivnost 

učenca na tej platformi je predstavljala samostojno delo na računalniku, branje besedila in 

ogled slik s klikom na »hot spot« ali »vročo točko«. Hyperlink »hot spot« smo v sistemu 

WordPress ustvarili s programsko opremo za kreiranje interaktivnih vsebin H5P. Ozadje 

predstavlja slika, na kateri so nameščene »vroče točke«. S klikom na točko odpremo določeno 

vsebino na sliki. Aktivnost učencev je predvidevala še interaktivno sestavljanje galerije slik 

po spominu, ogled interaktivnega videa, poslušanje zvočnega posnetka, reševanje uganke, 

reševanje testa (kviz) s povratnimi informacijami, iskanje napak v sliki s klikom na »hot spot« 

(sliko smo najprej obdelali s programom Adobe Photoshop), ogled galerije s celotno fresko in 

navodilo za obisk spletne strani drugega muzeja, kjer so si lahko ogledali virtualni katalog 

Pokrajinskega muzeja Kočevje, objavljenega ob 500-letnici slovenskih kmečkih uporov 1515 

(septembra 2018 katalog ni več aktiven, op. K. S.).  

Raziskavo smo izvedli v mesecu novembru 2017. Opravili smo intervjuje s štirimi učenci 

(U1, U2, U3, U4) in s tremi učitelji (P1, P2, P3).  
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V nadaljevanju podrobneje predstavljamo instrumentarij zbiranja podatkov. 

Nestrukturirano opazovanje z udeležbo 

Smernice nestrukturiranega opazovanja so zajemale opazovanje dela na računalniku (učenec 

in učitelj) ter merjenje časa. Opažanja smo zapisovali v dnevnik raziskovalke. Za kontrolno 

listo, ki je »sestavljena iz seznama postavk, opazovalec pa označi pojavljanje določenega 

vedenja« (Sagadin, 1998, v Vogrinc, 2008, str. 84), se nismo odločili zaradi majhnega vzorca. 

Opazovanje je bilo javno. 

Med raziskavo smo opazovali delo učencev na spletnem učnem portalu, verbalno in 

neverbalno komunikacijo ter nepredvidljive situacije. Opažanja in ugotovitve smo zapisovali 

sproti ter jih uredili takoj po končani raziskavi.  

Polstrukturirani neposredni intervju z učenci 

Intervju z učenci je bil izveden individualno, teden dni po opravljenem aktivnem delu s 

spletnim učnim gradivom. Vprašanja za učence so bila za vse enaka, so pa bila glede na 

pripovedovanje udeleženca v intervjuju prilagojena z dodatnimi podvprašanji za boljše 

razumevanje odgovora ali opisane situacije. Cilj intervjuja je bil ugotoviti njihov pogled in 

njihovo doživljanje med potekom raziskave, spoznati njihove izkušnje glede pridobivanja 

informacij na muzejskih in galerijskih spletnih straneh, identificirati težave, ki so jih imeli pri 

delu, ugotoviti, ali so se z delom na učnem portalu česa naučili, in ali so poglobili znanje. 

Vprašanja:  

1. Kakšen način učenja si pričakoval/-a na muzejski spletni strani?  

2. Ali že imaš kakšne izkušnje, ko si na spletnih straneh muzejev ali galerij iskal/-a 

določene informacije? Opiši (kje, zakaj).  

3. Opiši, kaj je bilo na spletni strani, ki smo jo obiskali danes, zate osebno zanimivo? Si 

izvedel/-a kaj novega? 

4. Kaj ti je bilo všeč? Kaj ti ni bilo všeč? Zakaj? 

5. Ali želiš še kaj dodati? Nekaj, česar te nisem vprašala, a bi mi želel/-a povedati? 

Polstrukturirani neposredni intervju z učitelji 

Intervju z učitelji je bil ravno tako planiran in izveden individualno, teden dni po tistem, ko so 

učenci opravili aktivni del raziskave. Vprašanja so bila za vse učitelje enaka. Cilj, ki naj bi ga 

z intervjujem dosegli, je bil ugotoviti stališče in mnenje učiteljev o spletenem učnem gradivu, 

ki je povezano z vsebinami muzejske zbirke, glede njegove uporabnosti pri dopolnjevanju 

učne vsebine in poglabljanju znanja učencev. 

Vprašanja: 

1. Ali ste že kdaj obiskali DZ RS in si ogledali fresko Slavka Pengova? 

2. Ali ste že kdaj na spletni strani DZ RS iskali podatke o umetnostni zbirki? Katere? 

3. Kakšne so vaše izkušnje z uporabo muzejskih spletnih gradiv kot virom informacij za 

dopolnjevanje učne vsebine ali poglabljanje znanja učencev? Mi lahko kaj več poveste 
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o vaših razlogih za uporabo oziroma razloge, zakaj jih ne uporabljate, če je v tem 

primeru tako? 

4. Kakšno je vaše stališče glede informacij, ki so v učnem gradivu? So uporabna pri 

dopolnjevanju učne vsebine ter poglabljanju znanja učencev?  

5. Katere vzgojno-izobraževalne cilje menite, da z uporabo tega gradiva lahko dosežete? 

6. Ali bi želeli glede na najino temo pogovora še kaj sami dodati ali kaj več povedati? 

Pri intervjuju z učenci in učitelji smo uporabili poseben način spraševanja, to je strategija 

lijaka. Z uporabo te strategije ima raziskovalec možnost začeti intervju s postavljanjem 

vprašanj, ki so splošna, in s tem doseči bolj sproščeno vzdušje med pogovorom že na začetku 

(Tashakkori in Teddlie, 1998, Sagadin, 1995, v Vogrinc 2008, str. 107). 

Pridobljene podatke smo analizirali kvalitativno – vsebinsko. Bistvo kvalitativne analize 

zbranega gradiva med intervjujem je iskanje tem (kodov, pojmov), ker je kodiranje »glavna 

povezava med postopkom zbiranja podatkov in oblikovanjem teorije, ki naj bi razložila 

zbrane podatke« (Vogrinc, 2008, str. 64). Transkripcijo pridobljenih intervjujev smo naredili 

na različne načine. Intervjuje z učenci smo čim bolj dobesedno prepisali. Intervjuje z učitelji 

smo zaradi obsega količine irelevantnih podatkov za raziskavo pri prepisovanju reducirali po 

obsegu. Za to smo se odločili, ker »raziskovalec lahko že na začetku izbere /.../, da bo prepisal 

le tiste dele besedila, ki se nanašajo na postavljena vprašanja oziroma vsebujejo podatke, s 

katerimi bo odgovoril na postavljene cilje raziskave«, ob tem pa smo pazili, da smo vključili 

vse pomembne podatke (prav tam, str. 117).  

Nato smo pristopili k oblikovanju utemeljene teorije, torej k procesu »izločevanja pomena 

oziroma bistva iz posamezne enote kodiranja« (Hesse-Biber in Leavy, 2004, v Vogrinc, 2008, 

str. 62) in poimenovanju nove kode, tj. kategorije. Uporabili smo induktivni pristop (odprto 

kodiranje), ker so abstraktni pojmi oblikovani iz empiričnih podatkov. Odgovorov, ki smo jih 

pridobili s strategijo lijaka, v glavnem nismo kodirali. Kategorije smo povezali z 

raziskovalnimi vprašanji oziroma cilji raziskave. Zatem je sledilo oblikovanje teorije, ki 

razlaga zbrane podatke. 

Druga uporabljena tehnika je instrument nestrukturiranega javnega opazovanja brez udeležbe, 

ob katerem smo zapisali opažanja, tudi tista, ki so bila nepredvidena in so pritegnila 

pozornost. Opazovanje je potekalo v naravnem okolju učencev, da smo zmanjšali vpliv na 

opazovane osebe in omogočili lažje pridobivanje zanesljivih in veljavnih podatkov. Opažanja 

smo zapisali takoj po opravljeni raziskavi kot dnevnik raziskovalke. 

Za veljavnost in zanesljivost podatkov smo intervjuje, z izjemo enega vprašanca, snemali z 

mobilnim telefonom. Posneti intervju smo naslonili še na zapiske opazovanj med potekom 

raziskave – zapisnik, da smo primerjali podatke iz obeh virov. 

Kombiniranje različnih metod in virov podatkov lahko zagotavlja celovitejši pogled v 

proučevani problem in njegovo interpretiranje (Vogrinc, 2008, str. 184). Pristop k obdelavi 

pridobljenih podatkov raziskave bo objektiven, verodostojen, brez subjektivnega pogleda in z 

upoštevanjem vseh zbranih podatkov. 
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4 ANALIZA REZULTATOV RAZISKAVE 

4.1 Rezultati pilotske raziskave 

4.1.1 Izkušnje učencev z uporabo spletnih učnih gradiv 

Na začetku so nas zanimale splošne izkušnje učencev glede uporabe IKT oziroma spletnih 

učnih gradiv pri učenju (graf 1).  

 

Graf 1: Rezultati vprašanja Kolikokrat se učiš s pomočjo spletnih strani muzejev ali galerij? 

Največ jih je odgovorila nikoli (42 %), zatem zelo redko (23 %), manj kot polovica (35 %) pa 

od občasno do zelo pogosto. Iz odgovorov ugotavljamo, da se malo manj kot polovica 

učencev ne uči s pomočjo muzejskih ali galerijskih spletnih stran, drugi učenci pa to počnejo, 

nekateri tudi več kot petkrat na leto (trije so izbrali ta odgovor), kar je več, kot smo 

pričakovali.  

4.1.2 Uporabnost spletnega učnega gradiva za učenje z uporabo IKT 

Z ocenjevalno lestvico smo ugotavljali, kako so učenci ocenjevali zahtevnost spletnega 

učnega gradiva Skozi sliko spoznavam zgodovino (graf 2), ker nas je zanimala njegova 

uporabnost za učenje z uporabo IKT.  

 

Graf 2: Rezultati vprašanja Kako doživljaš zahtevnost učne vsebine na spletni strani, ki si jo 

uporabil/-a v tej raziskavi? 
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Največ jih je menilo, da je vsebina 'nezahtevna' (65 %) ali 'srednje zahtevna' (27 %). 4 % jih 

je ocenilo za 'zahtevna', enak odstotek 'popolnoma nezahtevna', nikomur pa se ni zdela 'zelo 

zahtevna'. Odgovori na vprašanja kažejo, da je bilo gradivo za spoznavanje učencem različno 

zahtevno, za podrobnejšo analizo bi bilo treba ugotoviti dejavnike, ki so povezani s to oceno.  

V nadaljevanju smo želeli preveriti, kako spletno učno gradivo Skozi sliko spoznavam 

zgodovino podpira učno izkušnjo učenca (graf 3).  

 

Graf 3: Rezultati vprašanja Ali si se s pomočjo te spletne strani naučil/-a česa novega? 

Iz podatkov (graf 3) lahko ugotovimo, da so vsi učenci nekaj od predstavljenega že poznali. 

Več kot tri četrtine učencev se je naučilo 'nekaj srednjega'. Zelo majhen odstotek (12 %) se je 

naučilo veliko, nekaj več (15 %) učencev pa ni spoznalo nič novega. Glede na to, da je 

nekoliko širša obravnava učne snovi o kmečkih uporih v osmem razredu, je pridobljeni 

rezultat (pozitivno) presenetljiv, še posebej zaradi tistih, ki so izbrali odgovor nič novega (4 

učenci). 

4.1.3 Težave učencev pri delu s spletnim učnim gradivom 

V nadaljevanju predstavljamo še rezultate ugotavljanja težav pri delu s spletnim učnim 

gradivom Skozi sliko spoznavam zgodovino (graf 4). Mogočih je bilo več odgovorov.  

 

Graf 4: Rezultati vprašanja S katerimi težavami si se soočal/-a med delom na spletni strani v 

tej raziskavi? 

Večina (77 %) je navedla, da ni bilo težav. Odstotek tistih, ki jim videz strani ni bil všeč, je 19 

%. Količina vsebine se je zdela preobsežna manj kot četrtini (8 %). Težave pri pregledovanju 

vsebine je imel en učenec (4 %). Ugotavljamo, da je pomemben podatek predvsem tisti o 
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oblikovnem videzu spletnih učnih strani, ker to vpliva na dojemanje o kakovosti učnega 

gradiva.  

Opazili smo, da so imeli vsi učenci težave zaradi minutaže na videu, ki je določala začetek 

filma. Težavo je predstavljalo tudi to, da zvočniki niso bili priklopljeni in niso mogli poslušati 

zgodbe. Druga večja težava, ki smo jo opazili, je bil 'učni' forum. V 7. b razredu se ni nihče 

prijavil v forum, ker so to možnost spregledali (vprašanje primernosti navodila), v 7. a 

razredu pa se razen enega niso prijavili, ker tega niso želeli. Forum je ponujal učencu možnost 

ustvarjanja svoje zgodbe ob eni sliki in prebiranja prispevkov drugih. Opazili smo tudi težavo 

z orodjem IKT za povečavo slik, ker ni bilo napisanega navodila. Vsi učenci tega niso 

uporabljali in so gledali »majhne sličice«, dokler jim nismo povedali, da to orodje (označeno 

je bilo z majhno ikono) lahko tudi uporabijo.  

4.1.4 Zadovoljstvo učencev s spletnim učnim gradivom 

Od učencev smo želeli oceno zadovoljstva glede posameznih sestavin spletnega učnega 

gradiva Skozi sliko spoznavam zgodovino in učenja z računalnikom (graf 5).  

 

Graf 5: Rezultati vprašanja Oceni svoje zadovoljstvo s/z: 

(ocenjevalna lestvica: 1 – popolnoma nezadovoljen/-na, 2 – še kar nezadovoljen/-na, 3 – 

srednje zadovoljen/-na, 4 – zadovoljen/-na, 5 – zelo zadovoljen/-na) 
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Podvprašanja Odgovori 

 
popolnoma 

nezadovoljen 
še kar 

nezadovoljen 
srednje 

zadovoljen 
zadovoljen 

zelo 
zadovoljen 

Skupaj 

količino vsebine (slike in besedila) 3 (12 %) 3 (12 %) 6 (23 %) 12 (46 %) 2 (8 %) 26 (100 %) 

dolžino teksta 2 (8 %) 5 (19 %) 2 (8 %) 11 (42 %) 6 (23 %) 26 (100 %) 

zanimivostjo razlage 3 (12 %) 2 (8 %) 7 (27 %) 10 (38 %) 4 (15 %) 26 (100 %) 

razumevanjem vsebine 2 (8 %) 1 (4 %) 4 (15 %) 10 (38 %) 9 (35 %) 26 (100 %) 

učenjem s pomočjo računalnika 1 (4 %) 3 (12 %) 9 (35 %) 4 (15 %) 9 (35 %) 26 (100 %) 

reševanjem nalog v testu 2 (8 %) 2 (8 %) 4 (15 %) 8 (31 %) 10 (38 %) 26 (100 %) 

pregledovanjem slik 1 (4 %) 1 (4 %) 6 (23 %) 7 (27 %) 11 (42 %) 26 (100 %) 

 

Tabela 1: Dodatek h grafu 5 

Podrobnejša statistika glede odgovorov učencev v grafu 4 

Ugotavljanje zadovoljstva učencev (graf 5 in tabela 1) je pokazalo, da jih je bila skoraj 

polovica (46 %) zadovoljna s količino vsebine. Razumevanje vsebine večini ni predstavljalo 

težav, saj so bili z njo zadovoljni (38 %) ali zelo zadovoljni (35 %). Nezadovoljnih z 

zanimivostjo razlage je bilo manj (20 %). Reševanje testa (kviz) je pokazalo zadovoljstvo 

učencev, a treba je upoštevati, da je bil test lahek.  

Iz tabele 1 ugotavljamo, da sta se pregledovanje slik in dolžina besedila izkazala za najbolj 

pozitivno ocenjeni sestavini, kar se je potrdilo tudi pri prvi sestavini količina vsebine (slike in 

besedila) (12 %). Do enake ugotovitve smo prišli tudi med opazovanjem učencev. Zabeležili 

smo, da so učence slike zelo zanimale in so jih glasno komentirali (7. b).  

V raziskavi smo želeli ugotoviti, zakaj se je zdelo učencem delo na spletni muzejski učni 

strani zanimivo (graf 6 in tabela 2). Mogoče je bilo izbrati več odgovorov.  

 

Graf 6: Rezultati vprašanja Spletna stran mi je bila zanimiva, ker: 

Rezultati kažejo, da so učenci poleg zabave (27 %) na spletni učni strani imeli podporo pri 

raziskovanju in razumevanju zgodovine, kar je odgovorilo 11 učencev (42 %), osebno je tema 
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zanimala 5 učencev (19 %), odgovor drugo je izbralo 7 učencev (27 %). Velik odstotek 

rezultata pri zabavi izhaja verjetno zaradi kviza, kar smo opazili med njihovim delom.  

Iz spodnje tabele je razvidno, kaj so učenci sami vpisali. Odgovor je vpisalo sedem učencev. 

Odgovori f  % 

so slike in veliko poučnega 1 4 % 

ker je bila tema predstavljena na zanimiv način 1 4 % 

dobri podatki 1 4 % 

slike 1 4 % 

ker tega prej nisem vedela in sem se iz tega nekaj 

naučila 
1 4 % 

je lepo narejena stran 1 4 % 

ni mi bila zanimiva, izguba časa 1 4 % 

Skupaj 7 27 % 

 

Tabela 2: Rezultati vprašanja Spletna stran mi je bila zanimiva, ker – drugo (odprti odgovor): 

Odgovori so informativni. Štirje so napisali mnenje, povezano z učenjem, enemu je bil 

zanimiv način predstavitve, eden se je dolgočasil, enemu je bilo všeč oblikovanje. 

4.1.5 Odnos učitelja do uporabe spletnih učnih gradiv  

Najprej nas je zanimal učiteljev odnos do uporabe IKT oziroma spletnih učnih gradiv. Na 

prvo vprašanje Kakšen je vaš odnos do uporabe multimedijskih sredstev in učenja z uporabo 

IKT v procesu izobraževanja? je bil izbran odgovor 1 (menim, da to sploh ni potrebno), drugi 

možni so bili še: 2 (me zanima, a še ne uporabljam) in 3 (menim, da je to potrebno).  

Drugo vprašanje Muzejske spletne strani (na splošno) za dopolnjevanje snovi pri pouku se mi 

zdijo primerne, ker: je dobilo pozitiven odgovor pri točki 1 (so primerne za raziskovalno in 

projektno delo učencev) in točki 3 (drugo), kar je tudi obrazloženo v razlagi anketiranca 

spodaj. Možnost, točka 2 (učenci radi delajo na računalniku), ni bila izbrana. 

V zadnjem polju ankete na vprašanje Želite podati vaše mnenje oziroma predloge za 

izboljšanje spletnega gradiva, ki ste ga uporabili v raziskavi? Vpišite v spodnji kvadrat. 

Hvala je bila napisana razlaga anketiranca:  

»Na vprašanje o uporabi multimedije pri pouku sem odgovoril negativno. To pa zato, ker sem 

za multimedijo in jo uporabljam, a ne kot podporo učitelju in ne za delo učencev, še posebej 

ne v OŠ. Opažam izredno veliko negativnih posledic uvajanja zgodnjega računalniškega 

opismenjevanja.«  
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Raziskava je pokazala, da učitelj, čeprav sam pri svojem delu uporablja multimedijsko 

tehnologijo, temu ni naklonjen, ko gre za uporabo pri učencih. Dodatnih predlogov ali mnenj 

o spletnem učnem gradivu ni imel.  

4.1.6 Uporabnost spletnega učnega gradiva 

Zanimalo nas je, ob katerih priložnostih bi bilo spletno učno gradivo Skozi sliko spoznavam 

zgodovino po mnenju učitelja uporabno (graf 7). 

 

Graf 7: Rezultati vprašanja o uporabnosti gradiva 

Muzejsko spletno gradivo (predstavljeno v tej raziskavi) bi uporabil pri: 

– možnih je več odgovorov. 

Iz odgovora je razvidno učiteljevo mnenje, da je uporabnost gradiva najprimernejša po ogledu 

freske z namenom utrjevanja in ponavljanja snovi. Nobene druge možnosti od ponujenih: – 

pred odhodom na ogled freske v DZ RS za pripravo, – nikjer ga ne bi uporabil in – drugo, ni 

izbral.  

4.1.7 Zadovoljstvo učitelja s spletnim učnim gradivom 

V raziskavi smo želeli z ocenjevalno lestvico ugotoviti mnenje učitelja o spletnem učnem 

gradivu Skozi sliko spoznavam zgodovino (graf 8).  
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Graf 8: Rezultati vprašanja o oceni učitelja 

Spletno učno gradivo v tej raziskavi je pripravljeno s ciljem spoznavanja, utrjevanja in 

poglabljanja vsebin pri predmetu zgodovina v OŠ (6.–8. razred) z uporabo muzejskih spletnih 

zbirk in vsebin iz strokovne literature ali virov, ki se navezujejo na določeno zgodovinsko 

obdobje. Vsebinski sklop se navezuje na obravnavanje učnih vsebin, povezanih s kmečkimi 

upori na slovenskem ozemlju. Ocenite svoje zadovoljstvo s spletno vsebino na lestvici od 1 do 

5, pri čemer 1 pomeni, z vsebino sploh nisem zadovoljen, in 5, sem zelo zadovoljen. 

Ugotavljamo, da so se razlage ob slikah v spletnem učnem gradivu učitelju zdele zelo 

primerno razložene (ocena 5), malo manj pa je bil zadovoljen z ustreznostjo nivoja 

predstavitve za učence od šestega do osmega razreda (ocena 4). Njegovo mnenje je, da 

spletno učno gradivo dopolnjuje vsebine in cilje učnega načrta za zgodovino nekje v sredini 

(ocena 3), enak vtis je dobil in ocenil tudi možnosti za spoznavanje, utrjevanje in poglabljanje 

zgodovinske teme kmečki upori (ocena 3). Ugotavljamo, da je v prihodnje pomembno 

razvijati predvsem ustrezen nivo spoznavanja, utrjevanja in poglabljanja vsebine za določeno 

starostno skupino (za določen razred). 

4.1.8 Dnevnik opazovanja pilotske skupine 

Opazovanje razreda 7. b 

Učenci in učitelj so prišli v razred ob 8.15. V učilnici so se razporedili po lastni želji in 

vključili računalnike ter odprli spletno stran, na kateri je potekalo raziskovalno delo. Med tem 

so še oddali soglasja staršev, od vsakega posebej pa sem pridobila še soglasje za sodelovanje 

v raziskavi (priloga 3/a in b). Z raziskovalnim delom so učenci začeli ob 8.30. Ob 8.31 sem 

opazila, da so trije učenci začeli najprej izpolnjevati spletno anketo, zato sem ustavila delo 

vseh učencev. Ponovno sem jim na kratko razložila potek raziskave. Ob 8.40 so nekateri 

učenci začeli z ogledom videa in ugotovila sem, da so spregledali navodilo, na kateri minutaži 

naj ogled začnejo. Ob tem sem tudi ugotovila, da imajo vsi računalniki izklopljene zvočnike. 

Ker jih ni bilo mogoče vklopiti, so ogled videa opravili brez zvoka. V razredu je med 

nekaterimi učenci potekal pogovor. Dva učenca sta med seboj še posebej glasno komentirala 

slike. Opazila sem, da jih je ogled slik zelo zanimal. S tem sta pritegnila pozornost sošolcev, 

ki so potem še sami dodajali komentarje. To ni bilo moteče. Posebno zabavno se jim je zdelo 

izpolnjevanje kviza. Nekateri so si med seboj povedali rezultate. Ob 8.45 je z delom na učnem 

portalu končal en učenec, nato je začel odgovarjati na anketo. Ob 8.46 je končal drugi, ob 
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8.47 so končali štirje, ob 8.50 jih je končalo pet, minuto za tem je zaključil še zadnji. Ob 8.54 

sem vprašala, koliko jih je napisalo svojo zgodbo in se prijavilo v forum. Nihče. Niso vedeli 

ali razumeli, kaj lahko naredijo. Nekaj bi jih pisalo, a brez prijave v forum. Najkrajši čas dela 

na učnem portalu brez izpolnjevanja ankete je bil 15 minut, najdaljši 20 minut. Anketo so v 

povprečju izpolnili v nekaj več kot dveh minutah. Učenci so razred zapustili ob 9.05. Učitelj 

ni posegal v delo učencev. 

Opazovanje razreda 7. a 

Učenci so prišli v razred ob 9.10. Sledila sta enak uvod (razlaga, priprava na delo) in postopek 

zbiranja soglasij, kot je opisano za predhodni razred. Opozorila sem jih, da bodo anketo 

izpolnjevali na koncu. Z delom na računalniku so začeli ob 9.20. Ob 9.27 sem opazila, da 

nekateri niso uporabljali orodja IKT 'povečaj sliko' (hot spot), ker za to ni bilo napisanega 

posebnega navodila. Delo je potekalo v prijetnem ozračju, nekateri so delali popolnoma 

samostojno v tišini, proti koncu dela pa se je tudi v tem razredu razvil pogovor, ki se je 

nanašal na delo v raziskavi. Ponovile so se težave zaradi minutaže in zvoka ob ogledu videa. 

Ob 9.35 je končalo z delom osem učencev, ob 9.37 sta končala dva. Ob 9.37 je bilo slišati 

glasno veselje ob rezultatih testa. Ob 9.39 so končali trije, sledil je še eden ob 9.45. Ob 9.47 

sem jih vprašala, koliko se jih je prijavilo v forum, odgovor je bil, da eden. Prijavil se je, a 

zgodbe ni oddal. Štirje so to možnost spregledali in bi kaj napisali, a jim je zmanjkalo časa 

(premalo natančna navodila ali nepozorno branje?). Ostali tega niso želeli, kot sem izvedela, 

jim starši doma ne dovolijo vpisovanja v forume. Učenci so razred zapustili ob 9.55, prav tako 

učitelj, ki v raziskavi ni sodeloval in ni posegal v delo učencev. 

Pri obeh razredih je bilo opazno navdušenje nad izpolnjevanjem kviza. Učenci so bili s tem 

delom skoraj najbolj zadovoljni, med seboj so se tudi primerjali po doseženih rezultatih, ki so 

bili ob koncu izraženi v odstotkih. Ob doseženem rezultatu so na zaslonu dobili pohvalo za 

dober dosežek in v primeru slabšega rezultata spodbudo za ponovitev kviza s ponovnim 

pregledom vsebine.  
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4.2 Rezultati končne raziskave 

4.2.1 Izkušnje učencev z uporabo spletnih učnih gradiv 

V prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali učenci v procesu izobraževanja 

uporabljajo muzejske ali galerijske spletne strani, kako pogosto, kje in zakaj. Izkušnje z 

iskanjem spletnih učnih gradiv za namen izobraževanja so nas zanimale v okviru vseh 

dostopnih informacij, na domačih in tujih spletnih straneh. Z ugotovitvami na to vprašanje 

smo želeli pridobiti uvid v njihove navade pri učenju doma in v šoli.  

Izvedeli smo, da en učenec za učenje največkrat uporablja Wikipedijo, za obstoj muzejskih 

spletnih strani pa sploh ni vedel.  

U1: »Večinoma iščem informacije na Wikipediji, če že, pa če imamo kakšne seminarske. Tako 

za muzej pa je to prvič, kar sem od vas slišal.« 

Drugi učenec za iskanje informacij za naloge pri predmetu zgodovina doma najprej pogleda 

Wikipedijo, potem pa še muzejsko stran in ju med seboj primerja, kar nakazuje na 

vrednotenje informacij. Prepričan je, da ima Wikipedija zanj več informacij, ker ima občutek, 

da je več razlage. Iz odgovora ugotavljamo, da včasih obišče muzejsko spletno stran zaradi 

šolskega dela, ampak je s spletnimi informacijami muzejev nezadovoljen. 

U2: »Ja, bolj slabo, več jih dobim na Wikipediji, kot da greš tako v kakšno smer. Če imamo 

kaj za zgodovino, moramo najti, pa moramo doma pogledat, grem rajši na Wikipedijo 

pogledat, kot pa da grem kam na to muzejsko, ker je malo več informacij, pa malo več ti 

razložijo.« 

Tudi tretji učenec ima tudi navado pregledovati Wikipedijo in pred tem še muzejske spletne 

strani. Informacije s spletnih virov muzejev dopolnjuje z drugimi viri. 

U3: »Ja, če smo na primer za Slovenijo delali plakat, grem pogledat za preteklost, kaj se je 

dogajalo v tem času pa vse /.../. Pogledam pač pri muzejih, potem na Wikipediji pa vse /.../.« 

Iz odgovora četrtega učenca je razvidno, da občasno uporablja muzejske spletne strani 

konkretno zaradi pridobivanja ali poglabljanja novega znanja. Največkrat je za to razlog 

dopolnjevanje šolskega dela doma pri predmetu zgodovina in likovna umetnost. 

U4: »Če vidim neko na primer zanimivo sliko in pol piše, katera je stran in potem (čekiram) 

pogledam stran tega umetnika, tako, kdaj pa kdaj /.../. Pogledam za šolo, pri zgodovini 

največ. In likovnem.« 

Iz analize intervjujev ugotavljamo, da v procesu izobraževanja učenci muzejskih ali 

galerijskih spletnih strani ne obiskujejo pogosto, niti en učenec na primer tudi ni znal navesti 

niti enega spletnega mesta obiskanega muzeja ali galerije. V našem primeru raziskave smo 

opazili še, da je učencem pomembno, da informacijo hitro najdejo in da je ta 'primerno' 

razložena.  
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Povzetek ugotovitev raziskave na prvo raziskovalno vprašanje je, da imajo učenci (v našem 

vzorcu) malo izkušenj z delom na muzejskih ali galerijskih spletnih straneh, ko pa jih 

pregledujejo, je glavni razlog za to dopolnjevanje rednega šolskega dela. 

»Učenci bi morali razumeti pomen muzejskega obiska,« meni M. Ingle (1999, str. 318), ko 

govori o obiskih šolarjev v muzeju. V svoji raziskavi je ugotovila, da so očitne razlike med 

tem, kar muzejska zbirka ponuja in kar učenec v tistem trenutku potrebuje pri učenju. V 

situaciji, ko so učitelji in učenci neopredeljeni glede namena obiska muzeja, učenci izražajo 

več nezadovoljstva, opazujejo bolj na splošno, pritegnejo jih objekti, ki v tistem trenutku niso 

v skladu z njihovimi učnimi cilji obiska. Inglova je mnenja, da je treba jasno poudariti 

povezavo med muzejskim učenjem in potrebami učenčevega trenutnega šolskega dela. Muzeji 

naj bi ob realnih obiskih učitelje informirali glede prednosti učenja v muzeju za učence in 

zanje.  

Pomen učenja ob spletnem obisku muzeja bi se lahko poudaril tudi v razredu. Učitelj bi lahko 

pogosteje dal prednost pomenu šolskega ali domačega učenja iz kompetentnih virov 

(muzejsko-galerijskih in tudi drugih), ne le splošnemu iskanju informacij.  

4.2.2 Uporabnost spletnega učnega gradiva za učenje  

Z drugim raziskovalnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, ali spletno učno gradivo Skozi sliko 

spoznavam zgodovino ima uporabno vrednost za učenje. Raziskava je pokazala, da gradivo 

učencem omogoča pridobivanje novega znanja, da je zanje primerno zahtevno, da omogoča 

samostojno učenje in da učenci ob njem doživljajo zadovoljstvo. To velja za učence iz našega 

vzorca. 

4.2.2.1 Novo znanje 

Učencu U1 se je zdela izkušnja zanimiva, naučil se je nekaj novega oziroma poglobil je svoje 

znanje, ki ga želi uporabiti v prihodnosti pri drugih predmetih. 

U1: »Ja, bilo mi je zelo zanimivo, ker sem se naučil nove stvari in zdaj lahko to uporabim tudi 

vnaprej, pri kakšni zgodovini ali pa geografiji. /.../ Novo mi je bilo, kdaj so se začeli kmečki 

upori, kdo je sedel na tem žarečem stolu. Tega prej nisem vedel, mislim, nekaj sem slišal, 

nisem pa konkretno vedel, kdaj.« 

Naslednji učenec (U2) je povedal, da je pridobil nova spoznanja in predstave o poteku 

dogodkov iz besedil, ki jih je prebral in poslušal, podrobneje pa se je seznanil tudi z likovnim 

delom samim (kar je tudi pripomoglo k celovitejšemu razumevanju zgodovinske teme). 

U2: »/.../, ko sem gledal slike, kako so to delal, pa še kakšno besedilo prebral, to, da mi je še 

nekdo drug povedal, pa video sem pogledal, da sem slike spoznal.« 

Tretji učenec je konkretno navedel, kaj novega se je naučil, in tudi on, tako kot prvi, želi v 

prihodnosti to pokazati v razredu. K razumevanju teme sta pripomogla kratka interpretacija 
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ob slikah, ki ga je usmerjala k opazovanju, in podajanje konkretnih informacij (letnica, knez, 

turški vpadi).  

U3: »Ja, recimo ti slovenski kmečki upori, ki so bili leta 1515, za to sploh nisem vedel, ker jih 

še nismo obravnavali, in to sem se zdaj naučil, in ko bo zgodovina, ko bo učiteljica govorila o 

tem, bom jaz prvi dvignil roko in bom že vse vedel. [...] O teh knezih, pa te slikice. To, ko je 

bilo več slik in manj besedila in ker je bil opis teh slik. Bili so turški vpadi in potem je dol 

pisalo, kaj vidimo na sliki, sem bolj razumel, kaj rabim gledat na sliki.« 

Med pogovorom s četrtim učencem se je pokazalo, da ima napačno predstavo o umetniškem 

delu in njegovi lokaciji, ki ga je v raziskavi spoznaval. Poleg tega, da je v raziskavi spoznal, 

da parlament in mestna hiša nista ista stavba, se je naučil, katera ustanova hrani zgodovinski 

vir, uporabljen v muzejskem didaktičnem gradivu, je svoje znanje o zgodovinskih dogodkih 

poglobil. Samoevalvacija (kviz) je bila zanj uspešna. 

U4: »Bil sem že tam, dvakrat sem že šel in to videl. Nisem pričakoval tako, zelo je bilo 

majhno, ko smo bili v tej hiši [...], ja, v parlamentu, ja, mestni hiši. Zelo je bilo majhno, 

zanimivo,kako so te mize bile tako okrogle. Bil sem v parlamentu, mestni hiši. [?] Aja, jaz sem 

mislil, da je to isto. [...] Ne, freske v živo nisem videl. [...] Ja, pa tudi nekatere, ko sem bral 

tale turški vpad, tale Matija, ne vem, kako se piše [...], ja, Gubec, ja. Mi je bilo lepo brat, 

ampak je bilo zanimivo, vedel sem, da je bil turški vpad, tudi to sem vedel za Matijo, govorili 

smo tudi pri zgodovini, ampak nisem vedel, da so ga na takšen krut način ubil. [...] Meni je 

bilo super, ker smo brali in tu sem izvedel nekaj novega in sem rešil kviz, to mi je bilo všeč.« 

V obeh raziskavah – pilotski in glavni – se je pokazalo, da so bile slike (manipulacija z njimi) 

in interaktivni kviz najzanimivejše in najuporabnejše vsebine za spodbujanje aktivnega dela 

in učenja. Miselne aktivnosti, ki smo jih lahko spodbudili na podlagi likovnega dela, so 

omogočale različne oblike uporabe interaktivnosti in učenci so izrazili svoje zadovoljstvo z 

njimi v intervjujih. Tudi raziskovalci (Lapuh Bele, Bele in Rozman, 2007, str. 239) pravijo, da 

naj bo »učno gradivo osredotočeno na učenca in naj spodbuja aktivno učenje /.../ pozornost, 

motivacijo in kognitivno aktivnost učencev povečujejo interaktivna vprašanja /.../ vprašanje 

naj omogoča takojšnjo povratno informacijo o pravilnosti odgovora /.../«.  

4.2.2.2 Zahtevnost gradiva 

Naš namen je bil preveriti, kako učenci doživljajo zahtevnost spletnega učnega gradiva Skozi 

sliko spoznavam zgodovino.  

Prvi učenec je izrazil občutke srednje zahtevnosti. 

U1: »[...], mislim, ni bilo niti težko niti preprosto, nekje vmes.« 

Drugemu je bilo vse v redu, izrazil je občutek lahke zahtevnosti. 

U2: »Ne, meni je bilo vse dobro.« 

Tretji je imel manjše težave zaradi slabšega razumevanja slovenskega jezika. 
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U3: »To je bilo mogoče pri kakšni besedi, ker slovensko ne razumem čisto v redu in zaradi 

tega. Drugače pa nič, vse v redu.« 

Pri četrtem učencu so se pojavili nasprotni občutki glede zahtevnosti. Najprej ni imel občutka, 

da bo vse uspel prebrati, potem je ugotovil, da mu je bilo zelo lahko. Zahtevnost se je pojavila 

v primeru količine besedila, v kvizu so se mu nekatera vprašanja zdela težka, vseh ni razumel 

in imel je občutek, da so vmes tudi zavajajoča vprašanja. Osebno bi si želel podajanje le 

bistvenih in kratkih informacij. 

U4: »Nisem vedel, da bom prebral v tem času vse, in potem sem videl, da je zelo lahko. /.../ 

Meni je bilo mogoče malo preveč besedila za vsako sliko, ker verjetno sem hotel samo 

bistveno, pač te po letnikih, pač samo to mi je malo bilo težje, veliko je bilo napisano [...]. 

Hm, na kvizu so bila neka vprašanja, ki so bila malo težja, in potem nisem razumel, mislim, 

da zadnje je hotelo, da te zavede, in potem sem moral misliti in misliti in potem je šlo. Samo 

to eno vprašanje je bilo malo težje, zakomplicirano [...], ja, vsega je bilo preveč, boljše bi 

bilo, da bi bili povzetki ali nekaj.« 

4.2.2.3 Samostojnost pri učenju z uporabo IKT 

Pri uporabi spletnega učnega gradiva Skozi sliko spoznavam zgodovino nas je zanimalo, ali se 

bodo učenci lahko samostojno učili in izvajali interaktivne in druge naloge. 

Pri prvem učencu ni bilo težav, bil je prepričan o lastnih sposobnostih in samostojnosti pri 

učenju s pomočjo računalnika. 

U1: »Jaz pri seminarskih nalogah in pri plakatih nikoli ne rabim pomoči, ker sem navajen in 

ker sem se naučil že v tretjem, četrtem razredu delati na računalnikih in mi je v redu. Znam 

sam najti in informacije in vse.« 

Tudi drugemu samostojno učenje, z izjemo manjše pomoči, ni povzročalo težav. 

U2: »Ne, nisem rabil pomoči, nič, vse je bilo jasno. [...] Pač, nekaj sem sošolca vprašal, 

ampak sedaj se ne bom spomnil, kaj, ampak potem mi je bilo jasno vse.« 

Naslednjemu učencu je bilo učenje z uporabo IKT zanimivejše kot običajen pouk, pri katerem 

kot orodje za učenje uporablja knjigo. 

U3: »Bilo je zanimivo in zelo tako dobro in drugače, kot ko mi imamo pouk, in boljše bi bilo 

na primer, da imamo mi tako zgodovino, pač spletne strani pa to, da se prek tega učimo 

zgodovino, tako da, ja, drugače je kot iz knjige.« 

»Tehnologija postane veliko zanimivejša kot knjiga, ko učencu postane orodje za 

razumevanje« (Laurillard, 2008, str. 20).  

Raziskave so pokazale, da učenje z računalnikom učence motivira, multimediji omogočajo 

učencem lažje učenje, bolj je zabavno in podobno igri. Toda, njihova uporaba pomeni tudi 

manj učenja v primerjavi z učenjem ob učitelju in ali lahko slabo vpliva na končne učne 

rezultate (testiranje znanja) (Clark, 2005, v Krnel, 2008, str. 7).  
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Četrti učenec je potreboval le nekaj pomoči pri iskanju že omenjenega virtualnega kataloga.  

U4: » Mi je samo (U) pomagal, da neko sliko najdem, da preberem na spletni strani, knjigo 

eno [...], ne, potem nič ni bilo težko.« 

4.2.2.4 Doživljanje zadovoljstva 

Z našo raziskavo smo ugotavljali tudi, ali lahko občutek (doživljanje), ki ga je učenec imel 

med učno izkušnjo v raziskavi (zadovoljstvo, navdušenje, komplicirana situacija, dolgčas), 

vpliva na vrednotenje učenja z uporabo IKT kot takega.  

Pri učencu U1 so se pojavili občutki zadovoljstva. Ti so se pojavili že ob napovedi dela pri 

raziskavi, ker ga delo motivira. V naši raziskavi je bil zadovoljen s kvizom, želel pa bi si več 

takšnih nalog še z drugih področij. V prihodnosti bi želel še sodelovati v muzejskih 

raziskavah, ki bi bile povezane še s katerim drugim predmetom. Želel pa bi več delati v 

razredu skupaj s sošolci. 

U1: »[...], ker pri vsaki raziskavi mi je zanimivo, če delamo kaj, to me vedno pritegne. Bilo mi 

je super./.../ Ja, tko v redu, pač, tko, kviz pa to mi je bilo vse v redu, mislim, da bi moral še 

kakšen kviz narest, pa ne na temo tega, ampak česa drugega [...]. Ja, nič takega, da mi res ni 

bilo všeč, ja, tko, večinoma mi je bilo vse všeč.« »[...] in bi z veseljem, če boste še kdaj prišli, 

še kaj drugega probal. Da bodo na primer še kakšni drugi predmeti, da ne bo samo 

zgodovina, ampak da bojo še kakšne druge poučne zadeve. V redu mi je bilo. /.../ Pa da več 

vzamemo, ker mislim, da bi naredili dve skupini, pa da bi še drugi učenci videli, kako se dela 

na tem primeru.« 

Drugi učenec je k raziskavi pristopil z občutkom, da se bo dolgočasil. Ni imel predstav, kako 

bo sodeloval in kaj bo delal. Tema ga je nato motivirala za delo na spletnem učnem portalu. 

Želel pa si je več nalog z miselnimi vzorci ter nalog z navodili za delo. 

U2: »Prvo sem mislil, da bo kaj slabšega, kakšen dolgčas, potem ko sem pa slišal, da bo 

zgodovina in ti turški vpadi, pa me je ful začelo zanimat. /.../ Všeč so mi bile naloge. 

Spremenil ne bi nič, mi je bilo vse ok [...] vsebine je bilo ravno prav. [...] Lahko bi bilo še, ne 

vsebine, lahko bi bili miselni vzorci še, da bi mi mogli dopolnit ali kaj podobnega. To, kakšne 

pomembne stvari. [...] Ja, tako da rabim prebrat navodilo, da izvem, kaj moram naredit.« 

Tretji učenec je bil zadovoljen z metodo dela, ki je bila drugačna od običajnega pouka. Učenje 

na spletnem učnem portalu mu je bilo v primerjavi s klasičnim poukom lažje. Všeč so mu bile 

naloge IKT in interpretacija oziroma opis dogodkov na slikah.  

U3: »Bilo mi je pač tako všeč in zanimivo, ker ni kot običajen pouk, kot imamo, ampak je tako 

prek spleta. Tako mi je lažje delat. /.../ Pa najbolj všeč, tko, kar me je najbolj pritegnilo, je 

bilo tisto, ko smo morali ugotoviti, katere stvari ne pašejo. /.../, to, ko nekaj delaš sam. In 

branje, opis slik mi je bil zelo všeč.« 

Četrti učenec je občutil nelagodje, ker se mu je zdelo težje, kot je potem v resnici bilo. 

Zanimive so mu bile slike freske in reševanje kviza. Z delom na spletnem učnem portalu je 
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obnovil znanje in na koncu je povedal, da mu je bila všeč tudi interaktivna naloga, kjer je 

moral po spominu v pravilni vrstni red postaviti slike. 

U4: »[...], no, ni tako lahko, je malo zakomplicirano, ampak je v redu. Lahko sem rešil vse. 

/.../ Meni je bilo zanimivo, ko sem moral pogledati freske in potem kviz. To mi je bilo najbolj 

zanimivo, ko sem bral in sem se spomnil, kaj je bilo to. Ja, kviz pa freske. To, ko sem moral 

vse postavit v pravilni vrstni red (slike).« 

 

Ugotovitev drugega raziskovalnega vprašanja, ki velja na naš vzorec, je, da so viri likovne 

kulturne dediščine primeren izbor in so uporabni za samostojno učenje z uporabo IKT. Učenci 

so ob tem doživljali predvsem zadovoljstvo. 

4.2.2.5 Težave učencev pri delu s spletnim učnim gradivom  

Zanimalo nas je, kako so učenci pripravljeno spletno učno gradivo Skozi sliko spoznavam 

zgodovino uporabljali v praksi. Pri uporabi so se v našem vzorcu pojavile razlike.  

En učenec je nekaj gradiva kar izpustil (virtualni katalog), ker ga je nekaj zmotilo, kot je 

razvidno iz enega dela intervjuja spodaj (v virtualnem katalogu je bila naloga z branjem na 

določenih dveh straneh ugotoviti, kaj so bili tabori). 

V navodilih na spletni strani je pisalo, naj učenec pogleda na drugo spletno muzejsko stran v 

virtualni katalog in ugotovi, kaj so to tabori. Učenec U4 ni izvedel, kaj so tabori. Menil je, da 

samo pogleda drugo spletno stran. Ni točno vedel, kaj potrebuje. Tu gre za napačno sklepanje 

glede potrebnega dela, poleg tega ugotavljamo, da navodila zanj niso bila dovolj natančno 

napisana. 

U4: »[...] nisem izvedel, kaj so tabori, ne vem, pač mislil sem, da to ne potrebujem, da samo 

malo pogledaš to stran, ampak nisem misli, da rabim to (povezavo na virtualni katalog na 

drugi spletni strani), vedel sem, da nekaj rabim, ampak nisem mislil, da to rabim vse [...].« 

Raziskovalka: »Saj ni bilo vse.« (potrebno prebrati v virtualnem katalogu) 

U4: »Ne vem.« (molk) 

Raziskovalka: »Se pravi, ti si prišel na to stran, si gledal ta katalog in nisi vedel, kaj 

narediti?«  

U4: »Ja.« 

Raziskovalka: »Aha, ker drugače je bilo zelo preprosto, je pisalo na začetku odstavka, kaj so 

tabori, ampak verjetno si se ustrašil vsega tistega, zdaj moram še to brati in si, ja ... 

razumem.« 

U4: »Ja.« 

Raziskovalka: »Torej bi bilo bolje to spremeniti, navodilo, poglej stran, prvi odstavek na 

primer, da ne bo tako odprto?« 
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U4: »Ja.« 

Ta primer iz glavne raziskave potrjuje ugotovitev drugih raziskav, da branje dolgih besedil na 

spletni strani ni priljubljeno, dolgi odstavki in pripovedovanje tudi ne (Nielsen, 2000, in 

Lapuh Bele in Rugelj, 2006, v Lapuh Bele, Bele in Rozman, 2006).  

Iz opisanega primera (U4) ugotavljamo, da je dve strani dolgo besedilo v katalogu ovira pri 

učenju z uporabo IKT, ker je prezahtevno za spletno branje. V primeru, da uporabimo dolgo 

besedilo za iskanje določene informacije, pa so potrebna zelo natančna navodila, kje se ta 

informacija nahaja. 

Učenec U1 je takoj na začetku želel izvedeti, kaj že vé, in potem to znanje ustrezno dopolniti, 

da je lahko rešil kviz. To je počel s pomočjo Googla. Ob zaključku dela na spletnem učnem 

portalu pa je ugotovil, da je spletno učno gradivo vsebovalo vse odgovore na vprašanja v 

kvizu in tudi druge naloge.  

U1: »[...], pač rad se testiram, moje učne sposobnosti, na kviz sem pa šel, da vidim na 

začetku, kaj vem, potem sem še enkrat vse prebral (vprašanja v kvizu) in pol sem še enkrat 

rešil kviz in je bilo vse v redu. [...] Ker na Googlu večino stvari najdeš in ja, sem našel večino 

odgovorov. [...] Mogoče, mislim, ko sem šel prebrat vse, celo spletno stran, so bili neki 

odgovori, so bile še plus neke naloge.« 

Naslednji učenec (U2) je delal popolnoma nasprotno, sledil je smernicam (pregledovanje 

podstrani) za uporabo spletnega učnega gradiva, rešil naloge in ob tem je imel občutek 

zadovoljstva. 

U2: »[...] tako, da sem prebral navodilo in potem rešil nalogo. To mi je bilo (ful) dobro.« 

Naslednjemu učencu (U3) je bila razlaga ob slikah v pomoč pri spoznavanju vsebine slike in 

njene zgodbe. Lažje si je zapomnil nove podatke, ker mu je bilo učenje zanimivo. Pri tem gre 

za pomnjenje z uporabo spletnega muzejskega gradiva. 

U3: »Bili so turški vpadi in potem je dol pisalo, kaj vidimo na sliki, sem bolj razumel, kaj 

rabim gledat na sliki /.../. Bolj zanimivo je, lažje si je vse zapomniti, ker takoj, ko bo učitelj 

rekel turški vpadi, takoj bom jaz imel sliko, kaj je tam v glavi in tisto vse besedilo.« 

4.2.3 Izkušnje učiteljev z uporabo spletnih učnih gradiv 

S prvim raziskovalnim vprašanjem smo želeli spoznati navade učiteljev glede uporabe 

muzejskih spletnih strani za potrebe šolskega izobraževalnega dela, kako jih uporabljajo, 

zakaj in katera gradiva.  

Učitelj P1 pri svojem delu nikoli ne uporablja muzejskih spletnih strani, uporablja druge, ki 

njegovim potrebam za poučevanje bolj ustrezajo.  

Učitelj P2 ima zelo veliko izkušenj z uporabo domačih in tujih muzejskih ter galerijskih 

spletnih strani (konkretno je navedel Narodno galerijo in velenjski Muzej premogovništva, 

med tujimi pa britanski muzej). Pogosto išče snovi in ideje za izboljšanje učnega procesa, za 



Uporaba IKT v muzejski pedagogiki  

44 

 

priprave na ogled razstav z učenci in delo v muzeju, za dopolnjevanje učne snovi, za svoje 

osebno izobraževanje. Muzejska gradiva za potrebe svojega dela preoblikuje. 

P2: »Jaz hodim veliko po muzejskih spletnih straneh, iščem informacije, ki jih potrebujem za 

svoje delo, se pravi, ko se sam sebe izobražujem, da lahko otrokom predstavljam, da lahko 

povem, kam gremo. Recimo, ko smo šli v muzej /.../, smo vse tiste njihove delovne liste 

pregledali, si vse njihove vsebine izposodim ali preoblikujem, da jih prilagodim potem mojim 

potrebam /.../.« 

Pri pripravi dodatnih gradiv, ki poglabljajo znanje, učitelj P2 daje učencem navodila za vaje, 

ki vključujejo pregledovanje muzejskih spletnih strani in iskanje informacij. Pri izbiri spletne 

strani muzeja postavlja kriterije, da je gradivo slikovito in s čim manj besedila. 

P2: »/.../ za otroke za poglabljanje ja, recimo kot domačo vajo, ne nalogo, da na spletni strani 

poiščejo določene slike, zapišejo naše umetnike in pa njihova dela, da grejo vsaj tudi oni na 

kakšno muzejsko stran /.../ ne na vsako, da je dosti njim prilagojena, da najdejo določeno 

informacijo tam, da ni tako suhoparno, da je bolj slikovno, ker v resnici čimbolj moraš brati, 

je težko, tukaj pa odpreš pet slik, pogledaš, kdo je avtor, tako so se sposobni spraviti tudi na 

muzejsko stran. Če bi pa jaz rekel, da mora na muzejski strani prebrati kakšno besedilo in 

spisat pet avtorjev, jih ne bi dobil.« 

Učitelj P2 želi imeti vire trajno dostopne, to je posebej poudaril (velja na splošno, ne le za 

muzeje), ker jih želi uporabljati daljše obdobje poučevanja.  

P2: »Spletna stran pade, jo popravijo, ne deluje en vmesnik, to je en tak, recimo minus 

tehnologije, ki mene kot učitelja izredno razjezi. Ker ti nekaj fenomenalno pet let funkcionira, 

potem ti pa zamenjajo, pa vržejo dol, pač obisk na tej strani ni več tako zanimiv, meni pa je še 

vedno zanimiv, ker tistih dvajset otrok, ki bo to nalogo naredilo, se bo pa nekaj naučilo iz 

tega.« 

 

Raziskovalka: »Si želite, da bi bile vsebine na voljo konstantno? Da se ne bi umikale?« 

 

P2: »Ja. In to je en velik problem današnji. Saj jaz vem, da smo ažurni, moramo biti, vsakih 

pet let so pomembni podatki ... (premor).« 

 

Raziskovalka: »Od tega je veliko odvisno, ali boste to (spletno stran) uporabljali naprej?« 

 

P2: »Ja ... (premor). Ali pa da bi se naredila neka knjižnica starih spletnih strani.«  

Izpostavljeni del intervjuja je zanimiv vidik pogleda končnega (in rednega) uporabnika 

spletnih virov – učitelja. Tudi na spletnih straneh muzejev je opaziti pogosto menjavo 

zanimive in uporabne vsebine. To lahko vpliva na odločitev učitelja, zakaj in kako pogosto bo 

uporabljal izobraževalna gradiva spletnih muzejev.  

Učitelj P3 o svojih izkušnjah ni nič povedal. 
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4.2.4 Uporabnost spletnega učnega gradiva pri pouku 

Z drugim raziskovalnim vprašanjem smo želeli od učiteljev pridobiti konkretnejša mnenja 

glede spletnega učnega gradiva Skozi sliko spoznavam zgodovino. Z njimi se pred izvedbo 

raziskave in intervjuja nismo pogovarjali o vsebini raziskave. Učitelji tudi niso delali na 

računalniku v prisotnosti raziskovalke.  

Učitelj P1 je ugotovil, da je gradivo zasnovano za (samo)preverjanje znanja (kviz). Uporabno 

se mu zdi, ker učenec s to novostjo lahko obnovi snov, ki se je je sam učil pred letom dni. 

P1: »/.../ to, kar ste vi naredili, pa v bistvu preverja svoje znanje, a ne, tudi preverja, koliko je 

razumel tista besedila, in iz tistega na koncu tudi potem, ker to je nova snov, na primer, 

mogoče je on imel pred letom dni ali pa ... (prekinitev), vedno se lahko preveri, zato imamo 

pa pomoč, da si besedilo prej prebere, a ne ...(premor), to je luštno, a ne, meni je bilo zelo 

luštno, učenci so bili zelo navdušeni, bi prišli kar nazaj.«  

Učitelj P1 je zatem povedal, da je gradivo zasnovano jasno, razumljivo in jedrnato, da učenec 

lahko razume vsebino.  

P1: »Ta glavne stvari, ki so vezane na to vsebino, recimo na kronanje Matije Gubca in tako 

naprej, je čisto jasno povedano, katera letnica, kako so ga usmrtili, je prikazano, da otrok 

tudi razume, tisto ... je jasno sporočilo, kratko, jasno pa jedrnato, da otrok vidi, pa tudi 

odrasel, itak da otrok razume /.../. Bistveni del je zajet, kar je ravno tisto ta glavno.« 

Učitelju P2 se zdi to spletno učno gradivo uporabnejše za dopolnjevanje ali nadgrajevanje 

popoldanskega dela z učenci ali pa ob posebnih dnevih. Meni, da je manj primerno za delo 

med poukom, ker je v učnem načrtu namenjeno premalo ur spoznavanju teme kmečkih 

uporov, pa še to je mogoče le pri izbirnem predmetu. V spletno učno gradivo bi dodal še več 

besedila in tudi kakšno igrico.  

P2: »Jaz edukativno, se pravi pri samem pouku, ne vidim njegovo veliko vrednost, zato ker 

smo omejeni časovno, kmečke upore se učimo uro, dve, če greš pod izbirnost (če učenec ima 

temo za izbirni predmet). Je pa izredno in upam, da se bo še kaj nadgrajevalo, ko gre vezano 

na muzej /.../ zdaj lahko sam pripravim (gradivo za kakšno prosto šolsko uro med posebnimi 

dnevi) ali pa uporabim ta vaš pripomoček, ki bi bil idealen ali za pripravo, ko gremo nekam, 

ali za ponovitev tega in tukaj /.../ pogrešam pa nekaj več besedila nekje, ker je treba, ampak 

ne pa preveč strokovno, tega učenci ne marajo, pa mogoče potem iskanje nekega elementa 

(lov za zakladom), je pa res, da meni osebno pridejo take zadeve prav za delo popoldne, če ne 

gremo recimo v ta muzej (v katerega bi želeli, pa ne morejo).« 

Učitelj P3: »Zadeva« je »perfektna«, vidi cilj v spodbujanju narodne zavesti, všeč so mu 

slike, lahko bi bile večje, razvoj spletnega učnega gradiva vidi v skupinskem delu, uporabljal 

bi pri pouku, poudarek bi dal na narodni pripadnosti. 



Uporaba IKT v muzejski pedagogiki  

46 

 

4.2.5 Dnevnik opazovanja končne skupine 

Raziskava se je začela ob 08.10. Izvajala se je v računalniški učilnici. Učenci in en učitelj so 

bili vsi prisotni na začetku, ko sem jim razložila potek raziskave in pridobila vsa potrebna 

soglasja. Učenci so začeli z delom na učnem portalu ob 08.20. Usedli so se poljubno, trije 

učenci skupaj, en učenec (U4) ločeno od skupine. Učitelj se je opravičil in odšel poučevat v 

svoj razred. Delo je potekalo v dokaj sproščenem vzdušju, na začetku tišje, potem pa se je 

razvila medsebojna komunikacija ob nekaterih slikah in delu z IKT. Točne vsebine 

pogovorov ne poznamo. Zvočniki na računalniku so bili priklopljeni, lahko so poslušali 

avdiogradivo. Med opazovanjem njihovega dela sem na računalniku enega od učencev (U4) 

videla, da je začel takoj reševati kviz in je namesto prebiranja in spoznavanja vsebin na 

pripravljenem učnem portalu iskal odgovore v Googlu. Ta isti učenec je z delom končal prvi, 

ob 08.45. Pri pregledovanju virtualnega kataloga na spletni strani muzeja sem opazila, da 

imajo učenci težavo z iskanjem potrebne informacije o taborih. Pri dveh učencih sem 

pomagala, da so informacijo poiskali. Meni se je zdela naloga zelo preprosta, njim pa se 

zaradi 'obilice' podatkov in slik ni zdelo tako. Ob 08.52 je učenec, ki je končal prvi, ugotovil, 

da ni 'naredil' vsega. Drugi so med delom samostojno delali naprej, med njimi je bilo slišati 

tudi nekaj sproščenega pogovora okoli vsebin gradiva. Ob 08.54 je z delom končal drugi 

učenec, ob 08.55 tretji in ob 08.58 še četrti. Ob zaključku učne ure se je učitelj vrnil, da smo 

se dogovorili o poteku in datumu izvedbe intervjujev, ki naj bi bili čez teden dni. 
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5 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

5.1 Interpretacija rezultatov pilotske raziskave 

Akcijski pristop pilotske raziskave je bil uspešen v smislu pridobivanja pomembnih spoznanj 

za izboljšave, ki smo jih upoštevali v nadaljevanju pripravljanja spletnega učnega gradiva. 

Pridobivanje podatkov iz anketnega vprašalnika pa je pokazalo tudi na nekatere 

pomanjkljivosti pri samem iskanju odgovorov na raziskovalna vprašanja, kjer ugotavljamo, da 

bi bilo za analizo ankete pri učencih treba postaviti še konkretnejša vprašanja, ki bi pokazala 

več dejavnikov za neko izbiro. 

Rezultati raziskave so pokazali, da spletno učno gradivo Skozi sliko spoznavam zgodovino pri 

učencih sedmega razreda lahko podpira pridobivanje znanja (graf 3). Ta rezultat so z uporabo 

aplikacije Kviz (testiranje znanja, ki so ga pridobili med aktivnim delom s spletnim učnim 

gradivom) učenci tudi sami preverjali, novega znanja pa raziskovalka dodatno ni preverjala. 

Med opazovanjem skupine smo opazili posebno navdušenje nad kvizom. Raziskovalni 

rezultati so pokazali, da je treba gradivo tudi dopolniti in izboljšati (napisati navodila za delo 

ob slikah, povečati določene interaktivne slike, dodati še več (bolj) zanimivih vsebin). Iz 

odgovorov (graf 2) ugotavljamo, da bo treba določene vsebine dodatno razširiti, jih narediti 

zahtevnejše in s tem prispevati k širši interpretaciji, poglabljanju učenja ter spoznavanju novih 

vsebin. To sovpada tudi z odgovori učencev na vprašanje glede novosti v učenju (graf 3), kjer 

je večina (19 učencev) odgovorila, da se je naučila nekaj srednjega, le trije so se naučili 

veliko, medtem ko se štirje učenci se niso naučili nič novega. Ponovno se bo treba posvetiti 

oblikovanju spletne strani (graf 4) in zanimivi razlagi (graf 5). Forum je bil popolnoma 

zgrešena oblika pripravljanja aktivnosti za učence. Nezainteresiranost ali previdnost po 

navajanju učencev v osebnem pogovoru izhaja iz domačega okolja, kjer večini ni dovoljeno 

prijavljanje v različne forume. Primernejša bi bila izdelava aplikacije IKT prav za ta namen, 

saj je nekaj učencev pokazalo interes napisati zgodbo. Učenci so si ogledali video (prispevek 

o kmečkih vstajah), žal brez vklopljenih zvočnikov. Iz opazovanja raziskave ugotavljamo, da 

avdio- in videoposnetki niso zelo uporabni brez zvoka, kot je bilo to v primeru te raziskave. 

Video bi zato v naslednjem koraku bilo bolj smotrno opremiti z besedilom. Pilotska raziskava 

na terenu je tako ponudila tudi priložnost spoznavanja tistih dejavnikov, ki jih pri oblikovanju 

in pripravi nismo predvideli, a močno vplivajo na cilj uporabe spletnega učnega portala in na 

način dela učenca. Eno od spoznanj je, da bomo za končno raziskavo vključili učence osmih 

razredov, ker imajo po učnem načrtu predvideno obravnavo snovi kmečkih uporov (izbirno). 

Merjenje časa v raziskavi je pokazalo, da so učenci potrebovali od najmanj 15 do največ 25 

minut za delo na računalniku. Ugotavljamo, da je predvideni čas za delo popolnoma ustrezen 

za namene dopolnjevanja pouka v okviru ene šolske ure.  

Učitelj je pokazal zanimanje za muzejska spletna učna gradiva, a tudi z določenim zadržkom, 

kot je razvidno iz analize ankete učitelja.  

Opravljena pilotska raziskava ni reprezentativna za celotno populacijo zajetih ciljnih skupin, 

ker je temeljila na premajhnem vzorcu, še posebej zaradi udeležbe enega učitelja, zato jo je 

treba interpretirati s previdnostjo in brez posploševanja. Njena vrednost ni v statističnem 

posploševanju, temveč v prenosu ugotovitev v teorijo in prakso – oblikovati smernice za 
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zagotavljanje kakovostnega spletnega učnega gradiva in pripravo izvedbe naslednje, končne 

raziskave. 

5.2 Interpretacija rezultatov končne raziskave 

Po implementaciji izboljšanega spletnega učnega gradiva Skozi sliko spoznavam zgodovino 

ugotavljamo, da njegova uporaba pri učencih poglablja znanje in omogoča spoznavanje novih 

vsebin s prikazom umetniških del na spletu.  

Iz pridobljenih podatkov ne moremo izmeriti, koliko več tega – novega – znanja v primerjavi 

s pilotsko skupino so pridobili učenci v končni raziskavi, ali pa koliko ga je več v primerjavi z 

njihovim predhodnim znanjem, lahko pa ga na nekaj primerih nekoliko konkretiziramo.  

En rezultat pridobivanja novega znanja se je pokazal z branjem besedila ob slikah oziroma 

poslušanjem in gledanjem AV-gradiva, s čimer so učenci z interpretacijo pridobili konkretne 

informacije (imena ključnih zgodovinskih oseb, letnice, kraji), drugi se je pokazal v 

uporabnosti – v prenosu znanja – saj so učenci povedali, da želijo novo znanje ob priliki 

uporabiti v razredu (U1, U3), tretji pa v spoznavanju ustanove, kjer se freska Slavka Pengova 

v resnici nahaja (U4).  

Pomembna ugotovitev te raziskave je, da so bila navodila za nekatere učence problematična, 

ker jih niso razumeli. To se nanaša predvsem na navodilo za prebiranje virtualnega kataloga. 

Tudi katalog, kot smo ugotovili, je bil preobsežen vir podatkov za učence in z njim niso bili 

zadovoljni. 

Učenci so pokazali precej zanimanja za učenje z uporabo večpredstavnih gradiv. Med 

opazovanjem smo videli, da so se med njimi ob opazovanju slik razvili pogovori, pripravljeni 

pa so si bili tudi pomagati (iskanje informacij v gradivu).  

Iz odgovorov učiteljev smo uspeli ugotoviti, da spletnih muzejskih strani ne uporabljajo 

pogosto (z izjemo enega učitelja), ko pa jih, je to za potrebe poučevanja, da pridobijo dodatno 

gradivo in se ob tem še sami učijo. En učitelj učencem razvija spretnosti zbiranja informacij 

in dokazov iz različnih virov – razvija spretnost iskanja z IKT. Pri tem gre le za iskanje 

kratkih ali bistvenih podatkov (slika, letnica, avtor). Spodbude učiteljev, da bi učenci razvijali 

zmožnosti preprostih analiz ali interpretacij s pomočjo muzejskih spletnih strani, nismo 

zaznali.  

Vključevanje IKT je v šolskem kurikulumu omogočeno in ga priporočajo tam, kjer je za to 

priložnost. Ni pa vključevanje IKT zahteva. Zato šolski kurikulum deluje kot spodbujevalec 

sprememb, ne pa kot njihovo gonilo (Laurillard, 2008, str. 25). 

Merjenje časa v končni raziskavi je pokazalo, da je najhitrejši učenec končal delo v 15 

minutah, toda ta učenec je naknadno opazil, da ni pogledal vsega gradiva, zato je začel 

pregledovati vse še enkrat. Tega časa nismo ponovno merili. Zato je dejansko najkrajši 

porabljeni čas za delo izmerjeni drugi čas, tj. 19 minut, najdaljši pa je bil 23 minut. 

Ugotavljamo, da je bilo spletno učno gradivo ustrezno dolgo za predvideni čas dela z njim.  
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5.3 Globalna interpretacija rezultatov 

Pomembno področje raziskovanja obeh raziskav je bilo proučevanje vsebine spletnega učnega 

gradiva (Skozi sliko spoznavam zgodovino), ki se naslanja na muzejsko zbirko (Slavko 

Pengov, Zgodovina Slovencev od naselitve do danes, 1958–1959, Državni zbor RS), in 

njegova uporabna vrednost za učenje z uporabo IKT v razredu učencev (pilotska raziskava) 

ter tudi za vsakega posameznega učenca (končna raziskava).  

Po ugotovitvah v pilotski raziskavi smo naredili spremembe v spletnem učnem gradivu zato, 

ker smo ga hoteli izboljšati predvsem v tistem delu, kjer je bila predvidena aktivnost učencev 

z uporabo IKT, z namenom, da bi bili učenci še aktivnejši. 

V pilotski raziskavi smo ugotovili, da se večina učencev ni naučila veliko (graf 3), kar nam je 

predstavljalo v nadaljevanju snovanja gradiva izziv, saj nismo želeli iti v smer prevelikega 

ponavljanja že znanega o vsebinah, ki jih obravnavajo pri pouku.  

Zato smo v končni raziskavi želeli dodatno preveriti, kako uspešno smo naredili spremembe, 

da bi učenci pridobili več novega znanja in bi to znanje bolje utrdili. Sprememba se je 

pokazala predvsem v načinu, »kako« smo omogočili boljše pogoje za učenje; s tem, da je 

gradivo postalo z uporabo IKT zanimivejše in tudi primernejše za samostojno uporabo. 

Dodali smo več načinov razlage in opisovanja slik (med drugim interpretacija slike s 

posnetkom, narejenim s pomočjo učenke 6. razreda). Ob tem smo uporabili možnosti, ki jih je 

program za oblikovanje omogočal. V smislu kakovostnega predstavljanja slik je bila ovira ta, 

da smo imeli na voljo le slike, pridobljene z interneta, programi za animacijo slik pa tudi niso 

dopuščali velike izbire pri podrobnejšem pregledovanju slik in njihovi manipulaciji v 

povezavi z vsebino. Primerjava med učenci obeh raziskav je tudi pokazala, da med njimi 

obstajajo razlike v predznanju zgodovine kmečkih uporov. Učenci v pilotski raziskavi so ga 

imeli nekaj več kot bi pričakovali od učencev sedmega razreda, učenci osmih razredov so ga 

imeli po pričakovanjih več in so ga s pomočjo spletnega učnega gradiva utrjevali oziroma so 

svoje znanje nadgrajevali.  

V raziskavi smo ugotovili, da bi potrebovali še večji vzorec učiteljev, ker nismo prejeli dovolj 

informacij glede uporabe muzejskega spletnega IKT didaktičnega gradiva v procesu šolskega 

izobraževanja. V že tako majhnem vzorcu so se pokazale velike razlike v mnenju glede 

spletnega učnega gradiva in njegove uporabe pri šolskem delu, zato z rezultati nismo prišli do 

enotnejših ugotovitev ali širšega pogleda. V povezavi s tem nas je zanimalo več konkretnejših 

pogledov učiteljev o možnostih uspešnega pridobivanja in dopolnjevanja učenčevega znanja 

pri uporabi tega spletnega gradiva, ki ne nazadnje omogoča tudi medpredmetno povezovanje 

(kot na primer z likovno umetnostjo, geografijo, slovenskim jezikom) in ni omejeno le na 

spoznavanje zgodovine.  

Ugotovili smo tudi, da so učenci motivirani za delo z večpredstavnostjo in imajo željo po 

učenju, vendar pa želimo poudariti, da muzejsko spletno učno gradivo ni podlaga za učenje, 

ki bi zagotavljalo dobro znanje ob testiranju le-tega v šolskem procesu. Prav zato je namen 

muzejskega spletnega učnega portala komplementarno dopolnjevanje učnih ciljev in nalog 

obeh institucij – muzejev in šol.  
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6 SKLEP 

Magistrsko delo je rezultat spoznavanja in poglabljanja v sodobni način izobraževanja na 

področju muzejske pedagogike, ki zahteva nove didaktične pristope z uporabo IKT.  

Pozornost v raziskavi smo namenili spoznavanju tistega dela muzejske pedagogike, ki na 

svetovnem spletu ponuja učna gradiva učencem in učiteljem ter omogoča aktivne oblike 

učenja, podprte z interaktivnostjo in večpredstavnostjo, ki vsaka na svoj način izboljšata 

učinkovitost učenja.  

V raziskavi so se učenci in učitelji pri uporabi spletnega učnega gradiva srečali z enim delom 

naše kulturne dediščine, ki jim je ponudilo možnost učenja z uporabo IKT. Ugotovitve 

raziskave so pokazale, da so bili z načinom učenja zadovoljni.  

Raziskava je pokazala, da mora biti pozornost muzejskega pedagoga, ki pripravlja učno 

gradivo, namenjena kakovostni vsebini gradiva in načinu, kako se bo učenec z njim učil. Ob 

tem ni glavni poudarek na čim »atraktivnejši« tehnologiji v smislu zabave. Spletno učno 

gradivo je bilo narejeno z osnovnimi orodji, ki jih tehnologija ponuja, in v tem pogledu ni bilo 

»najatraktivnejše«, bilo pa je poučno.  

V raziskavi smo ugotovili, da je uporaba IKT zanimivejša za učence kot učitelje. Uporaba 

IKT v izobraževanju predstavlja za učitelja in muzejskega pedagoga več dela v smislu 

lastnega izobraževanja za delo z IKT in pripravo kakovostnih učnih gradiv. Raba spletnega 

učnega gradiva, ki smo ga raziskali, je smiselna kot dopolnilna oblika učenja, za motivacijo 

ali utrjevanje snovi. 

Rezultati raziskave so spodbudni tudi za nadaljevanje novih načinov iskanja povezav in 

sodelovanja med dvema izobraževalnima institucijama, muzejem in šolo. Ugotovili smo 

namreč, da je za pripravo kakovostnih gradiv za zadovoljevanje muzejskih ciljev in 

komplementarno dopolnjevanje šolskih učnih ciljev potrebno medsebojno in neposredno 

sodelovanje med muzejskim pedagogom in učiteljem. Le tako muzejski pedagog lahko 

pripravi učno gradivo, ki bo za učitelja in učenca imelo uporabno vrednost in ga bosta tudi 

želela uporabljati.  

Dodana prednost oziroma vrednost izhaja tudi iz spoznanja, da smo s ponujeno možnostjo 

učenja z uporabo IKT uspeli približati kulturno dediščino in učence seznaniti z njeno vsebino 

na način, ki dopolnjuje ali bo dopolnjeval interpretacijo ob realnem ogledu avtentičnega 

predmeta. Skupaj s tem namreč pomembno prispevamo k razumevanju in ustvarjanju 

njihovega lastnega pogleda na muzejski predmet in čas, v katerem živimo. 

Možnosti za raziskovanje v prihodnosti, ki izhajajo iz vsebine in ugotovitev raziskave tega 

magistrskega dela, so neomejene. Izobraževalna tehnologija se razvija. Zato bo treba z več 

raziskavami proučiti učinkovitost in smiselnost njene rabe za posredovanje in pridobivanja 

znanja, poiskati načine povezovanja v skupnosti in oblikovati čim boljša gradiva za generacije 

otrok, ki jim je tehnologija danes položena tako rekoč že v zibelko. Pri tem je vloga 

muzejskega pedagoga v sodelovanju z učiteljem ključna. 
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PRILOGA 1: PRILOGE KONČNE RAZISKAVE 

Priloga 1. a) Prošnja vodstvu šole za izvedbo raziskave 

E-pošta:  

 

Spoštovani ravnatelj, 

 

ime mi je Katarina Sučič in sem študentka magistrskega študija Muzejska pedagogika na Pedagoški 

fakulteti, UL. 

V okviru svojega zaključnega dela, to je magistrskega dela z naslovom "Uporaba IKT v muzejski 

pedagogiki", načrtujem izvesti kvalitativno raziskavo. Raziskava predvideva uporabo računalnika in 

interneta. Njen cilj je preverjanje funkcionalnosti muzejske spletne učne platforme z uporabo IKT ter 

preverjanje uporabnosti muzejskega spletnega in izobraževalnega gradiva v šolskem okolju. 

Na vas se zato obračam s prošnjo, da mi na vaši šoli omogočite izvedbo raziskave. 

Mentor pri mojem delu je prof. dr. Jože Rugelj, somentorica je asist. dr. Rajka Bračun Sova. 

Vsebina spletne učne platforme se lahko povezuje ali dopolnjuje s predmetom zgodovina v OŠ. 

Muzejsko učno gradivo se nanaša konkretno na temo kmečki upori. 

Muzejsko spletno učno gradivo predstavljajo digitalne slike freske Zgodovina Slovencev od naselitve 

do danes (avtor S. Pengov), ki se nahaja v Državnem zboru RS, in vsebine, ki se na to temo 

navezujejo. Od učenca se pričakuje branje teksta, interakcijo s slikami ter odgovarjanje na vprašanja v 

kvizu. 

Spletna učna platforma je najbolj primerna za učence 8. razreda (glede na UN), a tudi za tiste, ki si 

nameravajo oziroma so si že ogledali omenjeno fresko (vsebina je vsekakor primerna za učence že od 

6. razreda dalje).  

 

Kratek povzetek načrta raziskave: 

-udeleženci v raziskavi so štirje (4) učenci 8. razreda in dva (2) učitelja  

-izvedba raziskave bi bila med šolskim poukom v trajanju 1 šolske ure 

-raziskava (delo učencev in učiteljev) poteka na muzejski spletni učni platformi  

-vsebinsko se navezuje na UN predmeta zgodovina 

-potek raziskave naj bi bil v računalniški učilnici (potrebujemo dostop do interneta) 

-pri izvedbi je zaželena prisotnost učitelja 

-po opravljeni raziskavi bi z učenci izvedla še individualni intervju (vprašanja se bodo nanašala na 

uporabo in razumevanje spletnega gradiva) 

-po raziskavi bi izvedla intervju tudi z obema sodelujočima učiteljema  

 

Rezultati raziskave bodo objavljeni v mojem magistrskem delu. 

Naj dodam le še ugotovitev iz preliminarne raziskave, da je sodelovanje učencev v raziskavi bolj 

sproščeno, če istočasno delajo skupaj s preostalimi sošolci v razredu. Drugi učenci v raziskavi ne bi 

sodelovali, za njih bi to lahko bila zanimiva in poučna izkušnja. Vsekakor pa ni obvezno. 

Upam, da sem vam uspela predstaviti, kako naj bi raziskava potekala. Za dodatne informacije me 

lahko kadarkoli pokličete na mobitel [...]. Z veseljem pa vam načrt raziskave predstavim tudi osebno 

na razgovoru. Zahvaljujem se vam za pozornost in vas naprošam za odgovor.  

 

 



Uporaba IKT v muzejski pedagogiki  

 

II 

 

Priloga 1. b) Soglasje staršev ali skrbnikov za izvedbo in snemanje intervjuja z 

učenci 

 

Spoštovani!  

 

Moje ime je Katarina Sučič in sem študentka drugostopenjskega študija muzejske pedagogike 

na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pri svojem magistrskem delu z naslovom »Uporaba 

informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) v muzejski pedagogiki« bom med eno uro 

šolskega pouka raziskovala, kako učenci uporabljajo vnaprej pripravljeno muzejsko spletno 

IKT učno gradivo. Z učenci bi nato želela po pouku in v prostorih šole izvesti še približno 20-

minutni polstrukturirani intervju. Predvsem skozi lastno pripovedovanje učencev bi želela 

izvedeti, kako jim je bilo gradivo všeč, kaj so se naučili in podobno. Pogovor bo potekal na 

osnovi prostovoljne udeležbe učenca. Zaradi lažjega postopka naknadne analize bom pogovor 

posnela (samo zvočno) in ga uporabila izključno za namen raziskave. Zagotavljam vam, da bo 

udeležba otroka pri raziskavi popolnoma anonimna (identiteta učenca ali učenke ne bo nikjer 

razkrita). 

Vljudno vas naprošam, da privolite v sodelovanje vašega otroka pri zgoraj opisani raziskavi in 

intervjuju. Vaš odgovor mi prosim sporočite z izpolnjenimi podatki in s podpisom na 

spodnjem obrazcu. Otrok naj en izvod izpolnjenega obrazca dostavi razredničarki svojega 

razreda. 

Iskreno se vam zahvaljujem za vaš odgovor in morebitno vaše soglasje ter pomoč pri 

raziskavi! 

 

Katarina Sučič 

 

Podpis: __________________ 

Kraj in datum: _____________ 

Obrazec soglasje staršev oziroma skrbnikov: 

Podpisani (ime in priimek starša ali skrbnika otroka) 

________________________________________  

(obkrožite)  SE STRINJAM  SE NE STRINJAM 

da moj otrok (ime in priimek otroka) __________________________________, učenec 

_________ razreda, sodeluje v raziskavi »Uporaba IKT v muzejski pedagogiki«, ki jo bo na 

šoli izvedla Katarina Sučič. 

Podpis:__________________ 

Kraj in datum:_________________ 

Soglasje je napisano v dveh izvodih. En izvod hranijo starši oziroma skrbniki, drugega 

raziskovalka. 

 

 

 



Uporaba IKT v muzejski pedagogiki  

 

III 

 

Priloga 1. c) Soglasje učenca 

SOGLASJE UČENCA OŠ LIVADA 

 

Zdravo! 

 

Moje ime je Katarina Sučič in sem študentka na Pedagoški fakulteti. Študiram muzejsko 

pedagogiko in delam raziskavo na tvoji šoli. Med poukom si se učil/-a s pomočjo gradiva na 

spletu, ki sem ga pripravila za ta namen. Zato bi v pogovoru s tabo želela izvedeti, kako si ga 

uporabljal/-a ti in kaj ti misliš o učenju s tem programom. Zanima me tudi, kako pogosto 

oziroma kdaj na splošno uporabljaš računalnik in internet pri učenju? Karkoli boš povedal/-a, 

mi bo pomagalo pri moji raziskavi in prav nič ne bo ocenjeno s prav ali narobe, slabo ali 

dobro. Vmes te bom kaj tudi vprašala, in če ti vprašanje ne bo všeč, potem ti nanj ni treba 

odgovoriti. S pogovorom lahko zaključiva kadarkoli. Tvoje misli in občutke bom posnela, da 

bom lažje tvoje pripovedovanje zapisala v svojo nalogo. Nihče ne bo vedel tvojega imena, ker 

ne bo nikjer zapisano.  

 

Si pripravljen/-a pogovarjati se o tem z menoj? Trajalo bo približno 20 minut. 

Obkroži: 

DA NE 

 

Ali dovoliš snemanje pogovora? 

Obkroži: 

DA NE 

 

Podpis raziskovalke, da je pridobila svobodno privolitev: ________________________ 

Kraj in datum: ________________________ 

Soglasje je napisano v dveh izvodih. En izvod hrani učenec, drugega raziskovalka. 
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Priloga 1. č) Soglasje učitelja 

Privolitev v sodelovanje v raziskavi »Uporaba IKT v muzejski pedagogiki« 

 

Pri raziskavi, ki jo izvaja Katarina Sučič, študentka magistrskega študija 2. stopnje, program 

Muzejska pedagogika na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, sem seznanjen/-a z 

vsebino in namenom raziskave. 

V raziskavi sodelujem prostovoljno, a v raziskavi lahko kadarkoli, brez razlage in negativnih 

posledic zame prekinem sodelovanje. Seznanjen/-a sem, da bo zaradi zbiranja podatkov in 

ustrezne transkripcije intervju z menoj posnet na zvočni nosilec. Seznanjen/-a sem, da bodo 

podatki uporabljeni v raziskovalne namene, ob tem pa bo moja identiteta ostala anonimna. 

Glede na zgoraj napisano izjavljam, da (ustrezno podčrtajte): 

 

Privoljujem/ne privoljujem v sodelovanje v raziskavi.  

Strinjam se/ne strinjam se s snemanjem intervjuja. 

 

Soglašam z anonimnim citiranjem podatkov/ ne soglašam z anonimnim citiranjem podatkov. 

 

Ime in priimek (tiskano): ______________________ 

Podpis:_____________________________ 

Kraj in datum:___________________________ 

Privolitev je napisana v dveh izvodih. En izvod hrani udeleženec v raziskavi, drugega 

raziskovalka. 
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PRILOGA 2: SOGLASJA K PILOTSKI RAZISKAVI  

a) Soglasje učenca pri sodelovanju v raziskavi »Uporaba IKT v muzejski 

pedagogiki« 

Zdravo! 

 

Moje ime je Katarina Sučič in sem študentka na Pedagoški fakulteti. Študiram muzejsko 

pedagogiko in delam raziskavo na tvoji šoli. Med eno uro pouka se boš učil/-a s pomočjo 

gradiva na spletu, ki sem ga pripravila za ta namen.  

 

Prosim preberi: 

V tej raziskavi pričakujem, da boš opravil/-a določene aktivnosti na spletu in izpolnil/-a 

anketni obrazec. 

 

Udeležba v tej raziskavi je prostovoljna. Vsi osebni podatki so zaupljive narave, tvoji podatki 

ne bodo nikjer razkriti. Rezultati raziskave bodo pripomogli k izboljšanju vsebine izbrane 

spletne strani. Karkoli boš delal/-a na tej spletni strani in izpolnil/-a v anketnem vprašalniku, 

mi bo pomagalo pri moji raziskavi in prav nič ne bo ocenjeno s prav ali narobe, slabo ali 

dobro. V primeru, da želiš prekiniti sodelovanje v raziskavi, to lahko storiš kadarkoli in brez 

razlage.  

 

Podpis učenca ni potreben. 

 

Podpis raziskovalke, da je pridobila svobodno privolitev: ________________________ 

Kraj in datum: ________________________ 

Soglasje je napisano v dveh izvodih. En izvod hrani učenec, drugega raziskovalka. 
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b) Soglasje staršev 

Soglasje staršev oziroma skrbnikov za izvedbo raziskave z učenci na OŠ dr. Vita Kraigherja  

 

Spoštovani! 

 

Moje ime je Katarina Sučič in sem študentka drugostopenjskega študija Muzejske pedagogike 

na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pri svojem magistrskem delu z naslovom »Uporaba 

informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) v muzejski pedagogiki« bom med eno uro 

šolskega pouka raziskovala, kako učenci uporabljajo vnaprej pripravljeno muzejsko spletno 

IKT učno gradivo na računalniku. Učenci in učenke bodo takoj po izvedbi aktivnosti in v istih 

prostorih šole izpolnili še kratek anketni vprašalnik, s katerim bi želela izvedeti, kako jim je 

bilo gradivo všeč, česa so se naučili in podobno. Raziskava bo potekala na osnovi 

prostovoljne udeležbe učenca. Zagotavljam vam, da bo udeležba otroka pri raziskavi 

popolnoma anonimna (identiteta učenca ali učenke ne bo nikjer razkrita). 

Raziskava bo potekala v času šolskega pouka, predvidoma v prvi polovici meseca maja 2017. 

 

Vljudno vas naprošam, da privolite v sodelovanje vašega otroka pri zgoraj opisani raziskavi in 

anketi. Vaš odgovor mi, prosim, sporočite z izpolnjenimi podatki in s podpisom na spodnjem 

obrazcu. 

  

Naprošam, da učenec/učenka razredničarki svojega razreda dostavi izpolnjen obrazec 

najpozneje do 9. 5. 2017. 

 

Iskreno se vam zahvaljujem za vaš odgovor in morebitno vaše soglasje ter pomoč pri 

raziskavi! 

Katarina Sučič 

 

Obrazec soglasje staršev oziroma skrbnikov: 

Podpisani (ime in priimek starša ali skrbnika otroka) 

________________________________________  

(obkrožite)  SE STRINJAM  SE NE STRINJAM 

da moj otrok (ime in priimek otroka) ______________________________________, 

učenec/učenka __________ razreda sodeluje v raziskavi »Uporaba IKT v muzejski 

pedagogiki«, ki jo bo na OŠ dr. Vita Kraigherja v Ljubljani izvedla Katarina Sučič. 

Podpis:__________________    Datum:____________ 
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c) Soglasje učitelja 

Privolitev učitelja za sodelovanje v preliminarni raziskavi »Uporaba IKT v muzejski 

pedagogiki« 

 

Pri raziskavi, ki jo izvaja Katarina Sučič, študentka magistrskega študija 2. stopnje, program 

Muzejska pedagogika na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, sem seznanjen/-a z 

vsebino in namenom raziskave. 

V raziskavi sodelujem prostovoljno, a v raziskavi lahko kadarkoli, brez razlage in negativnih 

posledic zame prekinem sodelovanje. Seznanjen/-a sem, da bodo zaradi zbiranja podatkov 

ugotovitve raziskave obdelane in objavljene. Seznanjen/-a sem, da bodo podatki uporabljeni v 

raziskovalne namene, ob tem pa bo moja identiteta ostala anonimna. 

Glede na zgoraj napisano izjavljam, da (ustrezno podčrtajte): 

 

Privoljujem/ne privoljujem v sodelovanje v raziskavi .  

Strinjam se/ne strinjam se z objavo podatkov pridobljenih v raziskavi. 

 

Soglašam z anonimnim citiranjem podatkov /ne soglašam z anonimnim citiranjem podatkov. 

 

Ime in priimek (tiskano): ______________________ 

Podpis:_____________________________ 

Kraj in datum:___________________________ 

Privolitev je napisana v dveh izvodih. En izvod hrani udeleženec v raziskavi, drugega 

raziskovalka. 
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PRILOGA 3: SLIKOVNO GRADIVO DZ RS 

Slavko Pengov, Zgodovina Slovencev od naselitve do danes. (1958–59). 

Slike so prikazane v zaporedju tako, kot so prikazane na freski. Naslov slike je prikaz prizora 

na freski. 

 

 

Slika 9: Graščak sprejema dajatve podložnih kmetov (prizor v sredini) 

 

 

Slika 10: Turški vpadi 

 

 
 

Slika 11: Obubožani kmetje prosijo graščaka milosti (leva stran) 

Slika 12: Boj za staro pravdo (desna stran) 
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Slika 13: Organiziran kmečki upor v 16. stoletju 

 

 

Slika 14: Kronanje Matije Gubca (leva stran) 

Slika 15: Obglavljanje in obešanje kmečkih upornikov (desna stran) 

 

 

Slika 16: Zgodovina Slovencev od naselitve do danes (1958–59) 

(2. stena, prvi del) 
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