
1870 

 

Uporaba obogatene resničnosti za poučevanje anatomije človeka 

Use of Augmented Reality for Teaching Human Anatomy 

 
1Tanja Gnidovec, 1Mojca Žemlja, 1Tina Fabijan, 1Žan Rode, 2Kristina Zavodnik,  
1David Baler Petrović, 4Andreja Dolenec, 1Luka Praprotnik, 3Nina Sever, 2Raja 

Gošnak Dahmane, 1Gregor Torkar 
 

1 Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta 
2Zdravstven fakulteta Univerza v Ljubljani 

3ART REBEL 9 vizualne komunikacije d.o.o., Ljubljana 
4Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro, Ljubljana 

gregor.torkar@pef.uni-lj.si 

 

 

Povzetek 

 

Eno ključnih področij za uresničevanje ciljev višje digitalne pismenosti, kot gonilo razvoja sodobne 

družbe 21. stoletja, je področje vzgoje in izobraževanja, ki si prizadeva za razvoj odprtih učnih okolij 

in pedagoških strategij, ki bi v polni meri izkoristile možnost uporabe IKT tako v procesu učenja kot 

poučevanja. V okviru prispevka želimo predstaviti oblikovana učna gradiva za pouk anatomije človeka 

v osnovni šoli – zgradba in delovanje srca, ki vključujejo uporabo novih tehnologij – obogatena 

resničnost s pomočjo aplikacije Mirage AR9. Zasnovana učna gradiva smo testirali na učencih 

sedmega in osmega razreda. Znanje učencev o izbrani temi smo preverjali pred in po izvedeni učni uri, 

da bi ugotovili učinke uporabe razvitih učnih gradiv na znanje učencev. Izmeriti smo želeli tudi interes 

za učenje z izbranimi gradivi. Analize rezultatov so pokazale, da so učenci pri osvajanju nove učne 

snovi z uporabo aplikacije osvojili statistično pomembno boljše znanje. Učenci so izrazili velik interes 

za tovrsten način učenja. Rezultati raziskave dajejo smernice za implementacijo uporabljene 

tehnologije v vzgojno-izobraževalni proces.  

 

Ključne besede: anatomija, interes, izobraževanje, obogatena resničnost, srce učenci, znanje. 

 

  

Abstract 

 

One of the key areas for realizing the aims of higher digital literacy as the driving force of 

contemporary society of 21th century is the educational area, which strives for developing new open 

learning environments and pedagogical strategies, based on the use of information and communication 

technology in the process of teaching and learning. The purpose of the article is to introduce designed 

teaching materials for learning human anatomy in primary school – structure and activity of the heart, 

which include the use of new technology – augmented reality, using mobile application Mirage AR9. 

Within the research we tested formed teaching materials among seventh and eighth grade students in 

primary school. We investigated students’ knowledge about the topic before and after performing 

lesson, to establish the effects of teaching materials application. We also wanted to measure the 

interest of learning with the teaching materials. Analyse of the results indicate statistically significant 

better knowledge among students after conquering new subject matter using mobile application. 

Students also expressed high interest in this sort of learning. Results of the research advertise 

guidelines for implementation of used technology in educational process.  

 

Keywords: anatomy, augmented reality, education, heart, human interest, knowledge, students. 
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1. Uvod  

 

Ustvarjalnost in inovativnost, ter v okviru tega, uporaba novih tehnologij so med ključnimi 

dejavniki razvoja v sodobni družbi 21. stoletja. Eno ključnih področij za uresničevanje ciljev 

višje digitalne in naravoslovne pismenosti je področje vzgoje in izobraževanja (DIGCOMP: A 

Framewok for Developing an Understanding Digital Competence in Europe). Izhodišče 

vzgojno-izobraževalne politike je zagotavljanje pogojev za delovanje odprtih učnih okolij, ki 

omogočajo, da se za inovativnimi pedagoškimi strategijami v polni meri izkoristi možnost 

uporabe IKT tako v procesu učenja kot poučevanja. Raziskava je bila izvedena v okviru 

projekta »Razvoj multimedijskih vsebin za pouk anatomije v osnovni šoli«, ki se je izvajal 

preko javnega razpisa Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v 

lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020. V okviru raziskave 

smo želeli analizirati stanje uporabe 2D/3D animacij v naravoslovnem izobraževanju, 

predvsem na področju razvoja in uporabe AR tehnologije. V raziskavi smo želeli oblikovati 

učna gradiva, ki temeljijo na tehnologiji obogatene resničnosti (ang. augmented reality, v 

nadaljevanju AR) in s tem prikazati raznolikost uporabe AR tehnologije pri učenju in 

poučevanju naravoslovnih vsebin, ki vključuje tako nadgradnjo učbenikov kot ostalih učnih 

pripomočkov. Želeli smo ugotoviti, kakšne učinke ima uporaba oblikovanih učnih gradiv na 

gradnjo znanja učencev ter njihov interes za uporabo AR tehnologije pri pouku. 

 

 

2. Pregled objav 

 

2.1. Definiciji navidezne in obogatene resničnosti 

 

Za poimenovanje navidezne (virtualne) (VR) in obogatene resničnosti (AR) različni viri 

uporabljajo različne pojme. Za virtualno resničnost se pogosto uporablja pojem navidezna 

resničnost. Obogateno resničnost, pa lahko najdemo pod imeni nadgrajena, izboljšana ali 

augmentirana resničnost.  

Navidezna  resničnost je simulacija resničnega sveta, ki naj bi bila realistična in 

prepričljiva. Ustvarjena je s pomočjo interaktivne programske in strojne opreme. Obogatena 

resničnost uporablja resnično obstoječe okolje za razliko od navidezne, ki uporablja izključno 

umetno. Obogatena resničnost v resnično okolje dodaja računalniško generirane predmete 

(Drobnič, 2017). V takšnem okolju se uporabniku zdi, kot da resnični in navidezni predmeti 

sobivajo v istem okolju (Pucer, 2011).  

 

2.2. Lastnosti obogatene resničnosti 

 

Ključne lastnosti obogatene resničnosti so: 

• fizični svet je obogaten z digitalnimi informacijami, ki nastopajo združeno, 

• informacije so prikazane glede na lokacijo realnega sveta in fizično perspektivo 

človeka v fizičnem svetu, resnični in navidezni predmeti morajo delovati usklajeno  

• izkušnja obogatene resničnosti je interaktivna, kar pomeni, da lahko človek čuti 

informacije in jih lahko tudi spreminja (Debevec, 2014; Pucer, 2011).  

 

2.3. Uporaba AR tehnologije v izobraževanju 

 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija se v izobraževanju uporablja že približno pol 

stoletja. Njena prisotnost ustvarja široko polje učnih priložnosti, ki se jih lahko poslužujejo 
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učitelji. Uporaba virtualne resničnosti, kot naprednejše tehnologije, je prinesla izboljšan učni 

proces (O’Brien in Toms, 2005). Kerawall, Luckin, Seljeflot in Woolard (2006) navajajo, da 

je AR tehnologija dober nadomestek virtualnega učnega okolja. Virtualno učno okolje se 

uporablja v izobraževanju, saj se lahko realen svet nadgradi, tako da se ga obogati z 

virtualnimi objekti in podobami. Vendar Kaufmann (2002) opozarja, da pri navidezni 

resničnosti uporabnik vstopi v popolnoma navidezni medij, pri obogateni resničnosti pa se 

navidezni svet in resničnost prepletata in dopolnjujeta.  

 

2.4.1 Prednosti in slabosti uporabe AR tehnologije pri poučevanju 

 

Prednosti uporabe AR tehnologije pri poučevanju: 

• Informacije so lahko dosegljive študentom (učencem)  takrat in tam ko jih potrebujejo 

(Bower, Howe, McCredie, Robinson in Grover, 2014). 

• Aplikacije, namenjene izobraževanju so v razponu (prav tam). 

• Tehnologija AR zagotavlja študentom (učencem) ki so vizualni učni tipi, da bolje 

razumejo snov kot bi jo preko učiteljeve razlage ali preko razlage v tradicionalnih 

učbenikih (prav tam). 

• AR je lahko pomembno orodje, ki dovoljuje učencem, da pridobijo znanje 

individualno, na različne načine (prav tam). 

• Za razrede, ki že uporabljajo tablice pri pouku je uporaba AR tehnologije ugodna – za 

učitelje in založbe, saj je učencem omogočeno, da interaktivno učenje lahko poteka 

tako v razredu, kot tudi doma (prav tam). 

• Z aplikacijami AR si učenec lahko prilagodi hitrost dela glede na svoje sposobnosti in 

želje (Hamilton in Olenewa, 2010). 

• AR pretvori objekte, ki ne obstajajo v resničnem svetu v 3D objekte (Yuen idr., 2011).  

Največja ovira pri uporabi AR pri poučevanju je tehnična plat; potrebno je razviti in 

pripraviti 3D modele in jih umestiti v aplikacijo (Yuen, idr., 2011). 

 

2.4.2 Raziskave uporabe AR tehnologije v izobraževanju 
 

Vplive uporabe AR tehnologije so preučevali v več raziskavah, pri različnih predmetih in 

starostih učencev. Pri tem so opazovali vpliv AR tehnologije tako na učenčevo motivacijo, 

sodelovanje kot tudi kakovost pridobljenega znanja. Kerawalla, Luckin, Selijefot in Woolard 

(2006) so potrdili, da uporaba 3D modelov s pomočjo AR tehnologije privlači učence in jih 

motivira. Poleg tega dobijo drugačen pogled na predstavljen objekt. Vpliva tudi na 

koncentracijo med učenjem. Abdüsselam in Karal (2012) sta ugotovila, da koncentracija 

učenca pri delu z AR tehnologijo pri pouku traja dlje časa, kot pri učencih pri tradicionalnem 

pouku ali v laboratoriju. Rezultat razlagajo z zahtevano vpletenostjo vsakega učenca 

posamezno pri uporabi AR tehnologije. 

Uporaba novih medijev je pokazala primer dobre prakse pri pouku likovne umetnosti, 

prostorskem oblikovanju in arhitekturi. Žbona idr. (2014) so v doktorski nalogi pokazali, da 

obstaja razlika med kontrolno in eksperimentalno skupino, ki je uporabljala tehnologijo 

navidezne resničnosti. Pri eksperimentalni skupini so tako zasledili višje dojemanje prostorske 

vizualizacije, prepoznavanje vzorcev, odnosov in vedenj v primerjavi s kontrolno skupino. 

Poleg tega Žbona idr. navajajo, da so učenci, ki so uporabljali tehnologijo AR dobili širši 

pogled o vsebini in se preizkušali tudi v natančnosti in zanesljivosti. Kljub interakciji učitelja, 

je bila avtonomija učencev pri ustvarjalnem procesu večja. Podobno so Ko, Chang in Hua 

(2011) ugotovili, da učenci, ki so manipulirali in spreminjali modele, ki so bili v naprej 

izrisani v realnem času razvili bistveno boljše prostorsko razumevanje in ga tudi hitreje 

osvojili kot brez uporabe AR tehnologije. Hsiao in Rashvand (2011) sta ugotovila, da je 
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tehnologija AR učencem v pomoč pri učenju sistemov ali objektov, ki jih je težko razumeti. S 

tehnologijo AR so ti lahko prikazani na različne načine in tako učenje postane bolj 

poglobljeno. 

 

2.4. AR tehnologija pri poučevanju anatomije 

 

Na področju poučevanja anatomije z uporabo AR tehnologije je bilo do sedaj narejenih že 

kar nekaj raziskav (Manrique-Juan, Zaira, Rojas-Ruiz, Alencastre-Miranda, Lourdes in Silva-

Munoz, 2017; Meng, Fallavollita, Seelbach, Heide, Euler, Waschke in Navab, 2016; Meng, 

Fallavollita, Blum, Eck, Sandor, Weidert, Waschke in Navab, 2013; Blum, Kleeberger, 

Bichlmeier in Navab, 2012; Jain, Youngblood, Hasel in Srivastava, 2017; Siqueira da, Gerson 

in Munchen, 2017; Ferrer-Torregrosa, Torralba-Estelles, Ferrer-Torregrosa, Torralba, 

Jimenez, Garcia in Barcia, 2014; Ferrer-Torregrosa, Torralba-Estelles, Garzón-Farinós, 

Jiménez-Rodríguez, Pérez-Bermejo in Fernández-Ehrling, 2016; Kelly, Clements, Hoang, 

Reinoso,  Joukhadar in Vetere, 2018). V nadaljevanju so predstavljene raziskave, ki so z 

metodologijo in izdelanim materialom vplivale na našo raziskavo. 

Manrique-Juan idr. (2017) so v okviru raziskave razvili aplikacijo, ki omogoča prikaz  3D 

modelov mišic, kosti celotnega telesa ter organov prebavnega in dihalnega organskega 

sistema, ki so predvideni za poučevanje anatomije v srednji šoli za učenje anatomije, ter tudi 

prikaz imen posameznih anatomskih struktur. AR tehnologija, ki temelji na principu "magic 

mirror" omogoča, da se na podobi posameznika prikažejo 3D anatomske strukture, ki se 

skladajo z velikostjo posameznika in njegovim premikanjem. Učenci lahko opazujejo celoten 

organski sistem ali le posamezne organe, kar omogoča, da si lažje predstavljajo položaj in 

velikost anatomskih elementov na primeru svojega lastnega telesa. Po uporabi aplikacije so 

učenci srednje šole v anketnem vprašalniku z Likertovo lestvico ocenili, aplikacijo kot 

enostavno in zabavno za uporabo, strinjali so se, da bi podobne aplikacije želeli večkrat 

uporabljati pri pouku, poleg tega pa so izpostavili, da so se s pomočjo aplikacije hitreje in 

kakovostneje učili (Manrique-Juan idr., 2017).  

Jain idr. (2017) so razvili aplikacijo za mobilne telefone, ki deluje na podlagi 

prepoznavanja tarč v okolici.  Te delujejo kot markerji za prikaz navideznih anatomskih 

struktur v resničnem svetu. Za namen izobraževanja študentov medicine so v aplikacijo 

vstavili 3D modele anatomskih struktur glave, s katerimi je možno manipulirati – lahko jih 

vidimo z vseh strani, izpostavimo samo določene anatomske strukture. Glavni namen 

raziskave je bil izmeriti natančnost prikaza navidezne resničnosti – 3D modela, v primerjavi z 

resničnim fizičnim objektom. Rezultati so pokazali, da njihova aplikacija omogoča zelo 

natančno prikazovanje objektov v AR (Jain idr., 2017).  

Ferrer-Torregrosa idr. (2016) so izvedli raziskavo med študenti prvih letnikov medicine, 

fizioterapije, zdravstvene nege, pediatrije z namenom, da primerjajo učinke učenja ob uporabi 

slik, video posnetkov in AR tehnologije.  Študentje so bili naključno razporejeni v tri skupine, 

glede na to, katere učne pripomočke so imeli pri študiju mišic stopala. Prva skupina je imela 

na voljo zapiske učitelja in anatomski atlas s slikami, druga se je prav tako lahko posluževala 

učiteljevih izročkov in imela dodatno na voljo video posnetke, tretja skupina pa je lahko poleg 

izročkov uporabljala AR tehnologijo – Magic Book. Spremljali so čas, ki ga porabijo učenci, 

da osvojijo določeno vsebino, z vprašalnikom so spraševali po njihovem metakognitivnem 

dosežku – motivacija in pozornost pri učenju, samostojnost pri učenju, sposobnost 

oblikovanja prostorske predstave, z individualnim pisnim preizkusom znanja so preverjali 

njihov kognitivni dosežek ter jih spraševali, kakšno prihodnost vidijo v uporabi AR 

tehnologije pri poučevanju anatomije. Uporaba AR tehnologije se je v vseh dimenzijah 

izkazala kot veliko boljša od ostalih (Ferrer-Torregrosa idr., 2016).  
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3. Empirični del 

 

3.1. Cilji empiričnega dela 

 

1) Oblikovati učna gradiva, ki temeljijo na AR tehnologiji, na temo zgradbe srca in 

njegovega delovanja. 

2) Primerjati znanje učencev pred in po usvajanju nove učne snovi z uporabo oblikovanih 

učnih gradiv. 

 

3.2. Opis postopka zbiranja podatkov 

 

Raziskavo smo izvedli konec šolskega leta, v mesecu juniju. Potekala je v treh sklopih. V 

prvem delu raziskave smo teden dni pred izvedbo učne ure, s preizkusom znanja zbrali 

podatke o znanju učencev na temo zgradbe srca in njegovega delovanja. Učencem je učiteljica 

razdelila pred teste – preizkuse znanja in jih opozorila na samostojno reševanje. Preizkus 

znanja so lahko izpolnjevali s svinčnikom, nalivnim peresom ali kemičnim svinčnikom. Za 

reševanje nalog so potrebovali tudi pisalo modre in rdeče barve. Reševanje je v povprečju 

trajalo 10 min. 

V drugem delu raziskave smo izvedli poučevanje, pri čemer so učenci usvajali novo učno 

snov tj. zgradba in delovanje srca, s pomočjo učbenika in oblikovanih učnih gradiv, ki 

temeljijo na AR tehnologiji.  

Pred prihodom učencev v razred smo prostor uredili primerno za skupinsko delo v 

skupinah po štiri. Za vsakega smo pripravili učbenik založbe DZS, Spoznavam svoje telo, 

tablični računalnik z nameščeno aplikacijo Mirage AR9 in delovni list. Delovni list je bil 

sestavljen tako, da je učence vodil po korakih skozi učno uro in omogočal samostojno delo.  

Učencem smo pred prihodom v razred dodelili številko skupine od 1 do 4 v katero bodo 

vključeni. Vsako skupino je vodil in usmerjal eden od sodelujočih študentov na projektu. 

Študent je na začetku učne ure podal navodila o samem poteku ure in razložil, da bo delo 

potekalo samostojno s pomočjo učil, ki jih imajo na mizi. Da so se učenci naučili uporabe 

aplikacije, so z aplikacijo preslikali (skenirali) prvo tarčo, ki je bila na majicah študentov. S 

tem so na majicah videli navidezen položaj organov in bitje srce v našem telesu.  

V nadaljevanju jih je učni list vodil pri samostojnem usvajanju nove učne snovi, ki 

vključuje uporabo in medsebojno povezovanje učbenika, tablice ter delovnega lista. Izvedena 

učna ura je trajala približno 30 minut. 

Po izvedeni učni uri smo učencem razdelili po teste – preizkuse znanja, s katerimi smo 

zbrali podatke o njihovem znanju na obravnavano temo. 

 

3.3. Opis oblikovanih učil in učnih pripomočkov 

 

Potek učne ure, je bil zasnovan na medsebojnem povezovanju aplikacije Mirage AR9, 

delovnega lista z nalogami  in učbenika biologije za osnovno šolo. To je omogočalo 

samostojno pridobivanje informacij, ob stalnem vodenju učitelja – študenta. Naloge so se 

medsebojno povezovale.  

 

3.3.1. Oblikovana majica 

 

 V sklopu projekta smo izdelali majice, na katerih je logotip projekta deloval kot tarča. S 

skeniranjem tarče so preko tablice ali mobilnega telefona videli navidezen položaj organov in 

bitja srca v našem telesu. 
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Slika 90: Tarča na majici (desno) in navidezna resničnost notranjih organov, ki se je prikazala po 

preslikanju tarče na majici (levo). 

 

3.3.2. Funkcijske tipke 

 

Vodilo po ostalih nalogah so bile barvne ikone, ki so se učencem odprle, ko so na podlagi 

navodil v delovnem listu preslikali ustrezno tarčo v učbeniku. Telefonska kamera je 

prepoznala ikone kot funkcijske tipke in omogočila upravljanje z njimi. Vijolična ikona je 

vodila do računalniške igre, pri kateri so se učenci preverili v poznavanju zgradbe srca. Po 

preslikanju  modre ikone, se jim je prikazala animacija utripanja srca z delovanjem srčnih 

zaklopk. Ko so izbirali rdečo ikono, se je animacija dopolnila s prikazom  pretoka krvi skozi 

srce do ostalih telesnih organov. 3D model utripajočega srca se jim je prikazal, ko odprejo 

rumeno ikono. 

 

 
Slika 91: Prikazi zgradbe in delovanja srca pod funkcijskimi tipkami. 

 

3.3.3. Videoposnetek 

 

Učencem se je s preslikanjem sheme, ki prikazuje prenos hormonov do tarčnih celic iz 

učbenika prikazal videoposnetek. Videoposnetek, ki smo ga posneli študenti sodelujoči pri 

projektu, govori o tem, kako hormon adrenalin vpliva na delovanje srca. 

Slika 92: Videoposnetek prikaza delovanja adrenalina. 
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3.4. Metoda in raziskovalni pristop 

 

V raziskavi smo se posluževali kavzalno-neeksperimentalne metode. Na raziskovalna 

vprašanja smo odgovorili na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili s pomočjo kvantitativnega 

raziskovanja. Na podlagi kvantitativnega pristopa smo pridobili podatke s pomočjo preizkusa 

znanja. 

 

3.5. Vzorec 

 

V raziskavo smo vključili namenski vzorec učencev sedmega in osmega razreda, iz 

Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro (Ljubljana). Starost učencev je od 12 do 14 let. 

Učenci osmega razreda so anatomijo človeka spoznavali tekom predmeta biologija v osmem 

razredu, vendar teme obtočil še niso obravnavali. Prav tako kot učenci sedmega razreda, pa so 

se s transportnimi sistemi pri živalih srečali v sedmem razredu v okviru predmeta 

naravoslovje. Učence poučuje isti učitelj, s katerim smo skupaj načrtovali potek obravnave 

učne snovi med šolskim letom. Dogovorili smo se, da tematiko krvožilja z učenci, do izvedbe 

naše učne ure ne obravnava. Vzorec je predstavljalo 63 učencev in učenk sedmih in osmih 

razredov. Od tega je bilo 39 učencev sedmih razredov in 24 učencev osmih razredov. V 

raziskavi je sodelovalo več učenk kot učencev (Tabela 1). 

 
Tabela 16: Pregled vzorca v raziskavi. 

Razred Skupaj Učenci Učenke 

f f (%) f f (%) f f (%) 

7. razred 39 61,9 12 19,05 27 42,86 

8. razred 24 38,1 15 23,81 9 14,29 

Skupaj 63 100 27 42,9 36 57,1 

 

 

3.6. Opis instrumentov 

 

3.6.1. Pred in po test – preizkus znanja 

 

Ker smo želeli primerjati znanje učencev pred in po uporabi oblikovanih učnih gradiv, so 

naloge v pred in po testu identične. Po test za razliko od pred testa vsebuje še vprašanje, ki 

sprašuje, kaj se je učenec naučil pri učni uri in vprašanje s katerim smo želeli ugotoviti, kaj je 

bilo učencu pri učni uri najbolj všeč. 

Preizkus znanja je od učencev najprej zahteval, da zapišejo vnaprej dogovorjeno kodo, ki 

je veljala tako za pred kot po test. Spraševali smo jih po njihovi starosti, spolu in razredu, ki 

ga obiskujejo. V prvi nalogi je moral učenec v prikazani silhueti človeka označiti položaj in 

velikost srca. O legi srca v človeškem telesu je učenec lahko prebral v učbeniku in sklepal iz 

prikaza navidezne resničnosti prsnega koša ob preslikavi prve tarče na majicah študentov. Pod 

drugo nalogo je bila prikazana shema srca, na kateri so bili s črkami označeni posamezni deli 

srca, ki jih je moral učenec poimenovati. Z nalogo smo preverjali znanje o zgradbi srca, o 

kateri so prebrali in spoznali shemo v učbeniku, ki jih je ob preslikavi z aplikacijo, vodila tudi 

do računalniške igrice, kjer so se preverili poznavanju delov srca. Druga naloga se je 

nadaljevala z dodatno nalogo, ki zahteva, da k trditvam, ki opisujejo nalogo določenega dela 

srca, pripišemo črko, ki predstavlja ustrezen del srca prikazan na shemi. O nalogah različnih 

delov srca so lahko sklepali s kombinacijo informacij, ki so jih pridobili v učbeniku in z 

ogledom animacije delovanja srca. V tretji nalogi so morali na skici prereza srca ustrezno 
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označiti dele - pobarvati, kje se v srcu nahaja oksigenirana (rdeče) in deoksigenirana (modro) 

kri, kar je bilo nazorno prikazano v animaciji potovanja krvi skozi srce in opisano v učbeniku. 

S tem smo preverjali, ali učenec razume, kje v srcu je kri bogata in kjer kri revna s kisikom. V 

naslednji nalogi je bila prikazana shema srca in organov (pljuča, jetra, želodec, možgani, 

ledvica) in sedem trditev, ki so jih morali razvrstit v pravilen vrstni red, da opisujejo 

potovanje krvi v srce in po telesu. Preverjali smo ali učenec razume potovanje krvi v srcu in 

po telesu. Četrta naloga je pred učence postavila konkreten primer, ko dečka v gozdu preplaši 

zajec in jih spraševala, kaj se zgodi v telesu dečka; kaj se zgodi s srcem dečka, katera snov 

povzroči to spremembo v delovanju njegovega srca ter katera žleza izloča to snov. Z nalogo 

smo preverjali učenčevo poznavanje vplivov na spremenjeno delovanje srca, ki ga je med 

učno uro lahko spoznal iz učbenika ter iz oblikovanega video posnetka. Zadnja naloga je od 

učenca zahtevala, da zaključi, kakšne so naloge krvožilja. 

 

3.6.2. Delovni list 

 

Vsak učenec je prejel tiskano verzijo delovnega lista. Izdelano učno gradivo je povezovalo 

učbenik in uporabo aplikacije Mirage AR9. Učenci so  postopoma, vsak v svojem časovnem 

ritmu usvajali učno snov in jo sproti tudi preverjali z reševanjem nalog na delovnem listu. Na 

koncu delovnega lista so učenci dobili QR kodo, s pomočjo katere lahko dostopajo do rešitev 

učnega lista in učnega gradiva tudi doma. 

 

 
Slika 93: Delavni list je vodil učence, da so uporabljali tako učbenik, kot animacije na aplikaciji 

Mirage AR9. QR koda s povezavo do delovnega lista. 

 

3.7. Postopki obdelave podatkov 

 

Podatke, ki smo jih zbrali s kvantitativno raziskovalno metodo, smo vnesli v računalniški 

program Excel. Odgovore učencev pri posamezni nalogi smo vrednotili po vnaprej 

dogovorjenem točkovniku. Z računalniškim programom SPSS smo vse podatke statistično 

obdelali na deskriptivni in inferenčni ravni. Na deskriptivni ravni smo izračunali frekvenčno 

porazdelitev - absolutne (f) in odstotne frekvence (f %), za ugotavljanje vpliva različnih 

spremenljivk na podrobnost opisa in risbe, pa smo na inferenčni ravni uporabili Kolmogorov-

Smirnov test za določitev porazdeljenosti podatkov ter v nadaljevanju uporabili ustrezen 

parametrični test (t-test za parno primerjavo). Rezultate smo predstavili opisno in tabelarično. 
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3.8. Rezultati 

 

3.8.1. Lokacija in velikost srca 

 

Prva naloga je od učencev zahtevala, da na podani silhueti človeka označijo pravilno 

lokacijo in velikost srca pri človeku. Odgovori učencev se na pred in po testu niso bistveno 

razlikovali (Tabela 2). Največ učencev je tako na pred-testu (47,6%) kot na po-testu (44,4%) 

pravilno označilo lokacijo ali velikost srca na silhueti človeka. Na pred-testu je pravilno 

označilo lokacijo in velikost srca 20,6% učencev, na po-testu pa 19,0%. Napačno označeno 

lokacijo in velikost srca smo na pred-testu zasledili pri 31,7% učencev, na po-testu pa pri 

36,5% učencev. 

 
Tabela 17: Doseženo število točk pri 1. nalogi na pred in po testu. 

 1. naloga – PRED TEST 1. naloga – PO TEST 

Dosežene točke f f(%) f f(%) 

0 – napačno označena lokacija in velikost srca/ srce na 

silhueti človeka ni označeno 

20 31,7 23 36,5 

1 – pravilno označena lokacija ALI velikost srca 30 47,6 28 44,4 

2 - pravilno označena lokacija IN velikost srca 13 20,6 12 19,0 

SKUPAJ 63 100,0 63 100,0 

 

 

3.8.2. Poznavanje zgradbe srca 

 

Druga naloga je od učencev zahtevala, da na prikazani shemi srca poimenujejo označene 

dele srca (Tabela 3). Pod črko A so morali prepoznati levi prekat. Za pravilno poimenovanje 

dela srca so prejeli eno točko. Če so pod črko A zapisali samo prekat, so prejeli pol točke. 

Črka C je na shemi označevala aorto. Kot pravilen odgovor za katerega je učenec prejel eno 

točko, smo upoštevali tudi arterija in odvodnica. Pod črko D se je na shemi  skrival desni 

preddvor (ena točka). Če je učenec predel srca označil samo kot preddvor, je prejel pol točke. 

Večina učencev (71,4%) je na pred testu po seštevku točk, prejela nič točk. Na po testu pa je 

kar 61,9% učencev vse označene dele srca poimenovalo pravilno. 

 
Tabela 18: Doseženo število točk pri 2. nalogi na pred in po testu. 

 2. naloga – PRED TEST 2. naloga – PO TEST 

Dosežene točke f f(%) f f(%) 

0  – vsi odgovori napačni/ brez odgovora 45 71,4 6 9,5 

0,5 – en odgovor delno pravilen 1 1,6 0 0,0 

1 – en odgovor pravilen ALI dva delno pravilna 15 23,8 9 14,3 

1,5 – en odgovor pravilen IN en odgovor delno 

pravilen 

0 0,0 1 1,6 

2 – dva odgovora pravilna ALI en odgovor pravilen IN 

dva delno pravilna 

0 0,0 8 12,7 

2,5 – dva odgovora pravilna IN en odgovor delno 

pravilen 

0 0,0 0 0,0 

3 – vsi odgovori pravilni 2 3,2 39 61,9 

SKUPAJ 63 100,0 63 100,0 
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3.8.3. Poznavanje nalog delov srca 

 

Pri nalogi 2.1 so morali učenci posameznim trditvam, ki opisujejo nalogo določenega dela 

srca, ustrezno pripisati dele srca (Tabela 4). Na pred testu je večina učencev (50,8%) napačno 

povezala dele srca z njihovo nalogo.  15 učencev je imelo en pravilen odgovor, 8 učencev je 

pravilno povezalo dve trditvi, 5 učencev tri, vse pravilne odgovore so imeli zgolj 3 učenci. Na 

po testu je več kot tretjina učencev (34,9%) vse trditve pravilno povezala z deli srca. Ostali 

učenci so imel po tri (14,3%), dva (15,9%), enega (12,7%) ali vse napačne odgovore (22,2%).  

 
Tabela 19: Doseženo število točk pri 2.1 nalogi na pred in po testu. 

 2.1 naloga – PRED TEST 2.1 naloga – PO TEST 

Dosežene točke f f(%) f f(%) 

0 – vsi odgovori napačni/ brez odgovora 32 50,8 14 22,2 

1 – en pravilen odgovor 15 23,8 8 12,7 

2 – dva pravilna odgovora 8 12,7 10 15,9 

3 – trije pravilni odgovori 5 7,9 9 14,3 

4 – štirje pravilni odgovori 3 4,8 22 34,9 

SKUPAJ 63 100,0 63 100,0 

  
 

3.8.4. Poznavanje delov srca, kjer se nahaja oksigenirana in deoksigenirana kri 

 

Pri tretji nalogi so morali učenci na skici srca z rdečo barvico označiti predele, kjer se 

nahaja oksigenirana kri in z modro tam, kjer deoksigenirana (Tabela 5). Na pred testu je 

velika večina učencev (84,1%) napačno označila predele srca. 5 učencev je le delno pravilno 

rešilo nalogo, preostalih 5 učencev pa so z barvami pravilno označili dele srca. Na po testu je 

za razliko od rezultatov na pred testu kar 39,7% učencev pravilno označilo dele srca, glede na 

to kje se nahaja kri bogata s kisikom in kje revna s kisikom, še vedno pa so v precejšnem 

deležu (52,4%) napačno označili dele srca. 

 
Tabela 20: Doseženo število točk pri 3. nalogi na pred in po testu. 

 3. naloga – PRED TEST 3. naloga – PO TEST 

Dosežene točke f f(%) f f(%) 

0 – napačno označeni predeli srca z oksigenirano in 

deoksigenirano krvjo/ predeli srca niso označeni 

53 84,1 33 52,4 

1 – pravilno označeni preddvori/prekati/ predeli srca z 

oksigenirano/deoksigenirano krvjo 

5 7,9 5 7,9 

2 - pravilno označeni predeli srca z oksigenirano in 

deoksigenirano krvjo 

5 7,9 25 39,7 

SKUPAJ 63 100,0 63 100,0 

 

 

3.8.5. Poznavanje zaporedja potovanja krvi iz srca do organov in iz organov nazaj v srce 

 

V nalogi 3.1 je bila prikazana shema srca in organov (pljuča, jetra, želodec, možgani, 

ledvica) in sedem trditev, ki so jih morali razvrstit v pravilen vrstni red, da opisujejo 

potovanje krvi v srce in po telesu (Tabela 6). Na pred testu večina učencev (61,9%) ni 

pravilno razvrstila nobene trditve. 13 učencev je pravilno razvrstilo eno trditev, 9 učencev je 

imelo dva pravilna odgovora, 2 učenca tri.  Na po testu je 7 učencev (11,1%) pravilno 

razvrstilo vse trditve, 7,9% učencev je smiselno postavilo zaporedje treh trditev, 19,0% je 
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imelo dva pravilna odgovora, 14,3% en odgovor, še vedno pa kar 47,6% učencev ni pravilno 

razvrstilo niti ene trditve. 

 
Tabela 21: Doseženo število točk pri 3.1 nalogi na pred in po testu. 

 3.1 naloga – PRED TEST 3.1 naloga – PO TEST 

Dosežene točke f f(%) f f(%) 

0 – vsi odgovori napačni/brez odgovora 39 61,9 30 47,6 

0,5 – en pravilen odgovor 13 20,6 9 14,3 

1 – dva pravilna odgovora 9 14,3 12 19,0 

1,5 – trije pravilni odgovori 2 3,2 5 7,9 

2 – štirje pravilni odgovori 0 0,0 0 0,0 

2,5 – pet pravilnih odgovorov 0 0,0 0 0,0 

3 – šest pravilnih odgovorov 0 0,0 7 11,1 

SKUPAJ 63 100,0 63 100,0 

 

 

3.8.6. Poznavanje vpliva stresne situacije na delovanje srca 

 

Četrta naloga je učence postavila v konkretno situacijo, ko je dečka v gozdu prestrašil 

zajec, ki je pritekel izza grma (Tabela 7). Najprej je naloga učence spraševala, kaj se je 

zgodilo s srcem dečka, ko se je le ta prestrašil. Tako na pred testu (92,1%) kot na po testu 

(96,8%) je velika večina učencev pravilno odgovorila na vprašanje, da dečkovo srce začne biti 

hitreje.  

 
Tabela 22: Doseženo število točk pri 4.1 nalogi na pred in po testu. 

 4.1. naloga – PRED TEST 4.1 naloga – PO TEST 

Dosežene točke f f(%) f f(%) 

0 – napačen odgovor 5 7,9 2 3,2 

1 – pravilen odgovor 58 92,1 61 96,8 

SKUPAJ 63 100,0 63 100,0 

 

 

3.8.7. Poznavanje snovi, ki povzroči hitrejše bitje srca 

 

Naloga je učence spraševala po snovi, ki povzroči spremembo v bitju dečkovega srca 

(Tabela 8). Na pred testu je hormon adrenalin, kot pravilen odgovor označilo 85,7% učencev. 

Na po testu sta napačno označila odgovor zgolj 2 učenca, preostalih 96,8% učencev pa je 

izbralo pravilen odgovor. 

 
Tabela 23: Doseženo število točk pri 4.2 nalogi na pred in po testu. 

 4.2 naloga – PRED TEST 4.2  naloga – PO TEST 

Dosežene točke F f(%) f f(%) 

0 – napačen odgovor 9 14,3 2 3,2 

1 – pravilen odgovor 54 85,7 61 96,8 

SKUPAJ 63 100,0 63 100,0 

 

 

3.8.8. Poznavanje žleze, ki sprošča hormon adrenalin 

 

V nadaljevanju smo želeli od učencev izvedeti, katera žleza izloča snov, ki povzroči 

spremembo v bitju dečkovega srca (Tabela 9). Večina učencev (85,7%) na pred testu ni 
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vedela, da hormon adrenalin izloča nadledvična žleza, le 9 učencev je označilo pravilen 

odgovor. Za razliko od pred testa je na po testu kar 81,0% učencev označilo pravilen odgovor. 

 
Tabela 24: Doseženo število točk pri 4.3 nalogi na pred in po testu. 

  

4.3 naloga – PRED TEST 

 

4.3  naloga – PO TEST 

Dosežene točke f f(%) f f(%) 

0 – napačen odgovor 54 85,7 12 19,0 

1 – pravilen odgovor 9 14,3 51 81,0 

SKUPAJ 63 100,0 63 100,0 

 

 

3.8.9. Poznavanje nalog krvožilja 

 

Peta naloga je od učencev zahtevala, da zapišejo dve nalogi krvožilja. Na pred testu je 

samo 5 učencev pravilno podalo dve nalogi krvožilja, 5 učencev je izpostavilo po eno, kar 

84,1% učencev pa je napačno odgovorilo na vprašanje ali pa odgovora ni podalo. Na po testu 

še vedno kar 52,4% učencev ni podalo odgovora ali pa je bil le ta napačen. 5 učencev je 

zapisalo po en pravilen odgovor, 39,7% učencev pa je podalo po dve pravilni nalogi krvožilja 

(Tabela 10). 

 
Tabela 25: Doseženo število točk pri 5. nalogi na pred in po testu. 

 5. naloga – PRED TEST 5. naloga – PO TEST 

Dosežene točke f f(%) f f(%) 

0 – napačni odgovori/brez odgovora 53 84,1 33 52,4 

1 – en pravilen odgovor 5 7,9 5 7,9 

2 – dva pravilna odgovora 5 7,9 25 39,7 

SKUPAJ 63 100,0 63 100,0 

 

 

3.8.10. Skupno število točk na pred in po testu 

 

Kolmogorov-Smirnov test je pokazal, da so podatki pridobljeni skozi pred-test (α = 0,200) 

in po-test (α = 0,200) normalno razporejeni. Vrednost T-testa za parno primerjavo je 

statistično pomembna (t = -13,318; g = 62; α = 0,000). Povprečno skupno število točk 

doseženih na pred-testu in po-testu se statistično pomembno razlikujeta. S tveganjem manjšim 

od 0,1% trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci na po-testu (M = 10,833, SD = 3,75) 

dosegli višje število točk kot na pred-testu (M = 5,603; SD = 2,77). Mera velikosti učinka 

(Cohenov d = 1,67) nam pove, da gre za velik učinek (Cohen, 1988). 

 

 

3.8.11. Nove stvari, ki sem se jih naučil pri učni uri 

 

V nalogi kjer so morali učenci zapisati tri nove stvari, ki so se jih naučili pri učni uri smo 

dobili 17 različnih odgovorov. Največ učencev je odgovorilo, da se je pri učni uri naučilo dele 

srca (30,16%), sledil je odgovor pretok krvi skozi srce in organe (12,7%), delovanje srca 

(11,11%), iz kje se izloča adrenalin (9,52%), kaj je adrenalin (6,35%) in adrenalin spodbudi 

hitrejši odziv (4,76%). Po dva učenca (3,17%) sta navedla odgovore: kaj se zgodi s telesom, 

ko se ustrašimo; kje se nahaja kri bogata in kje kri revna s kisikom; kaj je hipofiza in  vse o tej 

snovi. Odgovore kje je srce; delovanje srca povzroči nadledvična žleza; kolikokrat nam srce 

utripne v minuti; kje je aorta; pljučna vena; nič in uporaba aplikacije pa so navedli le enkrat. 
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3.8.12. Interes 

 

V nalogi kjer so učenci navedli tri stvari, ki so jim bile pri učni uri najbolj všeč je bil 

najpogostejši odgovor tablice ter slike, video in animacije (26,98%), sledili so odgovori delo 

po skupinah (12,7%), zanimiva učna snov (3,17%) in igrica (3,17%). Odgovori: usklajenost 

snovi; samostojno delo; dobra razlaga; učni listi; vključevanje učbenika v učno uro; učitelji; 

potek dela; umirjeno brez hitenja; ni bilo navadne biologije ni bilo za oceno in nič pa so se 

pojavili po enkrat. 

 

 

4. Diskusija in zaključek 

 

Učenci so imeli v povprečju boljše rezultate na testu po koncu izvedene učne ure, v kateri 

smo vključevali AR gradiva, kot pred začetkom omenjene ure. Boljše učne rezultate ob 

uporabi AR tehnologije ugotavljajo tudi druge raziskave (Manrique-Juan idr., 2017; Meng 

idr., 2016; Siqueira da, Gerson in Munchen, 2017; Ferrer-Torregrosa idr., 2014; Kelly idr., 

2018; Kerawalla, Luckin, Selijefot in Woolard 2006; Abdüsselam in Karal 2012; Žbona idr., 

2014; Ko, Chang in Hua 2011).  

Žbona idr. (2014) v svoji raziskavi ugotavljajo, da imajo učenci, ki uporabljajo AR 

tehnologijo boljšo prostorsko predstavo. Tako so tudi Ko, Chang in Hua (2011) ugotovili, da 

učenci z uporabo AR tehnologije pridobijo boljše prostorsko razumevanje in le tega tudi 

hitreje usvojijo. V naši raziskavi pri nalogi, ki je vključevala elemente prostorske predstave  

(lokacija in velikost srca) nismo zasledili sprememb v znanju pri učencih pred in po izvedeni 

uri. Razlog za to bi bil lahko, da je določitev lege in velikosti srca naloga, ki zahteva veliko 

natančnost, še posebno če upoštevamo, da je bil obris telesa, v katerega so učenci morali 

locirati srce velik le 5*3,5 cm. Analiza nalog, ki so preverjale znanje o anatomiji srca 

(poznavanje zgradbe srca, poznavanje delov srca, kjer se nahaja oksigenirana in 

deoksigenirana kri) je pokazala, da je večje število učencev nalogo rešilo pravilno po izvedeni 

uri. Prav tako je imelo manjše število učencev nalogo rešeno napačno po izvedeni uri. 

Podobno ugotavljajo tudi Kelly idr. (2018), ki so v svoji raziskavi ugotovili, da je uporaba AR 

tehnologije med študenti izboljšala povezavo in razumevanje anatomskih struktur. Siqueira 

da, Gerson in Munchen (2017) ugotavljajo, da tudi učitelji kot veliko prednost AR tehnologije 

navajajo prepoznavanje anatomskih struktur in prikaz različnih segmentov in detajlov na 

konkretnem primeru. V nalogah, kjer smo preverjali znanje in razumevanje o delovanju srca 

(poznavanje nalog delov srca, poznavanje zaporedja potovanja krvi iz srca do organov in iz 

organov nazaj v srce) je prav tako prišlo do razlik v znanju pred in po izvedeni uri. Predvsem 

pri nalogi o poznavanju nalog delov srca so številni učenci po učni uri dosegli večje število 

točk kot pred uro. Pri drugi nalogi pa ni prišlo do tako velike razlike, še vedno so številni 

učenci nalogo rešili napačno, kljub temu pa se je rahlo povečalo število učencev, ki so dosegli 

vse točke ali so nalogo rešili vsaj delno pravilno. Tudi Kelly idr. (2018) poudarjajo, da AR 

tehnologija omogoča boljše razumevanje delovanja anatomskih struktur. Pri nalogah 

izbirnega tipa (poznavanje vpliva stresne situacije na delovanje srca, poznavanje snovi, ki pri 

tem povzroči hitrejše bitje srca) so učenci tako pred in po izvedeni uri v večini na vprašanje 

odgovorili pravilno. To bi lahko pripisali temu, da sta nalogi preverjali učno snov, ki jo učenci 

veliko spoznavajo tudi v vsakdanjem življenju. V nasprotju s tema dvema nalogama je prišlo 

do večjih razlik v znanju pred in po uri pri nalogah poznavanja žleze, ki sprošča hormon 

adrenalin, ter poznavanje nalog krvožilja. Razliko v znanju pri omenjenih nalogah bi lahko 

pripisali temu, da o teh temah pred izvedbo ure učenci še niso obravnavali pri pouku. Skupno 

število točk na pred- in po-testu se je statistično pomembno razlikovalo. Iz tega lahko 

sklepamo, da so učenci tekom izvedene ure pridobili veliko znanja o zgradbi in delovanju 
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srca. Ne moremo pa z gotovostjo trditi, da bi pridobili manj znanja pri učni uri, kjer ne bi 

uporabljali AR tehnologije. Glede na dosedanje raziskave, kjer so ugotovili, da se s pomočjo 

AR tehnologije učenci hitreje naučijo učno snov in pridobijo več znanja (Manrique-Juan idr., 

2017; Meng idr., 2016; Kelly idr., 2018; Ko, Chang in Hua 2011; Hsiao in Rashvand 2011), 

pa lahko sklepamo, da je uporaba gradiv z AR tehnologije pripomogla k boljšim rezultatom.  

Pri odprtem vprašanju, kjer so učenci našteli kaj so se naučili pri uri so najpogosteje naštevali 

tematike (deli srca, pretok krvi, delovanje srca, adrenalin), katerim smo tudi sami dali največji 

poudarek. Pri vprašanju kaj jim je bilo pri uri najbolj všeč pa so bili najpogostejši odgovori 

gradiva (slike, video, animacije, igrica), delo po skupinah in zanimivo podana učna snov. 

Navdušenje nad uporabo AR tehnologije smo pri večini učencev opazili tudi sami ob izvedbi 

učne ure. Kerawalla, Luckin, Selijefot in Woolard (2006) so prav tako ugotovili, da AR 

tehnologija učence privlači in jih motivira. Abdüsselam in Karal (2012), pa sta dodala, da 

poleg naštetega izboljša tudi koncentracijo učencev.  

Uporaba AR tehnologije pri pouku lahko pomeni pomemben doprinos k doseganju učnih 

ciljev, vendar ostaja ključnega pomena učiteljeva presoja, kdaj je uporaba AR smiselna in 

kdaj zadostujejo obstoječi vizualni prikazi ter zapisi v učbenikih in drugih učnih gradivih. Iz 

analizirane literature ter izsledkov naše raziskave lahko trdimo, da je uporaba AR tehnologije 

smiselna, kadar gre za prikaz dinamičnih procesov ali težje predstavljivih naravoslovnih 

procesov, tudi na mikroskopski ali molekularni ravni.  
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