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POVZETEK 

 

V današnjem času je računalnik s pripadajočo tehnologijo nepogrešljiv del našega 

vsakdana. Računalnik, dostop do spleta in Microsoft Office programi so postali tudi 

nepogrešljivi pripomočki učiteljev. Z njimi si olajšajo delo, načrtujejo učne ure, 

komunicirajo s starši in drugimi strokovnimi delavci. Smernice poučevanja 

naravoslovja in vsebina Učnega načrta za naravoslovje in tehniko nakazujejo pomen 

smotrne in premišljene rabe informacije-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju 

IKT) pri pouku. 

   

Izsledki raziskav kažejo tudi, da IKT pripomore k pozitivni razredni klimi in dinamiki 

razreda. Prav tako spodbuja učenčeve kognitivne sposobnosti, sodelovalno učenje, 

omogoča vizualizacijo naravoslovnih pojmov ter prikazovanja sorodnih vsebin 

(medpredmetno povezovanje). To je tudi vodilo zasnove magistrskega dela, s 

katerim smo želeli ugotoviti: a) koliko se učitelji čutijo kompetentne pri uporabi 

računalnika, b) ali se raba računalnika razlikuje glede na učiteljev spol in delovno 

dobo, c) kolikšen del časa učitelji namenijo poučevanju naravoslovnih vsebin z IKT in 

katere tematske sklope poučujejo z rabo IKT, d) katere tehnološke pripomočke in 

programe uporabljajo pri poučevanju predmeta naravoslovja in tehnike (v 

nadaljevanju NIT), e) v katerih primerih imajo učenci sami možnost uporabe 

računalnika pri pouku NIT, f) katere Microsoft Office programe uporabljajo učitelji za 

izvajanje in pripravo na pouk, g) kakšna je opremljenost slovenskih učilnic, kjer 

poteka pouk naravoslovja in h) ali bi si želeli učitelji dodatno izobraževati na področju 

IKT.   

 

Anketni vprašalnik je vseboval 16 vprašanj, katera sta izpolnila 102 učitelja 

razrednega pouka, ki poučujeta 4. in 5. razred v osnovni šoli. Od tega je bilo 94 

žensk in 8 moških učiteljev; 53,9 % učiteljev, ki poučujejo 4. razred in 46,1% učiteljev, 

ki poučujejo v 5. razredu. Rezultati kažejo, da starejši učitelji, manj uporabljajo IKT 

kot mlajši učitelji, torej uporaba IKT z naraščanjem delovne dobe upada. Ugotovljeno 

je bilo tudi, da učitelji, ki poučujejo NIT, imajo dostop do računalnika in spleta ter 

razvito kompetenco uporabe računalnika. Microsoft Office programe učitelji 

uporabljajo za načrtovanje in izvajanje pouka ter za prikazovanje podatkov. Od vseh 

IKT pripomočkov učitelji najmanj uporabljajo glasovalne sisteme. Raziskava je 

pokazala, da tudi učenci pri pouku NIT uporabljajo računalnik, predvsem z namenom 

iskanja dodatnih virov informacij za obrazložitev učne vsebine. Učitelji (70,6%), so se 

še naprej pripravljeni izobraževati na področju IKT. 

 

KLJUČNE BESEDE: informacijsko-komunikacijska tehnologija, mnenja učiteljev,  

osnovna šola, predmet naravoslovje in tehnika. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, a computer with associated technology is an indispensable part of our 

everyday lives. Computer, Internet access and Microsoft Office programs have also 

become indispensable tools for teachers. They make it easier for teachers and their 

work, help plan lessons, are used to communicate with parents and other 

professionals. The science teaching guidelines and the content of the Natural 

Sciences and Technology syllabus indicate the importance of a wise and thoughtful 

use of information and communication technology (hereinafter called ICT) in 

teaching. 

   

Research also shows that ICT contributes to a positive classroom climate and 

classroom dynamics. It also promotes students' cognitive abilities, collaborative 

learning, enables visualization of natural sciences concepts and presentation of 

related content (cross-curricular connection). This also guided the design of the 

master's thesis, which attempts to identify: a) what is the level of teachers’ computer 

competence, b) do gender and years of service of the teacher play a role in computer 

usage, c) what proportion of the time is devoted to teaching science classes with ICT 

and and which themes are taught using ICT, d) which technological instruments and 

programmes are used in teaching science and technology (SAT) classes, e) which 

situations in SAT classes allow pupils to use computers by themselves, f) which 

Microsoft Office programs are used by teachers to prepare for and conduct classes, 

g) what is the level of equipment in Slovenian SAT classrooms, and h) would 

teachers like to receive extra ICT education. 

 

The questionnaire consisted of 16 questions, and was completed by 102 primary 

school teachers who teach in 4th and 5th grades. Of these 102 teachers, there were 

94 women and 8 men. 53.9% were 4th grade teachers, and 46.1% were 5th grade 

teachers. Results indicate that older teachers use ICT less often than younger 

teachers, therefore, the usage of ICT declines with increasing duration of service. 

Results also demonstrate that teachers who teach SAT have access to a computer 

and the Internet, and are competent in computer usage. The teachers use Microsoft 

Office program suite to plan and conduct classes, and to present data. Out of all ICT 

instruments, polling systems are the least used by the teachers. Research shows that 

in SAT classes, pupils use computer primarily to search for additional sources of 

information in order to explain learning content. Teachers (70.6%) remain willing to 

continue their education in the field of ICT.     

 

KEYWORDS: information and communications technology, teacher’s opinions, 

primary school, Science and technology course. 
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1 UVOD 
 

Učenci v osnovnih šolah v namene učenja potrebujejo vse več spodbud, kar pa 

učiteljem predstavlja izziv. Kot eno izmed ugodnih rešitev tovrstnega izziva se lahko 

učitelji poslužijo uporabe IKT. Slednja je skozi razvoj postala vse bolj prisotna v naših 

življenjih in je tako postala del našega vsakdana. Zato je smiselno, da tudi učence 

opolnomočimo in naučimo dela z njo. Splošne prednosti IKT in njene uporabe v 

šolskih prostorih prepoznamo v olajšanem učenju in poučevanju, obenem pripomore 

tudi k bogatejšemu, sistematičnemu in interaktivnejšemu pouku. Z uporabo IKT lahko 

učencem med drugim približamo naravoslovne predmete ter hkrati razvijamo 

računalniško in naravoslovno pismenost, ki sta pomemben del našega vsakdana.  

 

Prednost pouka naravoslovja z IKT je predvsem ta, da imajo učenci možnost, da 

podrobneje spoznajo in opazujejo pojave, ki jih s prostim očesom ne moremo 

zaznati. Gende (2011) je IKT pri pouku naravoslovja opredelila kot virtualni 

laboratorij, v katerem učenci raziskujejo in opazujejo kompleknejše naravoslovne 

pojave. Za tak način dela so najbolj priporočljive simulacije, animacije in različni 

videoposnetki. Učenci lahko sami obdelajo podatke, ki so jih pridobili pri 

eksperimentalnem delu pouka in jih interpretirajo. Rogers (2003) trdi, da so simulacije 

lahko tudi dodatek praktičnemu delu, saj učenci poglobijo učno vsebino, jo utrdijo na 

bolj zanimiv in interaktiven način.  

 

Učni načrt za naravoslovje in tehniko (Vodopivec, Papotnik, Gostinčar Blagotinšek, 

Skribe Dimec in Balon, 2011) zagovarja uporabo eksperimentalnega pouka. Ne 

glede na to, v kolikšni meri lahko IKT pripomore in olajša pouk naravoslovja, se je 

potrebno zavedati, da je praktično delo pri pouku NIT še vedno primarni in splošni cilj 

predmeta. Učenci ob eksperimentalnem delu spoznavajo naravne procese in pojave, 

si zastavljajo vprašanja in hipoteze ter s praktičnim načinom dela pridobijo odgovore 

na raziskovalna vprašanja.   

 

Uporaba IKT pri poučevanju naravoslovnih vsebin od učitelja zahteva tudi določeno 

stopnjo razvitosti digitalnih veščin. V ta namen magistrsko delo vključuje tudi 

samooceno učiteljeve kompetence uporabe računalnika in pripravljenost učiteljev za 

nadaljnje izobraževanje na področju IKT. Teoretična izhodišča so namenjena 

predstavitvi prednosti uporabe IKT pri pouku NIT in smernic za vključitev IKT v pouk 

NIT. Prav tako smo predstavili pripomočke, ki jih lahko uporabljajo učitelji in načini 

dela z njimi pri pouku naravoslovnih vsebin. 

 

V empiričnem delu so opredeljena raziskovalna vprašanja o uporabi IKT v 4. in 5. 

razredu, ki se nanašajo na uporabo IKT za poučevanje naravoslovnih vsebin, 

opremljenost učilnic, kjer učitelji poučujejo NIT ter pripravljenost učiteljev za njihovo 

nadaljnje izobraževanje na področju IKT.  
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Nato smo predstavili rezultate izvedene raziskave, v nadaljevanju pa smo le te 

interpretirali in povezali s teoretičnimi izhodišči ter jih predstavili v poglavju Sklep in 

diskusija. Omenjeno poglavje tako vsebuje odgovore na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. Ugotovitve smo strnili v poglavju Zaključek. 

 

2   TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 POUK NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE  
 

Teoretični del magistrske naloge je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu je 

predstavljena splošna didaktika poučevanja naravoslovnih vsebin, pri čemer je 

poudarek na raziskovalnemu učenju. Nato smo se osredinili na poučevanje z IKT ter 

na poučevanje NIT z IKT. Nato sledi kratka predstavitev naravoslovne in 

računalniške pismenosti.  

 

V drugem delu teoretičnega dela magistrske naloge je predstavljena uporaba 

računalnika za poučevanje naravoslovnih vsebin. Podrobneje so predstavljeni 

pripomočki, ki so v uporabi pri pouku NIT, to so: e-gradiva, interaktivna tabla, spletni 

kvizi (glasovalni sistemi), videoposnetki, simulacije in animacije, miselni vzorci in 

pojmovne mreže ter tabelarični in grafični prikazi. 

 

2.1.1 Učenje in poučevanje naravoslovja 

 

Učenje in poučevanje je kompleksen pojav, v katerem sodelujeta dva udeležnca, to 

sta učitelj in učenec. Naloga učitelja je, da ustvari okolje, ki bo učenca celostno 

motiviralo in pripravilo na učenje. Med učiteljem in učencem poteka prenos znanja, 

kar lahko opredelimo kot interakcije med učiteljem in učencem, kjer učenci 

samostojno in konstruktivno gradijo svoje znanje. Učenec znanje aktivno sprejema in 

ga preoblikuje, tj. učenec spreminja način razmišljanja o svetu okoli njega. Za tako 

vrsto poučevanja uporabljamo izraz aktivno učenje. Učenec pri tovrstnem pouku 

pridobiva znanje s samostojnim razmišljanjem, iskanjem informacij in preizkušanjem 

različnih hipotez (Marentič Požarnik, 2000).  

 

Ko poučujemo naravoslovne vsebine, poučujemo in učimo o različnih naravoslovnih 

pojmih. Pri pouku naravoslovja lahko pojme kategoriziramo v tri skupine: intuitivni 

pojmi, napačni pojmi in znanstveni pojmi. Intuitivni pojmi so pojmi, ki si jih razlagamo 

na podlagi osebnih izkušenj. Nastanejo takrat, kadar že kot otroci začutimo potrebo 

po tem, da si razložimo ali osmislimo določene pojave (Posner, Strike, Hewson in 

Gertzog, 1982). Intuitivni pojmi imajo lastnost univerzalnosti in širokega pojmovanja, 

zato predstavljajo temelj univerzalnim pojmom. Napačne pojme Bar in Travis (1991) 

opredeljujeta kot napačne znanstvene pojme, ki jih učenci niso nikoli dobro razumeli 

in se kažejo v napačnih učenčevih odgovorih. Napačni pojmi nastanejo predvsem v 

šolskem obdobju, ko učenec pridobi nove informacije, vendar svoje mentalne 
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strukture in načina mišljenja ne prilagodi novo pridobljenim informacijam (Krnel, 

1993). Zato je zaželeno, da pri pouku naravoslovja uporabljamo konstruktivističen 

način poučevanja, ki temelji ravno na rekonstrukciji prvotnih učenčevih idej (Krnel 

2000).  

 

2.1.2 Naravoslovna in računalniška pismenost 

 

Življenje v informacijski družbi zahteva od posameznika, da razvije sposobnost 

prepoznavanja različnih virov informacij, razvija strategije do raznolikih virov 

informacij in je sposoben informacije ovrednotiti in jih v danih okoliščinah kritično 

uporabljati (Julien in Barker, 2009). Učenje naravoslovja od posameznika zahteva 

prav to. Učitelji učence učijo sprejemati, obdelati in interpretirati različne vire in vrste 

informacij. Obdelavo podatkov si učitelji lahko olajšajo z uporabo IKT, saj z leto 

sočasno razvijajo tako računalniško kot naravoslovno pismenost (Julien in Barker, 

2009).  

 

Naravoslovno pismenega posameznika lahko opišemo kot nekoga, ki je usposobljen 

za kritično branje različnih virov informacij in njihovo vrednotenje. Ob morebitnemu 

praktičnemu problemu mora biti sposoben najti najustreznejšo rešitev, pri čemer 

mora upoštevati njena tveganja, ter rešitev problema prenesti v prakso naravoslovnih 

odkritji (Glažar in Devetak, 2013). Obenm naravoslovno pismena oseba razume 

odnose in povezave med IKT, naravoslovjem in družbo (Thomas in Durant, 1987).  

 

Program mednarodne primerjave dosežkov učencev (PISA) je naravoslovno 

pismenost kategorizirala v tri sklope (Holbrook in Rannikmae, 2009; OECD, b.d.): 

 naravoslovni pojmi predstavljajo temelj za razumevanje sveta in sprememb, ki 

se dogajajo v njem. Razumljena mora biti povezava med naravoslovjem in 

živimi bitji oziroma pojavi, ki se dogajajo na Zemlji, ter povezava med 

znanostjo in tehnologijo v splošnem.  

 Naravoslovni procesi so osredinjeni na pridobivanje in interpretacijo različnih 

virov informacij, ki se nanašajo na prepoznavanje znanstvenih vprašanj, 

identifikacijo podatkov in dokazov o naravoslovnem pojmu, kompetenco 

sklepanja med podatki in demonstracijo ter prikaz naravoslovnih procesov.  

 Naravoslovne situacije, ki se nanašajo predvsem na vsakdanja življenja ljudi in 

razlago naravnih procesov, s katerimi se srečujejo.  

 

Naravoslovna pismenost se povezuje z računalniško pismenostjo, saj z računalnikom 

obdelamo, vrednotimo in interpretiramo podatke iz realnega sveta. V Učnem načrtu 

za naravoslovje in tehniko (Vodopivec idr., 2011) v poglavju Preverjanje in 

ocenjevanje znanja, je naravoslovna pismenost opredeljena kot struktura 

pojmovanja, postopkov (naravoslovnih in tehniških) in stališč ter odnosov, ki jih mora 

učenec usvojiti, pri čemer to pojmovanje vključuje poznavanje, razumevanje 

naravoslovnih procesov, pojmov in pojavov. Stališča in odnosi pa zajemajo učenčevo 

vedoželjnost, kritičnost, objektivnost, občutljivost idr. 
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Kadar govorimo o računalniški kompetenci vlečemo vzporednico tudi z digitalno 

kompetenco. Islovar digitalno kompetenco opredeljuje kot vrsto znanja, spretnosti in 

motiva, ki jih človek potrebuje, da učinkovito izvrši določeno nalogo z uporabo IKT 

(Islovar, b.d.).  

 

2.1.3 Pouk naravoslovnih vsebin  

 

Pomembno je, da učitelj izbere pravi način dela za poučevanje naravoslovnih 

pojmov. Prav tako je pomembno, da so učenci neposredno udeleženi v procesu 

konstrukcije pojmov. Za slednje je zaželeno je, da naravoslovni pojav, pojem, če je le 

možno, preučujejo in opazujejo čim bolj celostno. Učenci naj o pojavu oziroma pojmu 

govorijo. To pomeni, da učenci izražajo svoje občutke, izkušnje in opisujejo 

dogajanje. Pri tem poimenujejo telesa, predmete, ki jih vidijo ter skušajo ugotoviti 

značilnosti in lastnosti opazovanih predmetov. Po verbalnem izražanju lahko učenci 

svoje ugotovitve narišejo oz. jih grafično ponazorijo. Šele potem učenci izvedejo 

eksperiment ali oblikujejo model (Vršič, 2017). S takšnim načinom dela lahko 

dosežemo, da bo naravoslovno znanje učencev trajnejše in bogatejše.  

 

Pri pouku naravoslovnih vsebin sta pomembni tudi reprezentacija in vizualizacija 

naravoslovnih pojavov, ki ju lahko dosežemo na različne načine. Reprezentacije, ki 

so uporabljene pri pouku naravoslovja, so lahko ločene in delne. Ločene 

reprezentacije ponazarjajo verbalna in tekstovna sporočila, medtem ko med delne 

reprezentacije štejemo modele, simulacije ter risbe in slike. Vizualizacija oziroma vsa 

sredstva, ki temeljijo na tej, pomagajo pri poučevanju naravoslovnih vsebin, in sicer 

pri lažji ponazoritvi abstraktnih pojmov ter pri odpravljanju težav pri napačnemu 

razumevanju naravoslovnih pojmov. Posledično vizualizacija učence motivira in 

spodbuja k diskusiji o naravoslovnih pojmih (4. konferenca učiteljev naravoslovnih 

predmetov - NAK, 26. 10. 2017 - 27. 10. 2017, Laško, 2017). Z uporabo IKT lahko 

učitelj sam sebi olajša delo in obenem učencem nudi tudi bolj kvalitetno, zanimivo in 

natančnejšo predstavo naravoslovnih pojmov.  

 

Osnovna veščina učencev, ki jo le ti morajo pridobiti pri pouku naravoslovja, je 

manipulacija s podatki. Krnel (1993) govori o metodah, sposobnostih, ki temeljijo na 

zbiranju podatkov, skozi katero učenci ugotavljajo enakost oziroma različnost, 

opredeljujejo spremenljivke in upravljajo z več spremenljivkami hkrati. Prav tako 

izpostavlja sposobnost, ki temelji na obdelavi podatkov. Slednje obsega razvijanje in 

testiranje lastnih zamisli, in sicer tako, da učenci postavljajo hipoteze, načrtujejo in 

predvidevajo izid poskusa ter ga izvedejo, interpretirajo rezultat, posplošujejo in 

iščejo zakonitosti (Krnel, 1993). Vzporednico s Krnelovo ugotovitvijo lahko povežemo 

z najnovejšim Učnim načrtom za naravoslovje in tehniko, ki vsebuje ekspliciten zapis 

o raziskovanju učencev. Tako morajo učenci biti sposobni nastaviti načrt raziskave, 

zbrati podatke, in pri tem določiti spremenljivke ter jih obdelati. Raziskava mora biti 

poštena, zato je prisotnost učitelja nujna. Iz tega lahko izpeljemo, da pouk NIT od 

učencev ne zahteva samo pridobitev znanja o naravoslovnih pojmih in 
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eksperimentalno delo, temveč tudi praktično veščino manipuliranja s podatki, ki jih 

postavijo z načrtovanjem in predstavitvijo raziskave.  

 

2.1.4 Aktivni pouk naravoslovja in učna motivacija  

 

Aktiven pouk je ena izmed temeljnih strategij poučevanja naravoslovnih vsebin, in je 

omenjen tudi v Učnem načrtu za naravoslovje in tehniko. To pomeni, da je v ospredju 

učenčevo znanje in predznanje, ki ga učitelj mora upoštevati. Naloga učitelja je, da 

ustvari okolje, v katerem učenec preoblikuje napačne predstave in posledično 

oblikuje nove. V sklopu aktivnega pouka naravoslovnih vsebin lahko kot 

podkategorijo opredelimo konstruktivističen način poučevanja. Tovrsten pouk je 

priporočljiv takrat, kadar predpostavljamo, da imajo učenci o določenem pojmu, 

pojavu ali konceptu napačno predstavo. Učiteljeva naloga je, da sprva ugotovi 

kakšne predstave o določenem pojmu, pojavu ali konceptu imajo učenci. Učitelj mora 

nato v učencu prebuditi notranji konflikt. Naloge in dejavnosti sestavi tako, da jih 

učenec ne more rešiti intuitivno, ampak mora sklepati in preizkušati trditve, kar ga 

privede do pravilnega odgovora. Učenec nato lahko z različnimi dejavnostmi in 

tehnikami ovrže svojo prvotno idejo in rekonstruira svoje prvotne predstave. Novo 

pridobljeno znanje nato prenese v konkretne situacije (Krnel, 2007). 

 

Veliko vzporednico s konstruktivističnim načinom poučevanja lahko vidimo pri 

raziskovalnemu učenju, saj le to prav tako temelji na notranjem konfliktu, ki ga 

učenec samostojno reši in preoblikuje. Tukaj je predvsem pomembno, da 

raziskovalna dejavnost ustreza kognitivni stopnji učenca, in tako ne sme biti 

prezahtevna niti prelahka. Da učenec preoblikuje svojo prvotno idejo, se mora prebiti 

skozi šest različnih faz (Krnel, 1993): 

 frustracija s prvotno idejo,  

 identifikacija med svojo idejo in informacijami, s katerimi je soočen, 

 preizkušanje novih idej,  

 dvom,  

 oklevanje in  

 končna transformacija prvotne ideje.  

 

Pri poučevanju naravoslovnih vsebin je smiselno uporabljati raziskovalno učenje, saj 

učenca kognitivno, čustveno in vedenjsko izzivamo ter obenem spodbujamo njegovo 

rast (Petek in Glažar, 2015). 

 

Zaporedne stopnje učenja z raziskovanjem je natančnejše opredelil Krnel (2007). 

Predstopnja je namenjena učitelju, da le ta, glede na predznanje in kognitivno 

stopnjo učenca, izbere ustrezen raziskovalni problem oziroma raziskovalno 

vprašanje. Prva stopnja je tesno povezana s konstruktivističnim načinom poučevanja, 

saj na tej stopnji učenci zapišejo svoje predznanje o učni vsebini. V naslednji stopnji 

učenci oblikujejo raziskovalna vprašanja. Če je slednjih več, obstaja možnost 
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razdelitve učencev v skupine, in tako učenci skupinsko oblikujejo raziskovalna 

vprašanja po sklopih. Učenci s pomočjo učitelja nato oblikujejo načrt raziskave, ki 

mora biti kar se da konkreten (kje, kdaj, kako).  

 

Ko učenci izvedejo poskus, ga učitelj preveri in poskrbi za poštenost poskusa. Učenci 

med praktičnim delom merijo in ustrezno beležijo rezultate. Po končanem poskusu 

nato interpretirajo in ovrednotijo dobljene podatke tako, da z njimi odgovorijo na 

raziskovalna vprašanja. Učenci nato s pomočjo plakata ali IKT predstavijo pridobljene 

podatke in ugotovitve (Krnel, 2007).  

  

Učenje naravoslovja ni zgolj individualno delo, ampak se učenci lahko učijo tudi v 

skupinah, kar je tudi ena izmed prednosti uporabe IKT pri pouku NIT. Sodelovalno 

učenje tako predstavlja obliko učenja, kjer učenci v majhnih skupinah gradijo in 

usvajajo novo znanje. Naloga skupine je, da dosežejo skupni cilj, naj bot to rešitev 

določene naloge ali zgolj poglabljanje znanja, vendar pri tem morajo sodelovati vsi 

člani skupine. Učitelj lahko skupine oblikuje spontano ali načrtno, lahko so homogene 

ali heterogene. Sodelovalno učenje se od skupinskega dela razlikuje v tem, da ima 

vsak učenec v skupini določeno posamezno nalogo, ki jo mora opraviti, saj v 

nasprotnem primeru skupina ne opravi uspešno naloge. Učenci si lahko znotraj 

skupine naloge določijo sami ali pa so le te določene s strani učitelja. Sodelovalno 

učenje ima predvsem pozitiven učinek na razredno klimo, tako s socialnega kot 

čustvenega vidika. Tak način učenja učence motivira in spodbudi za delo (Tratnik, 

2014).  

 

Za učenje in poučevanje je ključnega pomena tudi motivacija za učenje. Motivacijske 

dejavnike, ki vplivajo na učenca, lahko razdelimo v dve kategoriji. Prve imenujemo 

didaktične motivacijske spodbude, in vključujejo učno okolje, metode in oblike dela 

ter uporabljen didaktični material. Drugo kategorijo imenujemo psihološke 

motivacijske spodbude. Slednje vključujejo splošno usmerjanje učenca, povratne 

informacije učencu o njegovemu delu, modeliranje učenčevega dela, vzro učitelja in 

vzor drugih bližnjih, ki jih ima učenec, ter odnos, ki ga čuti učenec med njegovim 

domom in šolo, ki jo obiskuje (Juriševič, 2012). Višjo motivacijo kot ima učenec za 

delo, boljši odnos ima učenec do učenja, ter hkrati višja motivacija spodbuja učenca k 

višjim oblikam učenja ter h kakovostnejšemu znanju, predvsem na konceptualni ravni 

(Deci in Ryan, 2002).  

 

Za učitelja in tudi njegovo poučevanje je pomembno, da le ta prepozna učenčeve 

motivacijske vzorce in posledično poučevanje prilagodi učenčevim potrebam. 

Motivacijski vzorec je vrsta motivacije, ki jo ima učenec in se kaže v njegovem učnem 

vedenju (Juriševič, 2006). Na podlagi tega prepoznamo učno tekmovalne učence, ki 

si želijo biti in so učno uspešni, ter svojo motivacijo za učenje pridobivajo iz zunanje 

potrditve, ki jo dosegajo s svojim znanjem. Nasprotje njim so učno aktivni učenci. Ti 

učenci so vedoželjni, učna vsebina jih zanima in se vanjo poglabljajo. Znanje jim 

predstavlja vrednoto in svoje znanje tudi izkažejo, vendar niso tekmovalni. Med učno 
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tekmovalnimi učenci in učno aktivnimi učenci prepoznamo tudi učno 

nesamozavestne učence. Za njih je značilna slaba učna samopodoba, se bojijo 

neuspeha, a se zavedajo pomembnosti znanja. Poznamo tudi učno pasivne učence, 

ki nimajo motivacije za učenje in jim slednja predstavlja prevelik napor, in učno 

nemotivirane učence, ki v učenje in delo ne vlagajo truda in si ne želijo izkazati učnih 

dosežkov (Juriševič, 2012).  

 

Pomembno je, da učitelj prepozna motivacijski vzorec posameznika in temu ustrezno 

prilagodi učne situacije. V primeru učno tekmovalnega učenca zagotovi dovolj 

tekmovalnih situacij ter jih postopno usmerja na tekmovanje s samim seboj, in ne z 

zunanjo okolico, ter stremi k osebnosti rasti. Za učno aktivne učence je priporočljivo 

čim večje število različnih nalog, ki od njega zahtevajo različne ravni kognitivnih 

sposobnosti in uporabe različnih strategij za reševanje problemov. Pri učno 

nesamozavestnih učencih je potrebna krepitev njihove samopodobe na večih 

področjih ter usmerjanje in spodbujanje pri reševanju nalog. Učno pasivni učenci 

zahtevajo od učitelja, da pripravi čim bolj spodbudno in zanimivo učno okolje 

(uporaba IKT). V primeru učno nemotiviranih učencev je najbolj priporočljivo, da 

učitelj ugotovi interesna področja učencev in izhaja iz njih, ter postopoma razvija 

motivacijo za učenje tudi na drugih področjih (Juriševič, 2012).  

 

2.1.5 Poučevanje in učenje z IKT 

 

IKT zajema  sodobno tehnologijo in tehnološke pripomočke in naprave, med katere 

štejemo vse naprave in sisteme, s katerimi lahko podatke in informacije shranjujemo, 

prikličemo, obdelamo, prenašamo in sprejemamo. IKT ne zajema le računalniškega 

sistema, temveč tudi telefone, tablice, radije, pametne televizije ter sisteme, ki jih na 

omenjenih napravah uporabljamo (Portal OSV, b.d.). Za IKT se v splošnem 

uporabljata tudi sinonima multimedija in večpredstavnost, ki ju opredelimo kot 

prikazovanje vsebine s hkratnim predvajanjem besedila, slike ali zvoka, predvsem 

preko računalnika (Sinonimni slovar, b.d.).  

 

Življenje v informacijski dobi prinaša spremembe tudi v šolstvu. Šole so se opremile z 

računalniki in interaktivni tablami, učitelji so začeli uporabljati e-gradiva. Tudi dnevnik, 

modra in zelena knjiga, ki so jih učitelji včasih nosili iz razreda v razred, je postala 

računalniški program. Zato je smiselno, da učitelji sledijo razvoju na področju IKT in 

učence poučujejo o ustrezni uporabi IKT, ter jim s slednjim olajšajo delo v šoli in 

vsakdanjem življenju, ter hkrati skušajo približati naravoslovne vsebine. Učitelji za 

pripravo in izvajanje pouka uporabljajo Microsoft Office programe in druge 

pripomočke. Za uspešno poučevanje z IKT bi morali na tehnologijo pogledati iz 

drugačnega vidika. Na računalnik in druge tehnološke pripomočke ne smemo več 

gledati kot nekaj, kar se je vsililo v šolske prostore, ampak kot enakovreden del 

šolskega inventarja, ki lahko učinkovito pripomore k učenju in poučevanju.  
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Uporaba IKT-ja pri pouku naravoslovja naredi učenje bolj aktivno, konstruktivno ter 

samoregulacijsko. Ker imajo učenci sami dostop do raznolikih in številčnejših 

informacij, sami gradijo znanje o naravoslovnih pojmih in konceptih, poviša se jim 

motivacija za učenje in delo, lažje in hitreje obdelajo in prikažejo informacije, ki jim 

pomagajo pri razumevanju temeljnih naravoslovnih pojmov. S pomočjo računalnika 

hkrati povečujejo računalniško pismenost. Kar pa je še najpomembnejše, računalnik 

učencem pomaga pri vizualizaciji abstraktnih naravoslovnih pojmov, ki so 

neoprijemljivi in jin ne moremo s prostim očesom opaziti v naravi (Mustapha Salihi, 

2015).  

 

Pri učenju z IKT je učenje aktivno in usmerjeno v učenca, saj učenci sami regulirajo 

koliko informacij potrebujejo, za kaj jih potrebujejo, kako bodo informacije in podatke 

obdelali ter na kakšen način jih bodo prikazali. S takim načinom dela tudi 

spodbujamo samostojno učenje, saj so učenci primorani sami poiskati informacije in 

podatke na svetovnem spletu (Suryani, 2010).  

 

Glavna prednost učenja z IKT je v tem, da naredi pouk dinamičen in interaktiven. Z 

uporabo IKT v razredu se izognemo tipični memorizaciji učne vsebine, saj so učenci 

zaradi obsežne količine in raznovrstnosti informacij primorani uporabljati višje 

kognitivne procese. IKT aplikacije in pripomoči so enostavni za uporabo, saj so 

narejeni tako, da jih lahko uporablja kdorkoli in kadarkoli (Rodrigues, 2002; Manteith 

2002).  

 

Učenje z IKT na slovenskih tleh se je pričelo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. 

IKT je praktično prisoten v vseh slovenskih šolah in ga kot sredstvo za učenje in 

medpredmetno povezovanje vsebin omenja tudi Učni načrt za naravoslovje in 

tehniko. IKT v šolah vključuje dostop do računalnikov in število slednjih po učilnicah, 

dostop do spleta, interaktivno tabla idr. Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport je objavljen razpis za financiranje slovenskega izobraževalnega 

omrežja, med kar spadajo tudi učilnice, knjižnice in splošna izobraževalna oprema v 

šolskem prostoru. Vse evropske države stremijo k temu, da bi sredstva po šolah 

razporedili kar se da pravično in s tem omogočili enak dostop do IKT v šolah 

(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, b.d.).  

 

IKT v izobraževanju lahko pomembno prispeva k bolj kvalitetnemu načinu 

poučevanja in omogoča dostop do novih in drugačnih virov informacij. Raziskava, ki 

jo je izvedel UNESCO (2015), je pokazala naslednje prednosti rabe IKT: olajšano 

učenje in poučevanje učencev, ki izhajajo iz različnih socialnih okolij in imajo 

posledično drugačne potrebe za učenje, učenci pri učenju uporabljajo več čutil, in IKT 

omogoča širši mednarodni kontekst in prilagajanje lokalnim potrebam skupnosti.  

 

IKT lahko uporabljamo kot podporo ali sredstvo za poučevanje. IKT omogoča 

(Brečko in Vehovar, 2008): 

 raziskovanje realnega sveta in pridobivanje novega znanja,  
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 spodbujanje aktivnega učenja,  

 dodatno motivacijo učencem za delo, 

 učencem so ponujena različna orodja in s tem povečanje njihove 

pripravljenosti za delo,  

 spodbujanje učenčevih kognitivnih procesov,  

 povečevanje samostojnost učencev pri delu,  

 spodbujanje sodelovalnega učenja, ki omogoča lažje oblikovanje nalog in 

dejavnosti (diferenciacija pouka), ki so prilagojene določeni skupini učencev 

ter  

 prilagajanje dela za učence s posebnimi potrebami ali učnimi težavami  

 

Učitelji lahko tudi formativno in sumativno ocenjujejo z uporabo tehnologije, vendar je 

pomembno, da potem že pri samem delu uporabljajo IKT na način, ki ustreza 

zastavljenim ciljem in metodam dela, s katerimi so učenci seznanjeni. Učitelji lažje 

oblikujejo in načrtujejo dejavnosti in naloge pri pouku, ki so kasneje dostopne 

učiteljem samim in učencem, ter si s tem omogočijo lažjo in hitrejšo povratno 

informacijo. IKT pri pouku je odlično orodje za samoučenje in razvijanje kognitivnih 

sposobnosti za reševanje problemov, ker lahko učenci sami iščejo gradiva, obdelajo 

in interpretirajo podatke za razrešitev problema. Hkrati učitelj uporablja svetovni splet 

in s tem neposredno razvija in razširja svoje izobraževalne vire, ki so namenjene 

širjenju lastnega in učenčevega znanja ter drugih veščin. In nazadnje, učitelj z 

uporabo IKT naredi učno okolje bolj zanimivo, interaktivno in privlačno za učence in 

jim s tem poveča motivacijo za delo ter jim približna naravoslovni predmet (Okojie, 

Olinzock, Okojie-Boulder, 2006).  

 

Glavne prednosti IKT v izobraževanju, kot jih navaja Anthony (2012) so:  

 IKT izniči časovno in prostorsko problematiko dostopnosti učnih vsebin in 

komunikacijo med učiteljem in učencem, 

 IKT omogoča, da je strokovno in splošno znanje dostopno kjer koli, kadar koli 

in komur koli ter omogoča hiter prenos informacij med učiteljem in učencem,  

 IKT omogoča samostojno učenje,  

 IKT naredi učenje bolj zabavno in interaktivno,  

 IKT omogoča simulacije različnih pojavov in s tem posredno izkustveno 

učenje.  

 

2.1.6 Uporaba računalnika pri pouku 

 

Za učitelja, ki uporablja IKT, se predpostavlja, da je vešč uporabe računalnika in 

spleta, ter da uspešno krmari med različnimi programi in pripomočki, ki se mu 

ponujajo. Za uporabo tehnoloških pripomočkov mora imeti učitelj digitalna znanja 

oziroma da dosega določeno stopnjo informacijske pismenosti. To pomeni, da zna 

poiskati podatke za potrebe poučevanja in lastnega izobraževanja, vrednotiti podatke 

in tudi upravljati z njimi. S pomočjo IKT lahko učitelj tudi komunicira in sodeluje z 
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drugimi strokovnimi delavci in/ali širšo javnostjo. Zaželeno je tudi, da lahko izdela 

preprosto digitalno vsebino. Je vešč varne uporabe IKT in pozna tehnike za 

reševanje problemov, ki izhajajo iz IKT, se pravi tehničnih težav in digitalnih zagat 

(Carretero, Vuorikari in Punie, 2017).  

 

Za uspešno poučevanje z IKT je pomembno tudi sodelovanje vseh strokovnih 

delavcev v določeni šoli. Brečko in Vehovar (2011) sta v ta namen zapisala e-

standarde, h katerim morajo stremeti učitelji, računalničarji in ravnatelji na šoli. 

Standardi, ki se navezujejo na ravnatelja in učitelja, so naslednji: poznavanje in 

kritična raba IKT (oba sta seznanjena in vešča uporabe računalnika in didaktične 

opreme), sposobnost komuniciranja na daljavo z drugimi strokovnimi delavci, ki so 

vključeni v pedagoški proces. Učiteljevi standardi so nato še opredeljeni kot 

sposobnost pridobivanja, iskanja, obdelave informacij in kritična raba le teh 

(uporabljajo svetovni splet kot vir informacij, lažje izvajanje problemsko naravnanega 

pouka in hkrati učence učijo iskanja in rabe novih informacij ter ustreznega 

vrednotenja slednjih), izdelovanje in posodabljanje e-gradiv (multimedijska gradiva 

uporabljajo za učenje in poučevanje ter se zavedajo avtorskih pravic), načrtovanje, 

izvajanje in evalvacija pouka z IKT (formativno preverjanje znanja, samovrednotenje, 

refleksija učiteljev in učencev, postavitev kriterijev). Osnovna znanja, ki jih 

uporabljata učitelj in ravnatelj so: uporaba elektronske pošte, uporaba  osnovnih 

programov za urejanje besedil, ustvarjanje drsnic in preglednic, uporaba spleta in 

upravljanje z osnovno programsko opremo. 

 

Vloga učitelja v izobraževalnem procesu, kjer je vključena tehnologija, je, da se 

fleksibilno prilagaja novim načinom dela in tudi razvija učne metode in oblike dela, ki 

zajemajo delo z računalnikom. Učiteljem so na spletu dostopne tudi nekatere 

brezplačne didaktične programske opreme, s katerimi si lahko olajša delo, naredi 

pouk bolj interaktiven oziroma učence dodatno motivira za delo. Učitelj mora seveda 

izbrati kvalitetne in preverjene pripomočke, ki učencem omogoča raziskovalno delo in 

aktivno učenje. Programska oprema, pogosto uporabljena v razredu, zajema 

naslednje programe Microsoft Office: Word, PowerPoint in Excel. Učitelji in učenci le 

te lahko uporabljajo za obdelavo in prikaz podatkov tudi pri naravoslovju. Delo z 

različnimi podatki je omenjeno tudi v Učnem načrtu za naravoslovje in tehniko, in 

sicer kot eno izmed didaktičnih priporočil. S pomočjo računalnika lahko učenci 

vnašajo in iščejo podatke, pišejo in rišejo, komunicirajo, rešujejo naravoslovne 

probleme ipd. Učenci bi morali imeti možnost, da uporabljajo računalnik takko pri 

urah rednega pouka, kot tudi dodatnemu in dopolnilnemu pouku, podaljšanemu 

bivanju in računalniškemu krožku (Mori, 2004).  

 

Uporaba IKT-ja pri pouku naravoslovja naredi učenje bolj aktivno, konstruktivno ter 

samoregulacijsko. Ker imajo učenci sami dostop do raznolikih in številčnejših 

informacij, sami gradijo znanje o naravoslovnih pojmih in konceptih, poviša se jim 

motivacija za učenje in delo, lažje in hitreje obdelajo in prikažejo informacije, ki jim 

pomagajo pri razumevanju temeljnih naravoslovnih pojmov. S pomočjo računalnika 
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hkrati povečujejo računalniško pismenost. Kar pa je še najpomembnejše, računalnik 

učencem pomaga pri vizualizaciji abstraktnih naravoslovnih pojmov, ki so 

neoprijemljivi in jin ne moremo s prostim očesom opaziti v naravi (Mustapha Salihi, 

2015).  

 

2.1.7 Učni načrt za NIT in IKT 

 

V Učnem načrtu za naravoslovje in tehniko (Vodopivec idr., 2011) je zapisano, da 

učenec z uporabo IKT-ja sistematično išče in uporablja ustrezno literaturo. Vendar je 

pouk naravoslovja kompleksen in v namen doseganja naravoslovnih ciljev imamo na 

voljo različne učne metode, oblike in dejavnosti. Omenjen učni načrt usmerja učitelja, 

da le ta uporablja IKT za doseganje splošnih ciljev predmeta, ter da z uporabo IKT 

razvija veščine in spretnosti, ki jih zahteva pouk NIT. Cilji so usmerjeni v razvijanje 

naravoslovnih spretnosti, ki jih učenec uri tako, da podatke samostojno in, če je 

potrebno, ob pomoči učitelja pridobiva, obdeluje in vrednoti. IKT se uporablja tudi za 

zbiranje, shranjevanje, predstavljanje in iskanje različnih informacij. Učni načrt v 

poglavju o  didaktičnih priporočilih, priporoča uporabo IKT-ja predvsem za 

medpredmetno povezovanje, hkrati pa učitelje spodbuja, da IKT uporabijo tudi za 

simulacije, animacije in prikazovanje podatkov.  

 

V poglavju o medpredmetnem povezovanju je IKT posebej omenjen v tematskem 

sklopu sile in gibanja. Razberemo, da je v tem sklopu uporaba IKT mišljena kot 

pripomoček, s katerim naj učenci obdelajo podatke. Poleg tega lahko IKT 

uporabljamo tudi pri drugih tematskih sklopih, ti so: snovi, pojavi, človek in živa bitja. 

Učenci pri predmetu NIT spoznavajo različna naravna in umetna okolja. Pri tem se 

učijo uporabljati različne strategije za reševanje problemov in uporabe tehnologije. 

Takšen način dela omogoča učencem, da se izurijo pri obdelavi in interpretaciji 

podatkov, kar jim nadaljnje omogoča kvaliteten pouk naravoslovnih vsebin in 

razumevanje le teh.  

 

IKT pri pouku naravoslovja zaznamo tudi pri vseh operativnih ciljih predmeta, ki 

vključujejo razvoj kompetenc za vseživljenjsko učenje, pri čemer sta kot dve izmed 

kompetenc izpostavljeni tudi digitalna pismenost ter kompetenca v znanosti in 

tehnologiji. Zato je smiselno, da učitelji v pouk naravoslovja vključujejo IKT, saj s tem 

dosegajo splošne in operativne cilje predmeta NIT, učenci pa posledično pridobivajo 

kompetence za vseživljenjsko učenje. Kljub temu je priporočeno, da pouk 

naravoslovja še vedno poteka čim bolj izkustveno, pri čemer naj se učitelji naslanjajo 

na eksperimentalno delo. Računalnik in ostale naprave še vedno ne morejo 

nadomestiti praktičnega in izkustvenega učenja, znanja in veščin, ki jih učenci 

pridobijo, ko, samostojno ali ob pomoči, izvedejo praktični del. Učitelj ima avtonomijo 

in samostojnost, da sam presodi, kolikšen delež IKT bo uporabil pri poučevanju 

naravoslovnih vsebin in kolikšen del bo namenil neposrednemu eksperimentalnemu 

delu (Vodopivec idr., 2011). 
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2.1.8 Vpliv IKT na pouk naravoslovja  

 

Flick in Bell (2017) trdita, da tehnologija spremeni razredno dinamiko, socialno 

strukturo razreda in interakcijo med učiteljem in učencem. Preden se učitelj loti 

poučevanja naravoslovnih vsebin z IKT, je pomembno, da že vnaprej pripravi načrt 

dejavnosti. Prav tako mora izbrati ustrezno tehnologijo, ki bo povezovala 

naravoslovne pojme. Za poučevanje naravoslovnih vsebin mora izbrati tudi ustrezno 

strategijo poučevanja. Bistvo uporabe tehnologije pri pouku naravoslovja je, da 

tehnologija omogoči učencem boljše razumevanje naravoslovnih pojavov in videnje 

slednjih iz različnih zornih kotov. Tehnologija naj bi tako bistveno prispevala pri 

razumevanju naravoslovnih odnosov in hkrati osmislila povezave med samo 

tehnologijo in poukom naravoslovja.  

 

Namen tehnologije je, da jo učitelj uporablja kot sredstvo za poučevanje, in ne kot 

končni cilj. Učitelj mora presoditi, katere IKT pripomočke naj uporablja pri pouku, saj 

morajo ti biti smiselno povezani z naravoslovno vsebino. Ko je IKT uporabljen v 

razredu, je učenje usmerjeno na učenca, kar je tudi cilj poučevanja naravoslovnih 

vsebin. Učenje je aktivno, saj je učenec prisiljen postavljati vprašanja, opazovati, 

zbirati in obdelovati podatke ter sklepati. Učenci znanje samostojno gradijo in se s 

tem odmikajo od kratkoročnega znanja naravoslovnih vsebin. Dejavnosti z 

računalnikom naj podpirajo in dopolnjujejo vsebine iz učnega načrta. Le s takim 

načinom dela bodo učenci razvijali procesne cilje in naravoslovno pismenost. Z 

uporabo IKT pri pouku (npr. z uporabo simulacij in vizualizacij) učitelj tudi omogoča 

odpravljanje napačne naravoslovne predstave (Flick in Bell, 2017).  

 

Eden izmed ciljev poučevanja z IKT je integracija tehnologije z naravoslovnimi pojmi 

in koncepti. IKT pri pouku NIT omogoča lažje izvajanje eksperimentov, razumevanje 

postopkov in pojavov, vizualizacijo in abstrakcijo vsebin (Santos in  Escudeiro in Vaz 

de Carvalho, 2014). Učitelji bi morali biti dovolj fleksibilni in vešči uporabe tehnologije, 

da bi naravoslovne vsebine s pomočjo IKT učencem približali kot nekaj vsakdanjega. 

V ta namen so se združili različni evropski strokovnjaki v mrežo, omenovano 

ICTWays Network, ki je bila ustanovila januarja 2013. Njihov cilj je, da šole naučijo 

ustrezne uporabe IKT-ja, vključujoče opreme ter programov, ki jih računalnik lahko 

ponudi pri poučevanju naravoslovja. Hkrati jim želijo ponuditi primere dobre prakse 

poučevanja naravoslovja z IKT pripomočki. Cilj omenjene mreže je komunikacija 

učiteljev in ostalih strokovnih delavcev, v namen izmenjavale primere dobrih praks na 

področju uporabe tehnologije v razredu pri poučevanju naravoslovnih in drugih 

vsebin (Santos, Escudeiro in Vaz de Carvalho, 2014).  

 

Bistvena prednost uporabe IKT-ja pri pouku naravoslovja izhaja iz možnosti prikazov 

različnih simulacij izbranih pojavov in eksperimentov. Učitelj in učenec imata z 

uporabo simulacije več možnosti za fleksibilno učenje in razumevanje osnovnih 

naravoslovnih pojmov. Učitelj mora za tako delo imeti jasno postavljene cilje in 

naloge z računalnikom. S pomočjo računalnika učitelj predvsem prihrani na času, 
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posledično mu ostane več časa za diskusijo in pogovor o naravoslovnih pojmih, 

pojavih in konceptih, predstavljenih v učni uri. Podatke in rezultate, ki so jih pridobili 

med (eksperimentalnim) poukom naravoslovja obdelajo in interpretirajo učenci sami 

(Rogers, 2003).  

 

2.2 IKT PRIPOMOČKI PRI POUKU NARAVOSLOVJA 
 

Pouk naravoslovja obsega kombinacijo različnih oblik in metod dela. V Učnem načrtu 

za naravoslovje in tehniko (Vodopivec idr., 2011) so splošni cilji predmeta opredeljeni 

kot:  

 učenci opisujejo in poimenujejo naravo in naravoslovne pojme,  

 berejo tabelarične in grafične prikaze ter preproste skice in risbe ter jih 

ustrezno interpretirajo.  

 Pridobljene podatke tudi sami zapišejo in jih prikažejo v za to ustrezni tabeli ali 

grafu.  

 Poleg tega primerjajo in razvrščajo naravoslovne pojme in pojave.  

 S pomočjo in po navodilih izdelajo preprost model ali pripravijo simulacijo 

določenega pojava s preprostimi pripomočki.  

 Učence pa ob tem naučimo načrtovanja raziskave.  

 

IKT je tako predstavljen kot pripomoček, namenjen za doseganje splošnih ciljev 

predmeta. Učenci in učitelji lahko za pisanje tekstov uporabijo Microsoft Office 

programe (Word, PowerPoint, Excel) in jih tudi opremijo s slikovnim gradivom. Prav 

tako lahko v omenjenih programih sami izdelajo preproste tabele ali grafične prikaze 

ter jih ustrezno interpretirajo. Naravoslovne pojme in pojave lahko potem tudi lažje 

primerjajo in razvrščajo, ker so podatki predstavljeni bolj pregledno in sistematično. 

Računalnik učencem lahko služi tudi kot pripomoček za načrtovanje preproste 

raziskave, saj lahko na spletu pridobijo nove vire informacij in podatkov. Z 

računalnikom imajo učenci omogočen tudi dostop do simulacij in animacij, ki jih lahko 

primerjajo z izdelavo svojih lastnih simulacij s preprostimi pripomočki.  

 

Učitelj lahko kakovostne informacije o ustreznih spletnih aplikacijah in pripomočkih 

poiščejo na spletnem mestu Google Učenjak in na portalih različnih založb, kjer so 

učitelju in/ali učencu ponujena interaktivna gradiva. Spletne aplikacije lahko učitelji 

uporabljajo za delo izven šolskih učilnic, saj nekatere aplikacije lahko učenci 

prenesejo tudi na mobilne telefone. Uporabljajo lahko Google Maps, Google Earth, 

GeoGebra, Edpuzzle idr. Učenci lahko za obdelavo in prikaz različnih podatkov ter za 

hkratno prikazovanje slike in besede, ustvarijo tudi svoje infografike s pomočjo 

aplikacije Venngage (Lipovec, Pesek in Krašna, 2019). 

 

Vsestranska spletna aplikacija, kjer lahko učitelj ustvarja različne didaktične igre 

(križanka, zemljevid, abecedna igra, spomin, video kviz premetanke, narek, vstavi 

manjkajočo besedo, ugani kaj prikazuje slika), je Educaplay. Glavna prednost 



14 
 

takšnega načina dela je sprotna povratna informacija o učenčevem napredku, 

izpostavimo pa lahko tudi interaktivnost naravoslovnega pouka, saj lahko učitelj vidi 

odgovore posameznega učenca. Pri pouku naravoslovja lahko učitelj uporabi npr. 

križanko za obrazložitev ali utrjevanje novih izrazov, ali na začetku ali koncu učne 

ure. Premetanko lahko učitelj uporabi za utrjevanje novih izrazov, ali da učenci že 

znane strokovne izraze povežejo z nečim novim. Učitelj lahko ustvari preprost 

zemljevid, ki je namenjem razvoju funkcionalnega branja in prepoznavanju delov 

celote. Z besedo najdi par lahko učitelji naredijo nalogo bolj zahtevno tako, da morajo 

učenci povezati ustrezno fotografijo z obrazložitvijo/opisom naravoslovnega pojma. Z 

abecedno igro učenci iščejo ustrezne besede, in siver s pomočjo začetne črke in 

vprašanja, ki ga zastavi učitelj (Golob, 2019a).  

 

V nadaljevanju opisujemo pripomočke, s katerimi se učitelji srečujejo pri poučevanju 

naravoslovnih vsebin. To so: e-gradiva, interaktivna tabla, spletni programi in 

pripomočki, videoposnetki, simulacije in animacije, spletni programi za izdelavo 

miselnega vzorca in pojmovne mreže, tabelarični in grafični prikazi, glasovalni sistemi 

(kvizi). Učitelj avtonomno in samostojno odloča, glede na pripomočke, ki so mu na 

voljo, kaj bo uporabil, s katerim namenom in v kolikšni meri.  

 

2.2.1 E-gradiva 

 

Učitelji za lažje učenje in poučevanje uporabljajo tudi e-gradiva. To so gradiva, ki so 

didaktično opremljena z avdio in slikovnim gradivom. Namenjena so samostojnemu 

učenju ali poučevanju. Naloga učitelja je, da učencem ponudi e-gradiva, ki so 

kakovostna in preverjena. V ta namen je Komisija za evalvacijo e-gradiv pri 

Ministrstvu za šolstvo in šport (2005) opredelila kriterije presojanja kvalitete e-gradiv. 

E-gradivo sestavljajo gradniki, učne enote in učne celote. Le ti so osnove e-gradiv. 

Zajemajo slikovno gradivo, avdio posnetke, animacije in tekstovno besedilo. Vidimo 

jih kot samostojne enote, vendar same po sebi nimajo pedagoške funkcije. 

Gradnikom je potrebno dodati še učne cilje, ki usmerjajo učenje in poučevanje. In 

nenazadnje, če želimo dobiti didaktično opremljeno celoto, moramo dodati še učne 

enote. To so smernice, ki vključujejo strategije poučevanja. Učna enota ima lahko 

poudarek za učenje (namenjeno učencu) ali poučevanje (namenjeno učitelju). Če je 

poudarek na učenju, je dialog bolj strnjen na uporabo med uporabnikom in 

računalnikom. Če je usmerjenost na poučevanje, je interakcija usmerjena na učitelja 

in učenca, računalnik v tem primeru deluje kot posrednik oziroma prenašalec znanja. 

Ko so gradniki, učne enote in učne celote usklajene, lahko govorimo o e-gradivih. 

Takemu didaktičnemu in z multimedijo opremljenemu didaktičnemu gradivu, pravimo 

e-učbenik (Krnel, 2008).  

 

Z razvojem IKT se je povečala tudi dostopnost do e-gradiv. Glavne razlike med e-

gradivom in tiskanim učbenikom so: večpredstavnost, kar bistveno pripomore k 

različnim zaznavnim tipom učenja pri učencih, interaktivnost, ki spodbuja učence k 

večjemu sodelovanju in aktivni gradnji novega znanja, ter učenec lahko do gradiva 
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lahko dostopa kadar koli in kjer koli želi. Na e-gradivih lahko tudi hitro zaznamo 

napake in jih v najkrajšem možnem času odpravimo. Naloga učitelja je, da učencem 

ponudi kakovostna gradiva, ki ustrezajo kriterijem, omenjenim zgoraj. Poleg tega 

kvaliteto e-gradiv določa tudi to, kdo e-učbenike ustvarja. Avtorji omenjenih gradiv so 

lahko učitelji ali nekdo, ki usposablja učitelje, in ima izkušnje z uporabo 

multimedijskih pripomočkov. Vsak e-učbenik je pregledan od vsaj dveh recenzentov 

(teoretika in praktika), urednik e-gradiva mora biti izkušen, sodelovati mora tudi 

izkušen svetovalec, ki je že sodeloval pri projektih in ima pomembne izkušnje pri 

svetovanju. Kakovost e-gradiv se preverja tudi z anketami med učitelji in ravnatelji, s 

spremljanjem števila uporabnikov, pogovori z učitelji in odprtimi forumi o gradivih. E-

gradiva lahko najdemo na različnih spletnih portalih in zgoščenkah. Na spletnem 

mestu Slovenskega izobraževalnega omrežja, lahko najdemo vsa e-gradiva, ki so 

nastala v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  ali pod okriljem drugih 

strokovnih avtorjev. Primer omenjenega e-gradiva je e-vadnica za fiziko, ki je 

razdeljena na poglavja za srednjo in osnovno šolo. Namenjena je učiteljem in 

učencem za ponavljanje, utrjevanje in poglabljanju znanja. Učiteljem in učencem je 

na voljo tudi portal E-UM, na katerem lahko najdemo matematične vsebine za 

osnovno in srednjo šolo. E-nauk pa je portal, ki pokriva različne vsebine iz fizike, 

matematike, logike in računalništva (E-nauk, b.d.; Ministrstvo za šolstvo in šport, 

2011). 

 

Na spletni strani I-učbeniki so na voljo tudi interaktivni učbeniki za NIT za 4. in 5. 

razred osnovne šole. Nastali so v okviru projekta »E-učbeniki s poudarkom 

naravoslovnih predmetov v osnovni šoli«. Projekt sta financirali Evropska unija 

(Evropski socialni sklad) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Iučbeniki, 

b.d.). Učbenika sta prosto dostopna na spletni strani E-učbeniki. Oba interaktivna 

učbenika vsebujta kratke razlage učne vsebine, ki so na določenih mestih 

podkrepljene z različnimi animacijami. V vsakem poglavju so tudi vaje, s katerimi 

učenci utrjujejo učno vsebino. Interaktivni učbeniki so namenjeni učiteljem in 

učencem, slednjim predvsem za utrjevanje in ponovitev učne vsebine.  

 

Interaktivni učbenik pa hodi z roko v roki z interaktivno tablo, saj lahko s pomočjo 

slednje med samim poukom rešujemo vsebino, jo dopolnimo in posredujemo 

učencem. Prednosti in način uporabe interaktivne table so predstavljeni v 

nadaljevanju.  

 

2.2.2 Interaktivna tabla 

 

Interaktivna tabla je bila sprva namenjena zgolj prikazovanju gradiva. Kasneje so se 

začele uporabljati tudi v kombinaciji z drugimi pripomočki, kot so kamera, mikroskop, 

glasovalni sistemi za preverjanje znanja in tablico, ki omogoča brezžično upravljanje 

interaktivne table, iz katerega koli položaja v razredu (Topolovec in Fošnarič, 2017).  
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Če interaktivno tablo uporabljamo za več kot samo za projekcijo vsebine in risanje po 

njej, le ta lahko bistveno pripomore k učenčevi produktivnosti in pridobivanju znanja. 

Interaktivno tablo lahko uporabljamo za tabelarično in grafično prikazovanje, tekst in 

projekcije videoposnetkov. Učitelji jo lahko izkoristijo za predstavitev podatkov in 

utemeljevanje slednjih. Učenci lahko evalvirajo besedilo, podatke v njem in o njih 

diskutirajo. S takim načinom dela prav tako spodbujamo sodelovalno učenje.  

 

Winterbottom, Wilson in Warwick (2006) navajajo, da se učenci bolj kvalitetno in več 

naučijo, kadar lahko svoje ideje javno predstavijo, saj vadijo naravoslovno govorico in 

nasploh zboljšajo svoje besedišče. Interaktivna tabla je odličen pripomoček, s 

katerimi lahko učitelji kombinirajo različne multimedijske elemente za ponazoritev 

naravoslovnih pojmov. Interaktivna tabla dopolnjuje in razširja znanje o naravoslovnih 

pojmih in konceptih. Prednost takšne table je ravno v tem, da besedilo, slike in 

animacije dodajamo postopno, sočasno z razlago naravoslovne vsebine (Murcia, 

2010).  

 

Učenje naravoslovja je senzorično, kar pomeni, da morajo učenci pri učenju uporabiti 

čim več čutil. Interaktivna tabla aktivira sluh in vid, prav tako lahko učenci omenjen 

pripomoček tudi primejo, zato je interaktivna tabla odličen pripomoček za poučevanje 

naravoslovnih vsebin (Topolovec in Fošnarič, 2017). Učitelji lahko pri pouku 

naravoslovja uporabljajo interaktivno tablo pri eksperimentalnem delu in prikazovanju 

naravoslovnih pojavov (Kennewell in Beauchamp, 2007). 

 

Pri pouku naravoslovja učenci del časa preživijo v naravnem ali umetnem okolju, kjer 

opazujejo naravne pojave in ob eksperimentalnem delu rešujejo naloge. Učenci tudi 

sami načrtujejo poskuse, zbirajo in obdelujejo podatke ter poročajo o svojih 

ugotovitvah. Učenci pri predmetu NIT stremijo tudi k doseganju ciljev 

vseživljenjskega učenja: sporazumevanju v različnih jezikih, učenju o učenju in 

digitalni pismenosti, kar je splošni cilj predmeta. Vse omenjene cilje iz učnega načrta 

lahko učitelji dosegajo s pomočjo interaktivne table. 

 

Raziskava avtorjev Topolovec in Fošnarič (2017), izvedena na podravskih osnovnih 

šolah, je pokazala, da slaba tretjina učiteljev naravoslovnih vsebin nima interaktivne 

table v razredu, od tega pa približno sedemdeset odstotkov učiteljev interaktivne 

table na šoli, kjer poučujejo, sploh nima.  

 

2.2.3 Spletni programi in pripomočki 

 

V nadaljevanju so predstavljeni spletni programi in pripomočki. To so programi in 

pripomočki, ki so širši javnosti prosto dostopni na spletu. V tem poglavju bomo 

podrobneje predstavili pripomočke in spletne programe, ki so uporabljajo pri pouku 

NIT, to so: spletni kvizi/glasovalni sistemi, videoposnetki, animacije in simulacije, 

spletni programi za izdelavo miselnih vzorcev in pojmovnih mrež ter tabelarični in 

grafični prikazi. Če se osredinimo na uporabo slednjih v šolstvu, jih lahko 
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uporabljamo za ponovitev in utrjevanje učne vsebine, lažjo organizacijo in 

sistematičnost učne snovi, pouk naravoslovnih vsebin naredimo bolj interaktiven, 

učencem bolj približamo predmet NIT itd. 

 

2.2.3.1 Spletni kvizi in glasovalni sistemi 

 

Spletne kvize lahko pri pouku naravoslovja uporabljamo kot način za utrjevanje 

znanja in hkrati formativno ali sumativno preverjanje. E-preverjanje znanja ima dve 

prednosti: učiteljprihrani na času, ki ga nameni popravljanju testov z načinom papir-

svinčnik, obenem pa tudi tako učitelj kot učenec dobita takojšnjo povratno informacijo 

glede usvojenega znanja (Salas-Morera, Arauzo-Azofra in García-Hernández, 2012).  

 

Raziskava, ki so jo izvedli Salas-Morera, Arauzo-Azofra in Garcia Hernandez (2012), 

je pokazala, da so učenci, ki so izvajali spletne kvize za preverjanje in utrjevanje 

znanja, lažje sledili učni vsebini in imeli večji interes za izvajanje naravoslovnih 

dejavnosti, ki so jih izvajali pri predmetu. Na splošno je uporaba spletnih kvizov  

imela pozitivne učinke na učne dosežke. 

 

Poznamo več vrst glasovalnih sistemov, kot so Mentimeter, Plickers, Kahoot, 

Socrative, ki omogočajo izdelavo spletnih kvizov. Kahoot je aplikacija, ki je učiteljem 

in učencem brezplačno dostopna na spletu. Učitelji sami oblikujejo vprašanja, 

določijo težavnost in vsebino. Učenci si sami izberejo svoje uporabniško ime, nato na 

vprašanja odgovarjajo s pomočjo mobilnega telefona, tablice ali računalnika. Igra ima 

naslednja pravila: udeleženec z največjim številom doseženih točk je zmagovalec, in 

učenec dobi takojšno povratno informacijo o vprašanju in odgovoru (Zarzycka-

Piskorz, 2016). Kahoot lahko zato uporabimo kot interaktivni pripomoček za 

utrjevanje znanja, ponovitev snovi ali kot formativno preverjanje naravoslovnih 

vsebin.  

 

Tak način dela izboljša razredno dinamiko in omogoča interakcijo med učencem in 

učiteljem. Pomemben vidik uporabe je tudi ta, da na vprašanja odgovarjajo tudi 

učenci, ki se drugače ne bi izpostavili oziroma sodelovali pri pouku s klasičnim 

načinom dvigovanja rok. Negativna stran kviza je, da bodo učenci, ki so učno 

šibkejši, pogosto zadnji, saj so omejeni s časom. Osrednja prednost spletnih kvizov 

je, da se učenci popolnoma osredinijo na nalogo, ki jo morajo opraviti, saj so naloge 

prilagojene njihovim sposobnostim. Hkrati igra spodbudi učence, da zbirajo podatke, 

iščejo povratno informacijo, iščejo zaključke in generalizirajo dejstva, ki jih lahko 

kasneje uporabijo v drugačnih učnih situacijah (Licorish, George, Owen, Daniel 

2018).  

 

Raziskava, ki so ji izvedli Lichoris idr. (2018), je proučevala učinke uporabe Kahoot 

aplikacije pri poučevanju. Omenjena raziskava je prišla do naslednjih ugotovitev: 

učenci so priznali, da je aplikacija na njih delovala motivacijsko in so lažje sledili 

pouku. Premor pri spletnem kvizu jim je pomagal, da so bili dlje časa zbrani. Opaziti 
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je bilo tudi večjo interakcijo in komunikacijo med udeleženci, saj so si lažje in hitreje 

izmenjavali povratne informacije in sledili diskusiji. Kot prednost Kahoota je naveden 

tudi vidik tekmovalnosti, saj na koncu zmaga tisti, ki ima največ točk. Udeležencem 

se je zaradi tega povečala motivacija za delo in želja po pridobitvi novega znanja. 

Pomembna pa se jim je zdela tudi anonimnost  pri odgovarjanju. Niso namreč čutili 

pritiska »napačnega in pravilnega odgovora«, ampak so aktivno sodelovali pri gradnji 

novega znanja (Licorish idr., 2018). 

 

Glasovalni sistemi so odlično sredstvo za učinkovito povratno informacijo v razredu, 

saj ponujajo možnost, da učitelj lažje zastavi bistveno vprašanje o učni vsebini, vpelje 

bistvo vsebine ter hitro in učinkovito pridobi podatke o predznanju učencev s pomočjo 

njihovih odgovorov (Roschelle, Penuel, Abrahamson, 2004). Glasovalne sisteme pri 

pouku NIT uporabimo za učinkovito odkrivanje predznanja, pri čemer sledimo 

smernicam konstruktivističnega načina poučevanja pouka naravoslovja po Učnemu 

načrtu za naravoslovje in tehniko. Prav tako so se izkazali kot odličen pripomoček za 

formativno preverjanje znanja. Učenca lahko sproti usmerjamo, kaj že zna in česa se 

mora še naučiti, in s tem stremimo k boljšemu razumevanju naravoslovnih pojmov in 

naravoslovni pismenosti.  

 

Učitelji glasovalne sisteme uporabljajo v različne namene, npr. za ugotavljanje 

predznanja učencev, ali da učencem in učiteljem nudijo občutek povezanosti, kar 

pozitivno vpliva na razredno klimo. Glasovalni sistemi so tudi odlični pripomočki za 

usklajevanje različnih vsebin in metod dela. Učenci odgovarjajo na vprašanja s 

preprostim klikom na gumb, za to lahko uporabijo mobilni telefon, računalnik ali 

tablico. Večji finančni zalogaj in tehnološki napredek predstavljajo fizični gumbi, t. i.  

klikerji, ki jih potrebujemo za nekatere spletne kvize. Prednost takega načina 

odgovarjanja na vprašanja je anonimnost glasov. Glasovalni sistemi imajo možnost 

nastavitve beleženja glasov, zato lahko učitelj spremlja posamezni napredek učenca 

in s tem lažje načrtuje nadaljnje delo (Caldwell, 2007).  

 

Pri uporabi glasovalnih sistemov moramo biti pozorni na to, da jih uporabljamo v 

razredu kot pripomoček za utrjevanje in formativno preverjanje znanja, in ne kot 

metodo dela. Prevelika uporaba in prenasičenost z vprašanji lahko namreč povzroči 

negativen učinek pri motivaciji za delo in razumevanju obravnavanju učne snovi. V 

pomoč niso samo učencem, ampak tudi učitelju. Le ta lahko glasovalni sistem 

uporabi tudi kot način povratne informacije o njemu, o njegovem načinu dela ter 

posledično izboljša svojo komunikacijo in interakcijo z učenci. Prav tako od učitelja 

zahtevajo specifično znanje za namestitev programa in nastavitev, ki jih omenjen 

pripomoček zahteva za nemoten potek dela (Simpson in Oliver, 2006). 

 

V splošnem so glasovalni sistemi podpora učitelju pri njegovemu poučevanju. Namen 

glasovalnih sistemov (besednih oblakov, forumov, spletnih kvizov itd.) je ta, da nudijo 

podporo učitelju pri poučevanju, naredijo poučevanje bolj interaktivno ter z njihovo 

uporabo se poveča interakcija med učiteljem in učencem. Pouk je z uporabo 
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glasovalnih sistemov bolj aktiven in usmerjen v sodelovalno učenje. Predvsem pa, že 

med poukom, učitelju nudijo takojšnjo povratno informacijo o aktivnosti učencev. 

Posledično se med učiteljem in učencem ustvari dialog računalniške komunikacije, 

zato tudi učenci dobijo občutek o njihovem pridobljenem znanju. Iz tega razloga, so 

spletne aplikacije glasovalnih kvizov, primerne tudi za razrede z večjim številom 

učencev. Če pa želimo, da glasovalni sistemi dosežejo svoj namen, je pomembno, 

da učitelj zastavi kvalitetna in bistvena vprašanja (Caldwell, 2007; Romero Martin, 

Castejon, Pastor in Fraile, 2017; Wong, 2016). 

 

2.2.3.2 Videoposnetki 

 

Videoposnetke pri pouku naravoslovja lahko uporabimo za prikazovanje stvarnosti, ki 

je ne moremo neposredno opazovati. Prav tako jih lahko uporabljamo za 

prikazovanje eksperimentov, ki jih zaradi objektivnih dejavnikov ne moremo prikazati 

v razredu. Gledanje videoposnetka zviša motivacijo za delo in usmeri učenčevo 

pozornost (Using Videos in the Classroom, b.d.). V kategorijo videoposnetkov 

štejemo vse videoposnetke, ki so prosto dostopni na spletu, ter tudi izobraževalne in 

poljudne filme.   

 

Ogled videoposnetka mora učitelj načrtovati, saj mora imeti dejavnost jasen namen in 

cilj. Učitelj mora videoposnetek videti pred učenci in določiti namen posnetka. Zato 

šele, ko si sam ogleda posnetek, lahko prične z načrtovanjem dejavnosti. 

Videoposnetek mora vsebovati relevantne informacije za učence in učno vsebino, ki 

jo učitelj obravnava. Pomembno je tudi, da upoštevamo interese učencev, saj jih tako 

lahko s preprostim videoposnetkom pritegnemo k učni vsebini. Vsi učenci morajo 

imeti enake zunanje pogoje, se pravi, da videoposnetek slišijo in vidijo. Hkrati 

gledanje ne sme zavzeti celotne učne ure, prav tako ga ne smemo uporabljati 

prepogosto, saj drugače izgubi svoj namen. Po ali med gledanjem videoposnetka 

lahko učitelj izvaja dejavnosti kot so: reševanje delovnega lista, kratka vprašanja, 

tabelarična ali grafična dopolnitev učne vsebine na podlagi ogleda videoposnetka ali 

zapis (novih) ugotovitev pred in po ogledu videoposnetka. Prav tako lahko posnetek 

razčleni na sekcije - na določeni sekciji video ustavi in postavi vprašanje oziroma 

obrazloži učno vsebino. Učenci lahko sami, med posnetkom, zapisujejo vprašanja, ki 

si jih izmenjajo in nanj odgovorijo. V poštev pride tudi, da učitelj skupaj z učenci ustno 

obnovi vsebino posnetka ali izvede kviz na izbrano vsebino (Using Videos in the 

Classroom, b.d.).  

 

Seriji interaktivnih gradiv Radovednih 4 in Radovednih 5 imata v sklopu predmeta 

NIT na voljo spletne naloge, pri določenih tematskih vsebinah tudi daljše 

videoposnetke. Del interaktivnih nalog je prosto dostopen na svetovnem spletu. 

Videoposnetek služi kot pomoč pri reševanju nalog (učenec dobi namig za pravilni 

odgovor), kot motivacija za učenje ali v namen nadgradnji znanja. Učenec s 

preprostim klikom na simbol videotraka prične z ogledom videoposnetka. Gradiva so 
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dostopna na https://www.radovednih-pet.si/preizkus/rp4-nit-sdz-osn/index.html 

(Radovednih 5, b.d.). 

 

 Učitelji naravoslovnih vsebin so velikokrat v dilemi, kako naj učencem predstavijo in 

obrazložijo izbrani naravoslovni pojav v okolju. Ena izmed aplikacij, ki omogoča 

učiteljem naravoslovnih vsebin, da videoposnetke prilagodijo učenčevi razvojni 

stopnji, sami posnamejo izbrani pojav v okolju in ga prilagodijo učencem, je 

Edpuzzle. Učitelj lahko sam posname določen pojav v naravi in ga s preprosto 

montažo obogadi z dodatnim besedilom, vprašanji in interaktivnimi posebnimi učinki. 

Prednost te aplikacije je, da učitelj lahko poda odgovor na zastavljeno vprašanje, 

učenci pa s preprostim klikom na vprašanje odgovorijo (izbirni tip vprašanj). Tako ima 

učitelj hitro povratno informacijo o učenčevem (pred)znanju. Prav tako lahko, poleg 

posnetka, učitelj zastavi poljubno vprašanje o naključni učni vsebini, na katerega 

učenec odgovori z zaprtim ali odprtim načinom odgovarjanja (možnost odgovora 

nastavi učitelj). Posnetek lahko učitelj didaktično opremi po želji in zahtevnosti 

izbrane učne vsebine. Aplikacijo Edpuzzle lahko tudi uporabimo pri 

eksperimentalnemu delu pouka. Učitelj lahko posname samo del eksperimenta, nato 

pa z vprašanji, kot npr. kaj misliš, da se bo zgodilo, vodi učenca do ustreznega 

odgovora. Učitelj lahko posname celoten posnetek eksperimenta in nato posnetek na 

določenih delih ustavi in zastavi vprašanje, na katerega odgovarjajo učenci. Edpuzzle 

aplikacija  je primerna tudi za učence, saj je enostavna za uporabo. Učenci lahko 

samostojno obdelajo posnetek in zastavljajo vprašanja (medvrstniško učenje) in tako 

poglabljajo razumevanje o učni vsebini (Golob, 2019b).  

 

2.2.3.3 Simulacije  

 

Slovar Slovenskega jezika opredeljuje besedo simulirati kot nekaj, kjer so umetno 

ustvarjeni pogoji, za izvršitev določenih nalog (Slovenski etimološki slovar, b.d.). Na 

področju naravoslovja to pomeni, da na računalniku, s pomočjo določenega 

programa, ustvarimo umetne pogoje, da predstavimo naravoslovni pojav. Za 

simulacije potrebujemo računalnik, projektor in povezavo z internetom. Od same 

simulacije je odvisno, kateri program za predvajanje potrebujemo (Dolores, 2011). 

Simulacije pri pouku naravoslovja lahko pripomorejo k boljšemu razumevanju 

naravoslovnih konceptov, saj so s pomočjo le te učenci posredno vključeni v 

interakcijo s samim naravoslovnim pojmom. Hkrati učenci sami sistematično 

preizkušajo hipoteze in obdelujejo podatke v simuliranem okolju (Rutten, Van 

Joolingen in Van deer Ven, 2012).  

 

Simulacije uporabljamo kot sredstvo, s katerimi razvijamo višje kognitivne procese, in 

so namenjene pomnjenju učne snovi. Delo je osredotočeno na učenca. Pri delu s 

simulacijami je pomembno, da učencem damo možnost, da svoje ugotovitve 

dokažejo in z rezultati odprejo možnosti za nadaljnjo diskusijo (Bell in Smetana, 

2015). 
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Tehnologija in uporaba simulacij je lahko odličen pripomoček za poučevanje 

naravoslovnih vsebin. Simulacija (Rutten, Van Joolingen in Van deer Ven, 2012) je 

program ali proces, ki prikazuje določen model, npr. gibanje Zemlje. Simulacije pri 

pouku naravoslovja lahko uporabimo (Rutten, Van Joolingen in Van deer Ven, 2012): 

 z namenom ustvarjanja pouka naravoslovja bolj interaktivnega,  

 za vizualizacijo naravoslovnih konceptov in pojavov, 

 kot izhodišče za diskusijo obravnavanega pojava, ki ni obrazložen oziroma 

prikazan v učbeniku,  

 urjenje mišljenja, predvidevanja in opažanja naravoslovnih pojavov, 

 kot uvod v nadaljnje eksperimentalno delo,  

 kot nalogo za skupinsko ali samostojno reševanje problemov.  

 

Prav tako lahko simulacije služijo kot odličen pripomoček za t.i virtualni laboratorij, saj 

lahko z uporabo simulacij učenci manipulirajo z različnii podatki, zbirajo podatke, jih 

tabelarično in grafično prikazujejo, ter iz svojega dela samostojno oblikujejo sklope 

(Gende, 2011). 

 

Pouk naravoslovja z uporabo simulacij je bolj avtentičen in pristen, kar bistveno 

pripomore k razumevanju naravoslovnih pojavov. Bistvena prednost uporabe 

simulacij pri naravoslovju je tudi ta, da abstraktne pojave konkretizira in učencem 

omogoči upravljanje z njimi. Učitelji lahko do simulacij dostopajo preko različnih 

spletnih straneh ali računalniških programov (Rutten, Van Joolingen in Van deer Ven, 

2012). Simulacije naravoslovnih pojavov lahko najdemo na spletni strani 

ExploreLearning.com.  

 

Raziskave (Bell in Smetana, 2015) so pokazale, da so učenci s pomočjo simulacij 

predvsem izboljšali svoje znanje pri procesnih ciljih in konceptualnemu znanju. 

Pozitivni učniki razumevanja nravoslovnnih vsebin so se izkazali tudi pri obravnavi 

tematskega sklopa ozvezdij in osončji. Sorodni tematski sklop najdemo tudi v Učnem 

načrtu za naravoslovje in tehniko, in sicer bi lahko povezali z vzporednico 

tematskega sklopa pojavi. 

 

Simulacije ne morejo nadomestiti eksperimentalnega dela, zato moramo biti z 

uporabo slednjih previdni. Pomembno je, da simulacije dopolnjujejo eksperimentalno 

delo in koncepte, ki jih ne moremo neposredno raziskovati. Pred uporabo simulacij v 

razredu je pomembno, da učencem pojasnimo razlike med simulacijo in realnim 

svetom, saj odstopanj ne smemo zanemariti. V nasprotnem primeru si lahko učenci 

napačno interpretirajo naravoslovni pojav. Nikakor ne smemo tudi zanemariti dejstva, 

da morata učitelj in učenec znati upravljati s programom simulacije in ga razumeti 

(Bell in Smetana, 2015).  

 

Naloga učitelja je, da učencem ponudi tiste simulacije, ki so ustrezne za določeno 

stopnjo razvoja otrok. Učitelj mora vedeti, ali simulacijo uporablja za obravnavo nove 
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učne vsebine ali kot dodatek, razlago pri delu, saj obravnava nove učne vsebine ali 

dodatno delo zahtevata drugačne metode in oblike dela (Bell in Smetana, 2015).  

 

2.2.3.4 Miselni vzorci in pojmovne mreže  

 

Pojmovne mreže se od miselnih vzorcev razlikujejo pa tem, da pri prvih med seboj 

povezujemo pojme (besede ali besedne zveze), ki so hierarhično razporejeni po 

pomembnosti in učne vsebine ne prikazujemo samo s slikami in besedilom, kot je to 

navada pri miselnih vzorcih (povzetek učne vsebine). Besedne zveze in besede so 

povezane vertikalno ali horizontalno, in so lahko hkrati slikovno podkrepljene. 

Uporaba pojmovnih mrež pri pouku NIT je primerna za podajanje navodil, kot 

strategija za reševanje problemov in predstavitev ter kot povezava bistvenih 

naravoslovnih pojmov (Šket in Glažar, 2005).  

 

Pojmovne mreže se pogosto uporabljajo pri poučevanju naravoslovnih vsebin. Le te 

so bolj specifične in klasificirane po besednih zvezah, zato naravoslovne pojme lažje 

hierarhično vpeljemo v pojmovno mrežo. Prednosti uporabe pojmovnih mrež 

identificamo v temu, da učenci se naučijo novih besed, pojmov in njihovih pomenov, 

ter da s tem gradijo svoje naravoslovno besedišče. Besedne zveze v mrežah so 

učencem v pomoč pri prepoznavanju ključnih pojmov in idej ter povezave med njimi. 

Ker morajo učenci besedne zveze postaviti v hierarhični odnos, bolje in lažje 

razumejo prebrani naravoslovni tekst. Pojmovna mreža je tudi učinkovito sredstvo za 

ugotavljanje učenčevega predznanja, vendar je potrebno poudariti, da ima izdelava 

pojmovne mreže pozitivni učinek takrat, kadar jo učenec izdela sam. Priporočljiva je 

tudi za učence z učnimi težavami (Pečjak in Gradišar, 2012).  

 

Pogosto uporabljen program za izdelavo spletnih miselnih vzorcev pri pouku 

naravoslovja, je Mindmaster. Oblikovanje miselnega vzorca v omenjeni aplikaciji je 

enostavno, saj so funkcije v programu jasno napisane. V miselni vzorec lahko 

zapišemo samo nekaj ključnih besed, nato pa, s klikom na izbrano ključno besedo, 

določen izraz obrazložimo. Miselni vzorec lahko popestrimo z dodajanjem različnih 

barv in z oblikovanjem pisave. Slabost aplikacije je le ta, da se pri izvozu podatkov 

izpišejo samo hierarhične opredeljene besede, zato je aplikacija miselnega vzorca 

bolj primerna za projekcijo. Aplikacija Mindmaster je primerna tako za učence kot za 

učitelje. Učitelj lahko učencem opredeli samo ključne besede, nato pa učenci sami 

poiščejo dodatni vir informacij ter razširijo in obrazložijo ključne besede v miselnem 

vzorcu. Učenci lahko tudi samostojno ali v skupinah sami oblikujejo miselni vzorec 

(Golob, 2019c).  

 

2.2.3.5 Tabelarični in grafični prikazi  

 

Tabelaričen oziroma grafičnen prikaz je namenjen prikazu podatkov sistematično, 

natančno in celovito. Tabele razvrščamo v tri skupine: enostavne, sestavljene in 

kombinacijske tabele. V enostavnih tabelah predstavljamo en statistični podatek, v 
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sestavljenih je prikazano več statističnih vrst, v kombinacijskih tabelah pa 

predstavljamo podatke, ki smo jih opazovali po več spremenljivkah hkrati (Košmelj, 

1985).  

 

Podatke učenci lahko prikazujejo tudi s preprostimi preglednicami, tabelami ali 

puščicami. Podatke lahko razvrstijo tudi v figuralne prikaze, kombinatorično drevo ali 

drevesni diagram. Preden se učenci lotijo tabelaričnega in grafičnega prikazovanja 

podatkov, jih moramo naučiti uporabe le teh. V uporabi so Carrollov diagram in Euler-

Vennov diagram. V nadaljevanju omenjamo le tiste prikaze, ki so najbolj učinkoviti in 

primerni za poučevanje naravoslovnih vsebin, navedenih v Učnem načrtu za NIT.  

 

Omenjen učni načrt za 4. razred v poglavju Delo s podatki omenjena preproste 

prikaze s stolpci in vrsticami, figurni prikaz in črtični prikaz. Učenci že imajo izkušnje 

oziroma predznanje prikazovanja tortnega prikaza, saj naj bi tega usvojili že v 4. 

razredu.  

 

Pri pouku naravoslovja učenci interpretirajo in razlagajo že izdelane tabelarične in 

grafične prikaze drugih avtorjev. S tem razvijamo recepcijsko zmožnost branja tabel 

in grafov ter hkrati spodbujamo naravoslovno in funkcionalno pismenost (Ainsworth, 

Prain in Tytler, 2011).  

 

Smiseln korak je tudi, da učenci sami oblikujejo tabele, grafe in slikovno ponazorijo 

naravoslovne pojme in pojave. Ko učenci sami oblikujejo tabele in prikaze, jih 

narišejo v skladu z njihovimi kognitivnimi sposobnostmi ter razvojni stopnji. To vodi k 

višji motivaciji za učenje in trdnejšemu znanju. S takim načinom dela, učenci tudi bolj 

spoznajo pomembnosti ustreznega prikazovanja podatkov pri naravoslovnih 

vsebinah. S samostojnim grafičnim prikazovanjem naravoslovnih pojmov so učenci 

primorani organizirati in sistematično urediti ideje in pojme ter le te ustrezno pretvoriti 

v tabelarični oziroma grafični zapis. S tovrstnimi zapisi znanja lahko učenci tudi 

medsebojno komunicirajo, si izmenjujejo ideje in spodbujajo naravoslovno mišljenje 

na različnih ravneh (Ainsworth, Prain in Tytler, 2011).  

 

Preproste tabelarične in grafične prikaze (Slika 1) lahko hitro in učinkovito izdelamo v 

programih Microsoft Office Word in Excel, kjer lahko z nekaj kliki vstavimo in 

oblikujemo tabele, vrstice, stolpce ali puščice. Prav tako jih lahko obogatimo s 

tekstom in slikovnimi prikazi. Če pa želimo pouk naravoslovja narediti še bolj 

interaktiven ter zanimiv ter ga hkrati opremiti z ustreznimi naravoslovnimi simboli, si 

lahko na spletu prenesemo brezplačni program, ki je temu namenjen. Spletna stran 

se imenuje Edraw, in je dostopna na povezavi https://www.edrawsoft.com/science/. S 

tem programom lahko vnašamo preproste naravoslovne simbole in preproste skice, 

prav tako nam omogoča prosto risanje in pisanje s svinčnikom, zato lahko tabelo ali 

diagram oblikujemo popolnoma po svojim željah. Na spletni strani so dostopna tudi 

preprosta navodila za uporabnika, ki delo olajšajo. 

 



24 
 

 
Slika 1: Tabelarični in grafični prikaz podatkov pri NIT  

(Skribe-Dimec, Gostičar Blagotinšek, Florjančič in Zajc, 2013). 
 

V nadaljevanju so predstavljeni najbolj pogosti prikazi v osnovni šoli, ki se jih 

uporablja tudi pri pouku NIT.  

 

Carrollov diagram (Slika 2) je razdeljen na štiri dele. Določimo lastnost, ki jo 

zanikamo (vrstica) in potrdimo (stolpec). Carrollov diagram uporabimo pri nalogah, ki 

zahtevajo logično mišljenje in razvrščanje. Omenjen diagram lahko uporabimo kot 

medpredmetno povezovanje, saj se učenci z njim natančneje srečajo pri matematiki v 

5. razredu. Učenci lahko z računalnikom v programu Microsoft Office Word ali 

PowerPoint ustvarijo preprost tabelarični prikaz. Kot primer iz Učnega načrta za 

naravoslovje in tehniko (Vodopivec idr., 2011) pri tematskem sklopu Snovi za 4. 

razred bi lahko vzeli razvrščanje po njihovih lastnostih. Učenci izpolnijo Carrollov 

diagram tako, da snovi razvrstijo glede na gnetljivost, stisljivost, trdoto, gostoto ipd.  

 

 
Slika 2: Carrollov diagram razvrščanja elementov 

(Cotič, Felda, Pisk, Bremec, Benčina Smotlak, Grže in Vršič, 2003). 

 

Euler-Vennov diagram (Slika 3) uporabljamo takrat, kadar želimo predstaviti odnose 

med pojmi oziroma množicami (Magajna in Žakelj, 2000). Učenci se z njim srečajo v 

5. razredu pri predmetu Matematika. Kot primer iz Učnega načrta za naravoslovje in 

tehniko (Vodopivec idr., 2011) bi lahko uporabili sklop Spreminjanje lastnosti snovi, 
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kjer bi učenci z Euler-Vennovim diagramom prikazali ločevanje odpadkov, možna 

odlagališča, oznake za nevarne odpadke ipd.  

 

 
Slika 3: Euler-Vennov diagram množic 

(Cotič idr., 2003). 
 

Prikaz s stolpci (Slika 4) in vrsticami uporabljamo takrat, kadar želimo prikazati 

številske podatke, ki so kategorizirani. Osnovnice na abscisni osi morajo biti enako 

dolge, višina mora ustrezati predstavljenim frekvencam. Na navpični osi štejemo 

podatke. Vsakemu stolpcu pripišemo ime in, če je potrebno, tudi legendo. Če 

stolpični diagram rišemo v vodoravni smeri, to imenujemo prikaz z vrsticami 

(Magajna in Žakelj, 2000). Pomembno je, da učence naučimo pravilne interpretacije 

podatkov in iskanje posplošitev. 

 

 
Slika 4: Stolpični prikaz podatkov pri NIT (naloga za učence) 

(Krnel, Bajd, Oblak, Glažar in Hostnik, 2003). 

 

S preglednicami (Slika 5) in tabelami se učenci srečujejo pogosto. Zato je smiselno, 

da učence učimo tudi funkcionalne pismenosti in ustrezno branje in risanje preglednic 

in tabel. Preglednice in tabele so lahko različnih struktur, namenjene pa so predvsem 

prikazovanju določenih podatkov, ki jih lahko kasneje interpretiramo (Magajna in 

Žakelj 2000).  
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Slika 5: Preglednica pri NIT 

(Skribe-Dimec idr., 20013). 
 

Puščični diagram (Slika 6) uporabljamo takrat, ko želimo prikazati povezave med 

objekti oziroma njihovimi značilnosti. Puščice prikazujejo relacijo in povezanost med 

objekti. Vsakemu objektu ali elementu iz množice priredimo nek drug objekt ali 

element. En element je lahko povezan z večimi značilnostmi ali z nobeno. Puščico 

lahko rišemo kot ravno ali krivo črto, ki je lahko različnih barv. Puščica je lahko na eni 

ali na obeh straneh črte, ki povezuje dva objekta (Magajna in Žakelj, 2000). 

 

 
Slika 6: Puščični diagram prehranjevalnega spleta pri NIT 

(Krnel D. idr., 2003). 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

V teoretičnih izhodiščih smo predstavili IKT pri poučevanju naravoslovnih vsebin, pri 

čemer smo se osredinili na predmet NIT v 4. in 5. razredu osnovne šole. Predstavili 

smo IKT pripomočke, s katerimi se srečujejo učitelji druge triade in jih uporabljajo, 

predstavili izvlečke raziskav in primere dobre prakse za poučevanje naravoslovnih 

vsebin z IKT. Teoretični del se opira na strokovno literaturo, Učni načrt za NIT ter 

didaktična priporočila za uporabo IKT. Omenjena izhodišča so povezana z 

empiričnim delom, s katerim smo želeli predvsem ugotoviti, koliko in s katerim 

namenom učitelji 4. in 5. razredov uporabljajo IKT za poučevanje NIT, katere 

pripomočke pri tem uporabljajo, kakšna je opremljenost učilnic, kjer poučujejo NIT ter 

katere programe oziroma pripomočke uporabljajo za pripravo na pouk. Empirični del 

zajemajo opredelitev raziskovalnega problema, zastavljena raziskovalna vprašanja, 

nato sledijo uporabljene metode dela in predstavitev rezultatov. Zaključi se s 

diskusijo, kjer so zapisani odgovori na raziskovalna vprašanja, ki se prepletajo z 

izsledki raziskav drugih avtorjev.  

 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Na slovenskih šolah raba IKT-ja pri predmetu NIT še ni dovolj raziskana, kar je bil 

tudi glavni povod za raziskovanje te teme. Gerlič (2010) je eden izmed tistih, ki je 

izvedel raziskavo na področju uporabe IKT v slovenskih šolah. V raziskavi je prišel do 

ugotovitve, da učitelji najmanj uporabljajo računalnik v drugi triadi, zato bomo 

raziskovali pogostost uporabe računalnika pri pouku prav v tem časovnem okvirju. 

Gerličeva raziskava je pokazala tudi negativni trend pri uporabi IKT pri pouku NIT. 

Zato se zdi smiselno, da se razišče današnji trend uporabe IKT pri poučevanju 

naravoslovnih vsebin. 

 

V raziskavi nas je zanimalo, ali obstaja korelacija med učiteljevim spolom in delovno 

dobo pri uporabi IKT pri poučevanju naravoslovnih vsebin in kakšne je ta korelacija. 

Prav tako nas je v raziskavi zanimalo, katere multimedijske pripomočke uporabljajo 

pri pouku NIT ter zakaj in kakšen vpliv ima poučevanje s IKT na razumevanje učne 

vsebine, motivacijo učencev in razredno klimo. Osredinili smo se tudi na tematske 

sklope, ki jih učitelji poučujejo s pomočjo IKT. Prav tako nas je zanimala učiteljeva 

samoocena pri uporabi računalnika, in ali bi se želeli učitelji na tem področju dodatno 

izobraževati in na kakšen način. 

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Cilj raziskave je odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja (v nadaljevanju RV): 

 

RV1: Ali se pogostost uporabe IKT pri pouku naravoslovja razlikuje glede na učiteljev 

spol?   
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RV2: Ali se pogosto uporabe IKT pri pouku naravoslovja razlikuje glede na starost 

učitelja?  

 

RV3: Ali učitelji, ki imajo več delovne dobe, bolj pogosto uporabljajo IKT pri pouku 

naravoslovja kot učitelji z manj delovne dobe? 

 

RV4: Kolikšen odstotek časa v povprečju učitelji namenijo uporabi IKT pri pouku 

naravoslovja?  

 

RV5: Pri katerih tematskih sklopih NIT učitelji uporabljajo IKT?  

 

RV6: Kateri so vzroki za uporabo IKT pri pouku naravoslovja?  

 

RV7: Katere multimedijske pripomočke1 učitelji najbolj pogosto uporabljajo pri pouku 

NIT?  

 

RV8: V katerih primerih, imajo učenci možnost uporabe računalnika pri predmetu 

NIT? 

 

RV9: Katere prednosti uporabe IKT pri poučevanju predmeta NIT opazijo razredni 

učitelji v slovenskih šolah? 

 

RV10: Ali učitelji pri pouku naravoslovja uporabljajo animacije in simulacije, posnetke 

in PowerPoint predstavitve pri eksperimentalnem delu?  

 

RV11: Ali učitelji uporabljajo v razredu glasovalne sisteme, z namenom komunikacije 

in povratne informacije?  

 

RV12: Kakšna je opremljenost učilnic, kjer poteka pouk NIT (interaktivna tabla, 

računalnik, splet)? 

 

RV13: Ali učitelji uporabljajo Microsoft Office programe za načrtovanje in izvajanje 

pouka naravoslovnih vsebin? 

 

RV14: Ali bi si slovenski učitelji želeli dodatno izobraževati na področju uporabe IKT 

pri pouku NIT? 

 

RV15: Ali se učitelji čutijo kompetentne za uporabo IKT-ja pri poučevanju predmeta 

NIT? 

 

RV16: V katerem razredu, 4. ali 5., učitelji pogosteje poučujejo NIT z uporabo IKT-ja? 

  

                                                           
1Multimedijski pripomočki so slike, avdio in zvočni posnetki, simulacije in animacije, grafični in tabelarični prikazi, e-gradiva. 
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3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

V raziskovalnem delu bo uporabiljena deskriptivna metoda pedagoškega 

raziskovanja in kvantitativni raziskovalni pristop. 

 

3.3.1 Vzorec 

 

Način vzorčenja je neslučajnostni, priložnosti. Skupni vzorec predstavlja 102 učiteljev 

razrednega pouka, ki poučujejo 4. in 5. razred v slovenskih osnovnih šolah. Anketni 

vprašalnik sta praviloma in v celoti ustrezno izpolnila 102 učitelja razrednega pouka, 

od katerih je bilo 94 predstavnic ženskega spola (92, 2 %), ostale so predstavljali 

moški (Tabela 1). Anketirane učitelje smo razdelili v starostne skupine (Tabela 2). 

Največje število anketiranih učiteljev, to je 23 (22,5 %), je starih od 46 do 50 let, 

najmanjšo starostno skupino predstavljata 2 učitelja (2 %) v starosti od 51 do 60 let. 

21 učiteljev (20,6 %) spada v starostno skupino od 25 do 30 let oziroma od 41 do 45 

let. 16 anketiranih učiteljev je starih od 36 do 40 let. Odgovore na anketna vprašanja 

je podalo 55 učiteljev (53,9 %), ki poučuje 4. razred osnovne šole in 47 učiteljev (46,1 

%) 5. razreda osnovne šole (Tabela 3). Največ anketiranih učiteljev, to je 45 (44,1 

%), poučuje na razredni stopnji od 5 do 15 let. Sledijo razredni učitelji z delovno dobo 

do 5 let, teh je 30 (29,4 %). Najmanj anketiranih učiteljev, 27 (26,5 %) poučuje na 

razredni stopnji več kot 15 let (Tabela 4). 

 

Tabela 1: Struktura anketiranih učiteljev razrednega pouka po spolu 

  f f % 

SPOL Moški 8 7,8 

Ženski 94 92,2 

SKUPAJ 102 100 

Legenda: f – število odgovorov; f% - odstotek glede na število odgovorov 

 

Tabela 2: Starostna struktura anketiranih učiteljev razrednega pouka 

  f f % 

STAROSTNA 

SKUPINA 

  

Od 25 do 30 let 21 20,6 

Od 31 do 35 let 19 18,6 

Od 36 do 40 let 16 15,7 

Od 41 do 45 let 21 20,5 

Od 46 do 50 let 23 22,6 

Od 51 do 60 let 2 2,0 

SKUPAJ 102 100 

Legenda: f – število odgovorov; f% - odstotek glede na število odgovorov 
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Tabela 3: Razred poučevanja anketiranih učiteljev razrednega pouka 

  f f % 

RAZRED 

POUČEVANJA 

4. razred 55 53,9 % 

5. razred 47 46,1 % 

SKUPAJ 102 100 

Legenda: f – število odgovorov; f% - odstotek glede na število odgovorov 

Tabela 4: Delovna doba kot učitelj razrednega pouka 

  f f % 

DELOVNA DOBA POUČEVANJA RAZREDNEGA 

POUKA 

Do 5 let 30 29,4 

Od 5 do 15 let 45 44,1 

Več kot 15 let 27 26,5 

SKUPAJ 102 100 

Legenda: f – število odgovorov; f% - odstotek glede na število odgovorov 

 

3.3.2 Vzorec spremenljivk 

 

V anketnem vprašalniku neodvisne spremenljivke predstavljajo učiteljeva starost, 

spol in delovna doba. Odvisne spremenljivke pa so: odstotek pedagoške ure, ki jo 

namenijo uporabi IKT pri poučevanju naravoslovnih vsebin, tematski sklop, ki ga 

poučujejo z uporabo IKT, multimedijski pripomočki, ki jih uporabljajo pri pouku ter 

učiteljeva samoocena usposobljenosti za uporabo IKT.  

 

3.3.3 Opis instrumenta in opis postopka zbiranja podatkov  

 

Za namen raziskave je bil oblikovan anketni vprašalnik (Priloga 1), ki je avtorsko 

delo. Anketni vprašalnik je bil prosto dostopen na spletnem portalu www.1ka.si. Za 

rešitev vprašalnika so učitelji potrebovali približno 15 minut. Anketni vprašalnik je bil 

dostopen na spletu od marca 2019 do junija 2019. Izhodišče za oblikovanje 

vprašalnika so lastne izkušnje pri opravljanju pedagoške prakse, kjer so bile 

identificirane omejitve z IKT tehnologijo in pogovori z starejšimi učitelji o problematiki, 

s katero se srečujejo pri uporabi IKT (npr. težave že pri uporabi aplikacije Lopolis).  

 

Po pridobitvi soglasja ravnateljev, so bili anketni vprašalniki razposlani v fizični obliki 

na izbrane osnovne šole. Povezava do spletnega vprašalnika, je bila poslana tudi 

učiteljem, ki so imeli svoj elektronski naslov javno objavljen na spletni strani šole. Pri 

pošiljanju anketnih vprašalnikov so bila upoštevana etična načela pedagoškega 

raziskovanja.  

 

Anketni vprašalnik je vseboval 16 vprašanj. Od tega je bilo 13 vprašanj zaprtega tipa 

in 3 vprašanja po petstopenjski Likartovi lestvici. Vprašalnik je bil razdeljen na štiri 

tematske sklope: prvi sklop je vseboval splošne podatke o učiteljih 4. in 5. razreda 

(starost, spol, delovna doba), drugi sklop vprašanj se je nanašal na tematske sklope 

naravoslovnih vsebin in katere multimedijske ali druge pripomočke uporabljajo za 



31 
 

poučevanje NIT. V tretjem tematskem sklopu so nas zanimali razlogi za uporabo 

interaktivne table, spletnih kvizov, e-učbenikov, avdio- in videoposnetkov, četrti 

tematski sklop pa se je nanašal na omejitve, s katerimi se srečujejo učitelji pri uporabi 

sodobne tehnologije za poučevanje naravoslovnih vsebin.  

 

3.3.4 Postopki obdelave podatkov  

 

Pridobljeni podatki so bili statistično obdelani v programu Microsoft Office Excel. Za 

ugotavljanje statistično pomembnih razlik med spremenljivkami so bili podatki 

vneseni v SPSS program, kjer so bili izračunani ustrezni neparametrični testi. 

Uporabljen je statistični test ANOVA, kjer se pri analizi primerja povprečja treh ali več 

skupin med seboj, ter t-test, kjer smo ugotavljali statistične razlike med dvema 

skupinama. S pomočjo Kruskal Wallis testa smo preverjali enosmerno analizo 

variance. 

  

3.4 REZULTATI 
 

V nadaljevanju so zbrani rezultati izpolnjenih anketnih vprašalnikov med učitelji 

razrednega pouka po vprašanjih. Za vsako anketno vprašanje je uporabljen 

tabelarični  prikaz rezultatov. Za izbrana vprašanja so bili izračunani tudi ustrezni 

neparametrični testi.  

 

5. VPRAŠANJE 

 

Anketirane učitelje razrednega pouka smo prosili, da na lestvici od 1 do 5, kjer 1 

pomeni zelo slabo in 5 zelo dobro, ocenijo raven razvitosti uporabe računalnika pri 

poučevanju naravoslovnih vsebin (Tabela 5). 46 učiteljev oziroma 45,1 % je 

omenjeno kompetenco ocenilo z dobro. Tretjina anketiranih oseb je podala oceno 

zelo dobro. Oceno srednje dobro je izbralo 17,7 % učiteljev, 3,9 % učiteljev meni, da 

je njihova kompetenca uporabe računalnika pri poučevanju naravoslovnih vsebin 

slaba. Niti eden učitelj ni podal ocene zelo slabo.  
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Tabela 5: Samoocena kompetence uporabe računalnika pri poučevanju 

naravoslovnih vsebin 

  f f % 

OCENA KOMPETENCE UPORABE 

RAČUNALNIKA  

PRI POUČEVANJU NARAVOSLOVNIH VSEBIN 

Zelo slabo 0 0 

Slabo 4 3,9 

Srednje dobro 18 17,7 

Dobro 46 45,1 

Zelo dobro 34 33,3 

SKUPAJ 102 100 

x̄ 4,1 

σ 1,4 

Legenda: f – število odgovorov; f% - odstotek glede na število odgovorov; x̄ - aritmetična sredina; σ = 

standardna deviacija 

 

6. VPRAŠANJE 

 

Iz tabele 6 razberemo, da imajo vsi anketirani učitelji v učilnici dostop do računalnika. 

Dostop do spleta ima 98,0 % anketiranih učiteljev. Interaktivno tablo ima na voljo v 

učilnici, kjer poteka pouk NIT, 84,3 %. Nihče izmed anketiranih učiteljev ni navedel 

drugega pripomočka. 

 

Tabela 6: Dostop do računalniških pripomočkov v učilnicah 

   f f % 

RAČUNALNIŠKI PRIPOMOČKI PRI 

POUČEVANJU NIT 

Dostop do 

računalnika 

Da 102 100 

Ne 0 0 

SKUPAJ 102 100 

Dostop do spleta Da 100 98,0 

Ne 2 2,0 

SKUPAJ 102 100 

Interaktivna tabla Da 86 84,3 

Ne 16 15,7 

SKUPAJ 102 100 

Drugo Da 0 0 

Ne 0 0 

SKUPAJ 0 0 

Legenda: f – število odgovorov; f% - odstotek glede na število odgovorov 

 

7. VPRAŠANJE  

 

Tabela 7 prikazuje povprečno uporabo IKT anketiranih učiteljev pri poučevanju NIT. 

Najmanjši delež anketiranih učiteljev (1,0 %) predstavljajo tisti, ki IKT pri omenjenem 

predmetu uporabljajo med 91 in 100 % časa, to je 1 učitelj. Po 7 učiteljev (6,9 %) v 

povprečju IKT uporablja med 0 in 20 % oziroma med 81 in 90 %. Največji delež 

učiteljev, 43,2 % je ocenilo, da IKT uporabljajo med 21 in 40 %. Skoraj četrtina 

učiteljev (24,5 %) pravi, da ta delež časa znaša med 41 in 60 % pouka NIT. 17,7 % 
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učiteljev IKT pri poučevanju NIT uporablja med 61 in 80 %. V povprečju učitelji IKT 

pri predmetu NIT uporabljajo 45,0 %, kar je skoraj polovica časa poučevanja 

predmeta NIT.  

 

Tabela 7: Časovni odstotek časa uporabe IKT pri NIT 

  f f % 

POGOSTOST 

UPORABE IKT  

PRI NIT 

0 – 20 % 7 6,9 

21 – 40 % 44 43,2 

41 – 60 % 25 24,5 

61 – 80 % 18 17,7 

81 – 90 % 7 6,9 

91 – 100 % 1 1,0 

SKUPAJ 102 100 

x̄  45,0 % 

σ 18,6 

Legenda: f – število odgovorov; f% - odstotek glede na število odgovorov; x̄ - aritmetična sredina;σ = standardna deviacija 

 

8. VPRAŠANJE 

 

V Tabeli 8 predstavljamo rezultate uporabe treh Microsoft Office programov v 

vzgojno-izobraževalnem procesu – Word, Excel in PowerPoint. Ugotovili smo, da 

učitelji v največji meri program Word uporabljajo v namen izvajanja in načrtovanja 

pouka NIT (82,4 %). V ta namen 3,9 % anketiranih učiteljev uporablja program Excel, 

medtem ko je PowerPoint priljubljen pri 30,4 % anketiranih učiteljev.  

 

Program Excel anketirani učitelji v največji meri (52,9 %) uporabljajo za obdelavo 

podatkov pri NIT. 27,5 % učiteljev za obdelavo podatkov pri NIT uporablja program 

Word, program PowerPoint pa 24,5 %. Program PowerPoint učitelji največkrat 

uporabijo pri eksperimentalnem delu v sklopu omenjenega predmeta (80,4 %). 

Program Excel v ta namen uporablja 8,8 % anketiranih učiteljev, programa Word se 

poslužuje 17,6 %. Anektiranih učiteljem se za tabelaričen in grafičen prikaz zdi najbolj 

primeren program Excel (42,2 %), sledi program PowerPoint (42,2 %). 20,6 % 

anketiranih učiteljev za to uporablja program Word.  

 

V največji meri se pri komunikaciji s starši anketirani učitelji poslužujejo uporabe 

programa Word (68,6 %), program PowerPoint s tretjino anketiranih učiteljev zaseda 

drugo mesto, Excel v ta namen uporablja 2,9 % učiteljev. Tudi v okviru komunikacije 

z učenci se anketirani učitelji v največji meri poslužujejo programa Word (55,9 %9), 

sledi program PowerPoint (45,1 %), program Excel uporablja zgolj peščica (0,9 %). 

Za pisanje in risanje med poukom NIT anketirani razredni učitelji najraje uporabljajo 

program Word (61,7 %), sledi uporaba programa PowerPoint (36,3 %) ter programa 

Excel (3,9 %).  
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Za ponazarjanje naravoslovnih pojavov in konceptov se anketiranim učiteljem zdi 

najbolj primeren program PowerPoint (77,5 %). Z 21,6 % sledi program Word. 

Program Excel pa je priljubljen med 3,9 % anketiranimi učitelji.  

 

Anketirane učitelje smo prosili naj za vsako izmed navedenih aktivnosti v okviru 

vzgojno-izobraževalnega programa podajo odgovor, katerega izmed Microsoft Office 

programov uporabljajo najpogosteje. V okviru izvajanja in načrtovanja pouka NIT je 

med anketiranimi učitelji najbolj priljubljen Microsoft Office program Word (70,6 %), 

nato sledi program PowerPoint (26,5 %) in program Excel (2,9 %).  

 

Za tabelarični in grafični prikaz pri NIT anketirani učitelji v največji meri uporabljajo 

program Excel (41,2 %), nekaj odstotkov manj program PowerPoint (39,2 %), petina 

(19,6 %) uporablja program Word.  

 

Za obdelavo podatkov pri omenjenem predmetu anketirani učitelji najpogosteje 

uporabljajo program Excel, tega uporablja več kot polovica anketiranih razrednih 

učiteljev (51,0 %). Drugi najpogosteje uporabljen program v ta namen je program 

Word (25,5 %), za njim po pogostosti uporabe je program PowerPoint (23,5 %).  

 

Za namen komunikacije s starši učitelji v največji uporabljajo programa Microsoft 

Office Word (65,7 %), sledi program PowerPoint (31,4 %) in program Excel (2,9 %). 

 

Tudi komunikacija z učenci obsega enak vrstni red, razlika je le, da se programa 

Microsoft Office Word poslužuje 54,9 % anketiranih učiteljev, programa PowerPoint 

44,1 %, programa Excel pa le 1,04 %.  

 

Aktivnost pisanja in risanja med poukom NIT se v 60,8 % odvija s pomočjo programa 

Word. 31,4 % anketiranih učiteljev uporablja program PowerPoint, program Excel pa 

3,9 %. Pri eksperimentalnem delu anketirani učitelji v največji meri uporabljajo 

program PowerPoint (75,6 %), 16,6 % uporablja program Word, program Excel pa 

7,8 %.  

 

V primeru ponazoritve naravoslovnih pojmov in konceptov 75,5 % anketiranih 

učiteljev uporablja program PowerPoint, dobra petina (20,6 %) uporablja program 

Word, najmanjši odstotek anketiranih učiteljev (3,9 %) v ta namen uporablja program 

Excel. 
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Tabela 8: Uporaba Microsoft Office programov pri aktivnostih vzgojno-

izobraževalnega procesa 

 MICROSOFT OFFICE PROGRAM  

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES WORD EXCEL POWERPOINT SKUPAJ 

f f % f f % f f % f f % 

Izvajanje in načrtovanje pouka NIT 72 70,6 3 2,9 27 26,5 102 100 

Tabelarični in grafični prikaz pri NIT 20 19,6 42 41,2 40 39,2 102 100 

Obdelava podatkov pri NIT 26 25,5 52 51,0 24 23,5 102 100 

Komunikacija s starši 67 65,7 3 2,9 32 31,4 102 100 

Komunikacija z učenci 56 54,9 1 1,0 45 44,1 102 100 

Pisanje in risanje med poukom NIT 62 60,8 4 3,9 36 35,3 102 100 

Pri eksperimentalnem delu (ponazoritev) 17 16,6 8 7,8 77 75,6 102 100 

Ponazarjanje naravoslovnih pojmov, 

konceptov 
21 20,6 4 3,9 77 75,5 102 100 

Legenda: f – število odgovorov; f% - odstotek glede na število odgovorov 

9. VPRAŠANJE 

Iz Tabele 9 razberemo, da po učiteljevem mnenju učenci samostojno uporabljajo 

računalnik v sklopu pouka NIT največkrat v primeru, kadar iščejo dodatne vire za 

razumevanje in poglabljanje naravoslovnih vsebin (20,3 %). Drugi najpogostejši 

razlog za učenčevo samostojno uporabo je iskanje naravoslovnih pojmov na spletu 

(18,9 %). Sledi branje e-gradiv (16,1 %). 9,3 % učiteljev dovoli učencem uporabo 

računalnika v primeru iskanja eksperimenta na izbrano temo. Učenci imajo možnost 

samostojne uporabe računalnika pri pouku NIT za tabelarično in grafično 

prikazovanje (7,9 %). Enak delež učiteljev navaja, da imajo samo oni dostop do 

računalnika, saj učenci nimajo dostopa do le tega. Sledi uporaba računalnika za 

izdelavo miselnega vzorca (8,2 %). Najmanjši delež učenčeve samostojne uporabe 

računalnika učitelji predvidevajo za uporabo pojmovnih mrež (3,4 %). 3 anketirani 

učitelji (0,9 %) so podali odgovor pod drugo. 1 anketiran učitelj je navedel izdelavo 

seminarske naloge, 1 je kot odgovor podal interaktivne naloge in 1 naloge za 

ponavljanje ob koncu ure.  
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Tabela 9: Samostojna uporaba računalnika učencev pri pouku NIT 

  f f % 

PRIMERI 

SAMOSTOJNE 

UPORABE 

RAČUNALNIKA ZA 

UČENCE PRI NIT 

Pri pouku uporabljajo računalnik samo učitelji, 

učenci nimajo dostopa 
28 7,9 

Učenci, ki prej končajo z delom, lahko 

uporabljajo računalnik 
25 7,1 

Iskanje dodatnih virov za razumevanje 

naravoslovnih vsebin 
72 20,3 

Iskanje naravoslovnih pojmov na spletu 67 18,9 

Iskanje eksperimenta na izbrano temo 33 9,3 

Tabelarično in grafično prikazovanje 28 7,9 

Izdelovanje miselnega vzorca 29 8,2 

Pojmovne mreže 12 3,4 

Branje e-gradiv 57 16,1 

Drugo 3 0,9 

SKUPAJ 354 100 

Legenda: f – število odgovorov; f% - odstotek glede na število odgovorov 

 

10. VPRAŠANJE 

 

4. razred 

V anketnem vprašalniku je 55 anketiranih učiteljev navedlo, da poučuje 4. razred 

osnovne šole. Učitelji v 4. razredu osnovne šole v največji meri uporabljajo IKT za 

poučevanje predmeta NIT pri tematskemu sklopu človeško telo (90,9 %), nato sledi 

gibanje Zemlje (87,3 %), spreminjanje lastnosti snovi (85,5 %) ter razvrščanje živih 

bitij ter rast in razvoj (83,6 %). Približno tri četrtine (76,4 %) učiteljev uporablja IKT  

pri razlagi tematskega sklopa razvrščanje snovi in njihove lastnosti. Malo več kot 

tretjina učiteljev (67,3 %) se na IKT opira pri poučevanju tematskega sklopa 

premikanje in prevažanje ter pretakanju snovi.  

 

Izmed 13 anketirancev, ki tematski sklop razvrščanje snovi in njihove lastnosti ne 

poučujejo z IKT, je 1 učitelj navedel, da omenjen tematski sklop poučuje z drugo 

metodo, saj nima pripravljenih učnih gradiv za poučevanje predmeta NIT z IKT. 

Nadaljnje, 1 anketiran učitelj, ki ne poučuje z IKT, je navedel, da pri temi premikanje 

in prevažanje raje uporablja praktično delo kot IKT.  
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Tabela 10: Tematski sklopi NIT za 4 razred z oporo IKT pri poučevanju 

 POUČUJEM Z 

IKT 

NE POUČUJEM 

Z IKT 

SKUPAJ 

TEMATSKI SKLOPI NIT 4. RAZRED f f % f f % f f % 

Razvrščanje snovi in njihove lastnosti 42 76,4 13 23,6 55 100 

Spreminjanje lastnosti snovi 47 85,5 8 14,5 55 100 

Premikanje in prevažanje 37 67,3 18 32,7 55 100 

Gibanje Zemlje 48 87,3 7 12,7 55 100 

Pretakanje snovi 36 65,5 18 34,5 55 100 

Človeško telo 50 90,9 5 9,1 55 100 

Razvrščanje živih bitij 46 83,6 9 16,4 55 100 

Rast in razvoj 46 83,6 9 16,4 55 100 

Legenda: f – število odgovorov; f% - odstotek glede na število odgovorov 

 

5. razred 

5. razred osnovne šole poučuje 47 anketiranih učiteljev razrednega pouka. V 

najmanjši meri učitelji uporabljajo IKT pri predmetu NIT za poučevanje tematskih 

sklopov naprave in stroji (7,0 %), veter (12,8 %) ter toplota in temperatura (19,1 %). 

(Tabela 11). Tematski sklop shranjevanje snovi s pomočjo IKT poučuje 80,9 % 

anketiranih učiteljev. Enak odstotek IKT uporablja tudi pri poučevanju snovi v naravi, 

poučevanju toplote in temperature ter poučevanju prehranjevalne verige in spletov. V 

primeru poučevanja tematskega sklopa naprave in stroji IKT uporablja 83,0 % 

anketiranih učiteljev. Temi veter in živa bitja izmenjujejo snovi z okolico in jih 

spreminjajo z uporabo IKT poučuje 87,2 %. Največji delež anketiranih učiteljev z IKT 

poučuje temo vpliv sonca in vreme. 

 

Tabela 11: Tematski sklopi NIT pri katerih se opirate na IKT za 5. razred 

 POUČUJEM Z 

IKT 

NE POUČUJEM 

Z IKT 

SKUPAJ 

TEMATSKI SKLOPI NIT ZA 5. RAZRED f f % f f % f f % 

Shranjevanje snovi 38 80,9 9 19,1 47 100 

Snovi v naravi 38 80,9 9 19,1 47 100 

Naprave in stroji 39 83,0 8 7,0 47 100 

Tekočine tečejo 35 74,5 12 25,5 47 100 

Toplota in temperatura 38 80,9 9 19,1 47 100 

Veter 41 87,2 6 12,8 47 100 

Vpliv sonca in vreme 44 93,6 3 6,4 47 100 

Prehrana 35 74,5 12 25,5 47 100 

Skrb za zdravje 35 74,5 12 25,5 47 100 

Živa bitja izmenjujejo snovi z okolico in jih spreminjajo 41 87,2 6 12,8 47 100 

Prehranjevalne verige in spleti 38 80,9 9 19,1 47 100 

Legenda: f – število odgovorov; f% - odstotek glede na število odgovorov 
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11. VPRAŠANJE 

 

Učitelje razrednega pouka smo povprašali po razlogih za uporabo IKT pri poučevanju 

NIT (Tabela 12). Kot tri najpogostejše razloge so navedli vizualizacijo abstraktnih 

naravoslovnih pojmov (22,9 %), sledi večja motivacija za delo (20,2 %) ter razlaga 

naravoslovnih pojmov in konceptov (16,2 %). 13,5 % odgovorov učiteljev se nanaša 

na sistematičnost in organiziranost vsebin, nekaj več kot desetina (10,3 %) uporablja 

IKT pri pouku NIT z namenom ekonomične rabe časa. Dva razloga, ki jih je navedlo 

najmanj anketiranih učiteljev, sta lažja obdelava naravoslovnih podatkov (9,6 %) in 

hitrejša povratna informacija učencem in komunikacija z njimi (6,9 %). 2 učitelja (0,5 

%) podanih odgovorov, sta navedla, da IKT v sklopu pouku NIT uporabljata za 

samostojno iskanje podatkov in izdelavo seminarskih nalog.  

 

Tabela 12: Razlogi za uporabo IKT pri poučevanju NIT 

  f f % 

RAZLOGI ZA UPORABO 

IKT PRI POUČEVANJU 

NIT 

Večja motivacija za delo 82 20,2 

Ekonomična raba časa 42 10,3 

Sistematičnost in organiziranost vsebin 55 13,5 

Vizualizacija abstraktnih naravoslovnih 

pojmov 
93 22,9 

Hitrejša povratna informacija učencev in 

komunikacija z njimi 
28 6,9 

Lažja obdelava naravoslovnih podatkov 39 9,6 

Za razlago naravoslovnih pojmov in 

konceptov 
66 16,2 

Drugo 2 0,5 

SKUPAJ 407 100 

Legenda: f – število odgovorov; f% - odstotek glede na skupno število odgovorov 

 

12. VPRAŠANJE 

 

V tabeli 13 predstavljamo vrste IKT in pogostost njihove uporabe pri poučevanju NIT. 

Anketirani učitelji so na petstopenjski Likertovi lestvici pogostosti uporabe ocenii s 

številkami od 1 do 5, kjer 1 pomeni nikol, in 5 pomeni vedno uporabljam. Avdio- in 

videoposnetke anketirani učitelji v povprečju uporabljajo pogosto (3,0). To vrsto IKT 

vedno oziroma nikoli uporablja 5,9 %, redko 26,5 %, pogosto 32,3 % in zelo pogosto 

29,4 % anketiranih učiteljev.  

 

Tudi simulacije naravoslovnih pojavov se pri poučevanju NIT po oceni učiteljev 

uporabljajo pogosto (3,1). Kar 36,3 % anketiranih učiteljev ocenjuje, da to vrsto IKT 

pri predmetu NIT uporablja zelo pogosto, sledijo tisti s pogosto uporabo (32,3 %), 

nato tisti z redko uporabo (23,5 %). Nikoli te vrste IKT ne uporablja 5,9 % anketiranih 

učiteljev, vedno pa jo uporablja 5,9 %.  
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Pri poučevanju NIT 40,2 % učiteljev redko uporablja programe za izdelavo miselnih 

vzorcev, nekaj odstotkov manj učiteljev (38,2 %) te vrste IKT nikoli ne uporablja. 17,7 

% učiteljev je odgovorilo, da tovrstne programe uporabljajo pogosto, medtem ko jih 

zelo pogosto uporablja le 3,9%. Niti eden izmed anketiranih učiteljev za to vrsto IKT 

ni izbral odgovora vedno. To je, izmed vseh navedenih vrst, druga najmanj 

uporabljena.  

 

42,2 % anketiranih učiteljev pri pouku NIT zelo pogosto uporablja glasovalne sisteme 

za utrjevanje učnih vsebin pouka, sledijo tisti, ki tovrstne kvize uporabljajo pogosto 

(29,4 %). 21,6 % učiteljev v sklopu poučevanja NIT redko uporablja spletne kvize. 

Odgovor nikoli so izbrali 3 učitelji (2,9 %), odgovor vedno 4 učitelji (3,9 %). V 

povprečju je to tretja najpogosteje uporabljena vrsta IKT pri pouku NIT. 

 

Glasovalni sistemi so najmanj priljubljena vrsta IKT pri pouku NIT, saj jo v povprečju 

anketirani učitelji uporabljajo nikoli (1,7). Redko jo uporablja skoraj četrtina (24, 5%), 

pogosto dobra petina (20,6 %). Zelo pogosto jih uporabljajo 4 učitelji (3,9 %). Niti 

eden izmed učiteljev je ne uporablja vedno.  

 

29,4 % anketiranih učiteljev navaja, da v sklopu poučevanja NIT redko oziroma zelo 

pogosto uporablja IKT za tabelaričen in grafičen prikaz podatkov. Vedno to vrsto IKT 

uporablja zgolj 1 učitelj (1,0 %). Odgovor nikoli je podalo 5 učiteljev (4,9 %). Največji 

delež anketiranih učiteljev, to je 35,3 %, prikaz podatkov pri poučevanju NIT 

uporablja pogosto.  

Microsoft Office PowerPoint vsaj redko uporabljajo vsi anketirani učitelji. 3,9 % 

učiteljev pravi, da omenjen program uporablja redko. Največ je bilo tistih učiteljev, ki 

so uporabo PowerPoint prikazov ocenili z zelo pogosto (62,7 %). Dobra petina (21,6 

%) prikaze z omenjenim programom uporablja pogosto. Odgovor vedno je izbralo 

11,8 %..  

Enako povprečno oceno vseh učiteljev ima tudi pogostost uporabe e-gradiv pri 

poučevanju NIT. Zgolj 1 učitelj (1 %) nikoli ne uporablja e-gradiv, 4 učitelji (3,9 %) jih 

uporabljajo redko. Odgovor pogosto je izbralo 27,5 % učiteljev. Največji delež 

učiteljev (52,9 %) e-gradiva uporablja zelo pogosto. Pri pouku NIT 14,7 % učiteljev e-

gradiva uporablja vedno.  

Največji delež učiteljev (45,1 %) navaja, da pri poučevanju NIT nikoli ne uporablja 

interaktivne table. Odgovor redko je izbralo 11,8 % anketiranih učiteljev, pogosto pa 

15,7 %. To vrsto IKT zelo pogosto uporablja 17,6 %, vedno 9,8 % anketiranih 

učiteljev.  

Pojmovne mreže vedno pri pouku NIT ne uporablja nihče izmed anketiranih učiteljev. 

Kot zelo pogosto je svojo uporabo ocenilo 7,8 % anketiranih učiteljev, kot pogosto pa 

17,7 %. V največji meri anketirani učitelji to vrsto IKT uporabljajo redko (29,4 %). 

Pojmovne mreže nikoli pri pouku NIT ne uporablja 29,4 %.  
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Tabela 13: Pogostost uporabe izbrane vrste IKT pri poučevanju NIT 
VRSTE IKT  NIKOLI 

(1) 

REDKO 

(2) 

POGOSTO 

(3) 

ZELO 

POGOSTO 

(4) 

VEDNO 

(5) 

SKUPAJ x̄ σ 

Avdio in video 

posnetki 

f 6 27 33 30 6 102 
3,0 1,03 

f % 5,9 26,5 32,3 29,4 5,9 100 

Simulacija 

naravoslovnih 

pojavov 

f 6 24 33 37 2 102 

3,1 1,06 
f % 5,9 23,5 32,3 36,3 2,0 100 

Programi za izdelavo 

miselnih vzorcev 

f 39 41 18 4 0 102 
1,9 0,7 

f % 38,2 40,2 17,7 3,9 0 100 

Spletni kvizi za 

utrjevanje NIT vsebin 

f 3 22 30 43 4 102 
3,2 1,2 

f % 2,9 21,6 29,4 42,2 3,9 100 

Glasovalni sistemi 
f 52 25 21 4 0 102 

1,7 0,83 
f % 51,0 24,5 20,6 3,9 0 100 

Prikaz podatkov 

(tabelarično, grafično) 

f 5 30 36 30 1 102 
2,9 0,82 

f % 4,9 29,4 35,3 29,4 1,0 100 

PowerPoint prikazi 
f 0 4 22 64 12 102 

3,8 0,46 
f % 0 3,9 21,6 62,7 11,8 100 

E-gradiva 
f 1 4 28 54 15 102 

3,8 0,61 
f % 1,0 3,9 27,5 52,9 14,7 100 

Interaktivna tabla 
f 46 12 16 18 10 102 

2,4 2,01 
f % 45,1 11,8 15,7 17,6 9,8 100 

Pojmovne mreže 
f 30 46 18 8 0 102 

2,0 0,63 
f % 29,4 45,1 17,7 7,8 0 100 

Legenda: f – število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov; x̄ - aritmetična sredina, σ-standardna 

deviacija 

13. VPRAŠANJE 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kakšne spremembe anketirani učitelji opazijo v 

razredu, če pri poučevanju naravoslovnih vsebin uporabljajo IKT (Tabela 14). V 

največji meri se anketirani učitelji strinjajo, da je posledica uporabe IKT predvsem v 

porastu učne motivacije učencev za delo (26,8 %). Skoraj četrtina anketiranih 

učiteljev (24,8 %) meni, da uporaba IKT omogoča večjo razumljivost naravoslovnih 

pojavov in postopkov. Nekaj odstotkov manj (23,5 %) je opazilo, da uporaba IKT 

omogoča lažje povezovanje učnih vsebin. 14,1 % je opazilo, da je ob uporabi IKT pri 

poučevanju naravoslovnih vsebin razredna klima sproščena. Približno desetina 

učiteljev (10,8 %) kot posledico uporabe IKT navaja večje sodelovanje med učenci. 

Prav vsi učitelji so opazili spremembe v razredni dinamiki v primeru uporabe IKT. 

Nihče izmed anketiranih učiteljev ni navedel drugega odgovora.  
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Tabela 14: Posledice rabe IKT v razredni dinamiki 

  f f % 

POSLEDICE 

UPORABE  

IKT PRI NIT 

Sproščenost razredne klime 43 14,1 

Višja motivacija učencev za delo 82 26,8 

Večja razumljivost naravoslovnih pojavov in postopkov 76 24,8 

Lažje povezovanje učnih vsebin 72 23,5 

Večje sodelovanje med učenci 33 10,8 

Ne opazim sprememb 0 0 

Drugo 0 0 

SKUPAJ 306 100 

Legenda: f – število odgovorov; f% - odstotek glede na število odgovorov 

 

14. VPRAŠANJE 

 

Zanimalo nas je tudi, ali anketirani učitelji izvajajo eksperimente v učilnici NIT (Tabela 

15). Kar 90,2 % je temu pritrdilo, 9,8 % pa navedlo, da le teh ne izvajajo. Nato smo 

tiste, ki so podali pritrdilni odgovor, vprašali, kako pogosto uporabljajo navedene 

pripomočke pri izvedbi eksperimentov v učilnici NIT (Tabela 16). Najvišjo povprečno 

oceno so vsi anketirani razredni učitelji podali Microsoft Office programu PowerPoint, 

in sicer 3,6 (σ= 0,6). V največji meri omenjen pripomoček uporablja malo več kot 

polovica anketiranih učiteljev (52,1 %) zelo pogosto. Sledijo tisti z odgovorom 

pogosto (29,3 %), vedno (10,9 %), redko (6,5 %) in nikoli (1,1 %).  

 

Glede na povprečno oceno vseh anketiranih učiteljev, so drugi najpogosteje 

uporabljen pripomoček pri izvajanju eksperimentov v učilnici NIT avdio in video 

posnetki (σ = 0,7). Avdio in video posnetkov nikoli ne uporablja 3,3 % anketiranih 

učiteljev, redko 20,7 %, pogosto 48,9 %, zelo pogosto 22,8 % in vedno 4,3 %. 

  

Avdio- in videoposnetke vedno uporablja 5,4 % anketiranih učiteljev, zelo pogosto 

26,1 %, pogosto 29,4 %, redko 32,6 % in nikoli 6,5 %. 

 

V povprečju se vsi anketirani učitelji poslužujejo animacij pogosto. 42,4 % le teh trdi, 

da omenjen pripomoček uporablja pogosto, 27,2 % pa zelo pogosto. Pri 

eksperimentih zgolj 1 učitelj (1,1 %) vedno uporablja animacije, v kontrastu pa 4 

učitelji (4,3 %) nikoli ne uporabljajo le teh. Redke uporabe animacij se poslužuje 

četrtina anketiranih učiteljev.  
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Tabela 15: Izvajanje eksperimentov v učilnici NIT 

ALI PRI NIT IZVAJATE 

EKSPERIMENT V 

UČILNICI? 

DA NE SKUPAJ 

f f % f f % f f % 

92 90,2 10 9,8 102 100 

Legenda: f – število odgovorov; f% - odstotek glede na število odgovorov 

 

Tabela 16: Pogostost uporabe pripomočkov pri izvajanju eksperimentov v učilnici NIT 

PRIPOMOČKI  NIKOLI 

(1) 

REDKO 

(2) 

POGOSTO 

(3) 

 

ZELO 

POGOSTO 

(4) 

VEDNO 

(5) 

SKUPAJ x̄ σ 

Posnetki f 3 19 45 21 4 92 
3,1 0,7 

f % 3,3 20,7 48,9 22,8 4,3 100 

Animacije f 4 23 39 25 1 92 
2,8 0,8 

f % 4,3 25,0 42,4 27,2 1,1 100 

Simulacije f 9 33 31 19 0 92 
2,7 0,8 

f % 9,8 35,9 33,7 20,6 0 100 

Avdio in video 

posnetki 

f 6 30 27 24 5 92 
2,9 1,0 

f % 6,5 32,6 29,4 26,1 5,4 100 

Microsoft Office 

PowerPoint 

f 1 6 27 48 10 92 
3,6 0,6 

f % 1,1 6,5 29,3 52,1 10,9 100 

Legenda: f – število odgovorov; f% - odstotek glede na število odgovorov; x̄ - aritmetična sredina;σ -

standardna deviacija 

 

15. VPRAŠANJE 

 

Naslednje vprašanje se nanaša na uporabo glasovalnih sistemov pri pouku NIT z 

namenom lažje komunikacije in povratne informacije z učenci (Tabela 17). 

Glasovalne sistem uporablja 20,6 % anketiranih učiteljev, 79,4 % pa glasovalnih 

sistemov ne uporablja.  

 

Tabela 17: Uporaba glasovalnih sistemov za komunikacijo z učenci 

UPORABA GLASOVALNIH 

SISTEMOV PRI NIT 

DA NE SKUPAJ 

f f % f f % f f % 

21 20,6 81 79,4 102 100 

Legenda: f – število odgovorov; f% - odstotek glede na število odgovorov 

 

16. VPRAŠANJE 

 

Zanimalo nas je tudi, ali imajo anketirani učitelji razrednega pouka željo po dodatnem 

izobraževanju na področju uporabe IKT pri poučevanju predmeta NIT (Tabela 18). 

Izobraževati se želi 70,6 % anketiranih učiteljev, medtem ko 29,4 % ne želi 

dodatnega izobraževanja na področju IKT. 72 anketiranih učiteljev, ki so odgovorili 

pritrdilno, smo nato vprašali o tem, katere izmed navedenih načinov dodatnega 

izobraževanja bi izbrali (Tabela 19). Največji delež anketiranih razrednih učiteljev, in 

sicer 59,7 % se želi dodatno izobraževati z udeležbo na delavnicah in s konkretno 
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uporabo IKT v razredu. Sledijo tisti, ki so izbrali izpopolnjevanje na seminarjih in 

izobraževanjih (22,2 %). 13,9 % anketiranih učiteljev je izbralo sodelovanje z 

računalniškim osebjem in drugimi strokovnimi delavci na šoli, kjer poučujejo. 2 

učitelja (2,8 %) se želita dodatno izobraževati s samostojnim učenjem (pregled in 

študij literature). 1 učitelj (1,4 %) v namen dodatnem izobraževanja želi sodelovati z 

zunanjimi strokovnimi delavci. 

 

Tabela 18: Želja po dodatnem izobraževanju na področju IKT 

ŽELJA PO DODATNEM 

IZOBRAŽEVANJU O UPORABI IKT 

PRI NIT 

DA NE SKUPAJ 

f f % f f % f f % 

72 70,6 30 29,4 102 100 

Legenda: f – število odgovorov; f% - odstotek glede na število odgovorov 

 

Tabela 19: Načini izobraževanja na področju IKT 

  f f % 

IZOBRAŽEVANJE 

NA PODROČJU 

IKT 

Izpopolnjevanje na seminarjih, izobraževanjih 16 22,2 

Sodelovanje z računalniškim osebjem in drugimi strokovnimi 

delavci na šoli, kjer poučujem 
10 13,9 

Samostojno učenje (pregled in študij literature) 2 2,8 

Sodelovanje z zunanjimi strokovnimi delavci 1 1,4 

Delavnice; konkretna uporaba IKT v razredu 43 59,7 

SKUPAJ 72 100 

Legenda: f – število odgovorov; f% - odstotek glede na število odgovorov 
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4 SKLEP IN DISKUSIJA 
 

Z anketnim vprašalnikom smo pridobili podatke, s katerimi lahko odgovorimo na 

raziskovalna vprašanja.  

 

RV1: Ali se pogostost uporabe IKT pri pouku naravoslovja razlikuje glede na učiteljev 

spol?   

 

O1: V vzorcu smo imeli 94 učiteljic in 8 učiteljev. V povprečju učiteljice uporabljajo 

IKT pri predmetu NIT več kot 15% pogosteje (tabela 20). Slednji rezultat lahko 

pripišemo tudi temu, da je na anketni vprašalnik odgovorilo več učiteljic kot učiteljev, 

kar tudi sovpada s slovenskim povprečjem. V letu 2017 je bilo na področju 

izobraževanja zaposlenih 80 % žensk in 20 % moških (SURS, 2018). V vzorcu smo 

imeli 94 žensk in 8 moških profesorjev. V povprečju profesorji ženskega spola 

uporabljajo IKT pri predmetu NIT več kot 15% pogosteje. Slednji rezultat lahko 

pripišemo tudi temu, da je na anketni vprašalnik odgovorilo več učiteljic kot učiteljev, 

kar tudi sovpada s slovenskim povprečjem. V letu 2017 je bilo na področju 

izobraževanja 80 % žensk in 20 % moških (SURS, 2018). 

 

Ob upoštevanju predpostavk o homogenosti varianc je vrednost T-testa nižja od 

0,05, zato lahko zavrnemo ničelno hipotezo in sprejmemo alternativno hipotezo, da 

na populaciji obstajajo statistično signifikantne razlike med spoloma (Tabela 21).  

 

Tabela 20: Pogostost uporabe IKT glede na učiteljev spol 

Spol f f% x̄  IKT 

Moški 8 7.84% 41.25% 

Ženski 94 92.16% 67.33% 

Skupaj 102 100.00% 45.36% 

Legenda: f – število odgovorov; f% - odstotek glede na število odgovorov; x̄  aritmetična sredina 

 

Tabela 21: T-test pogostosti uporabe IKT glede na učiteljev spol 

Spol T p (sig.) 95% interval zaupanja 

Neenake 

variance 

-

4.757104257 
0.042 30.4% 60.4% 

 

 

RV2: Ali se pogosto uporabe IKT pri pouku naravoslovja razlikuje glede na starost 

učitelja?  

 

O2: Največ pri pouku NIT uporabljajo IKT učitelji stari med 31 in 35 let (Tabela 22). 

Pričakovano najmanj uporabljajo IKT pri pouku naravoslovja in tehnike učitelji starejši 

od 45 let. Slednji rezultat lahko pripišemo temu, da se mlajše generacije učiteljev že 

tekom študija srečujejo z IKT in večjim številom uporabe računalniških programov, 
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zato so posledično mlajši učitelji bolj vešči njegove uporabe. Na tem mestu, bi bila 

smiselna raziskava med študenti razrednega pouka in uporabe IKT med študijem, na 

nastopih in praksi ter samoevalvacija kompetence uporabe IKT nasploh. 

 

Tabela 22: Pogostost uporabe IKT glede na učiteljevo starost 

Starost f f % x̄ 

25-30 21 20.6% 49.6% 

31-35 19 18.7% 54.6% 

36-40 16 15.7% 44.1% 

41-45 21 20.6% 43.9% 

46-50 23 22.6% 37.7% 

51-60 2 2.0% 30.0% 

Skupaj 102 100.00% 45.36% 

σ 7,0 

x̄ (starost) 38,7 

Legenda: f – število odgovorov; f% - odstotek glede na število odgovorov: x̄ aritmetična sredina, σ- 

standardna deviacija  

 

RV3: Ali učitelji, ki imajo več delovne dobe, bolj pogosto uporabljajo IKT pri pouku 

naravoslovja kot učitelji z manj delovne dobe? 

 

O3: Količina uporabe IKT pri pouku NIT upada z rastjo delovne dobe (Tabela 23). 

Kaže se, da starejši učitelji manj pogosto uporabljajo IKT za poučevanje 

naravoslovnih vsebin kot mlajši učitelji. Torej, učitelji, ki imajo več delovne dobe, IKT 

pri pouku NIT uporabljajo manj kot učitelji z manjšo delovno dobo. Ugotovitve bi 

lahko povezali z vprašanjem, ki smo ga izvedli o pripravljenosti za nadaljnje 

izobraževanje na področju IKT. Predpostavljamo, da so se mlajši učitelji že med 

študijem srečali z uporabo IKT, in so zato bolj vešči in pripravljeni uporabljati 

tehnološke pripomočke in spletne programe, medtem ko se starejši učitelji ne čutijo 

dovolj vešče oz. ne čutijo potrebe po uporabi IKT pri pouku NIT, saj so vajeni 

drugačnega načina dela. Med študijem je možnost uporabe IKT in izobraževanja na 

tem področju predvsem v prvem letniku razrednega pouka pri predmetu 

Informacijsko-komunikacija tehnologija v izobraževanju, kjer študentje usvajajo 

osnovne kompetence uporabe računalnika in Microsoft Office Word, Excel in 

PowerPoint programov (Pedagoška fakulteta, b.d.). Del predmeta je namenjen tudi 

usvajanju osnovnih veščin računalniške obdelave fotografij in videoposnetkov. 

Tekom študija študentje uporabljajo spletno učilnico, ki od posameznika zahteva 

osnovna računalniška znanja za njeno uporabo. Predmet, pri katerem študentje 

usvajajo IKT kompetence, je Inkluzivna vzgoja in izobraževanje, kjer se srečujejo s 

pripravo prilagojenih učnih gradiv za učence s posebnimi potrebami in spoznavanjem 

prilagoditev računalniških funkcij učencem z učnimi primanjkljaji.  
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Tabela 23: Pogostost uporabe IKT glede na delovno dobo učitelja 

Delovna doba f f% x̄ 

do 5 let 30 29.41% 54.05% 

5-15 let 45 44.12% 43.33% 

nad 15 let 27 26.47% 38.61% 

Skupaj 102 100.00% 45.36% 

Legenda: f – število odgovorov; f% - odstotek glede na število odgovorov: x̄ aritmetična sredina  

 

Količina uporabe IKT pri pouku NIT upada z rastjo delovne dobe. To je pričakovano, 

saj smo že pri prejšnjem vprašanju ugotovili, da starejši učitelji manj pogosto 

uporabljajo IKT za poučevanje naravoslovnih vsebin kot mlajši učitelji. Ugotovitve bi 

lahko povezali z vprašanjem, ki smo ga izvedli o pripravljenosti za nadaljnje 

izobraževanje na področju IKT. Predpostavljamo lahko, da so se mlajši učitelji že 

med študijem srečali z uporabo IKT in so zato bolj vešči in pripravljeni uporabljati 

tehnološke pripomočke in spletne programe, medtem ko se starejši učitelji ne čutijo 

dovolj vešče oziroma ne čutijo potrebe po uporabi IKT pri pouku NIT, saj so navajeni 

drugačnega načina dela.  

 

Ob upoštevanju predpostavk o homogenosti varianc test ANOVA ni pokazal 

statistično pomembnih razlik uporabe IKT glede na delovno dobo učitelja in uporabe 

IKT. Ugotovitev ne moremo posplošiti na osnovno množico. 

 

Tabela 24: ANOVA uporabe IKT glede na delovno dobo učitelja 

ANOVA Delovna doba       

SourceofVariation SS df MS F P-value 

BetweenGroups 13.00 2.00 38.62 0.43 0.66 

WithinGroups 1351.62 100.00 90.11     

Total 1364.62 102.00       

 

 

RV4: Kolikšen delež časa v povprečju učitelji namenijo uporabi IKT pri pouku 

naravoslovja?  

 

O4: Največ anketiranih učiteljev (43,2 %) uporablja IKT pri pouku naravoslovja med 

21 in 40 % učne ure NIT. Podatki veljajo za slovenski prostor in poučevanje 4. in 5. 

razreda osnovne šole. Glede na podatke, ki smo jih pridobili, lahko sklepamo, da 

učitelji uporabljajo IKT med poukom naravoslovja za prikaz različnih posnetkov in za 

utrjevanje naravoslovne vsebine. Predpostavljamo lahko, glede na Učni načrt za 

naravoslovje in tehniko, da učitelji IKT največ uporabljajo z namenom prikazovanja in 

obdelave podatkov, ter medpredmetnega povezovanja drugih vsebin.  

 

RV5: Pri katerih tematskih sklopih NIT učitelji uporabljajo IKT?  
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O5: V anketnem vprašalniku je 55 anketiranih učiteljev navedlo, da poučuje 4. razred 

osnovne šole. Znotraj tematskih sklopov NIT za omenjen razred osnovne šole, v 

največji meri učitelji uporabljajo IKT za tematski sklop človeško telo (90,9 %), gibanje 

Zemlje (87,3 %), kar podkrepi delež učiteljev, ki uporabljajo IKT pri temi gibanje 

Zemlje. Spreminjanje lastnosti snovi (85,5 %) ter razvrščanje živih bitij ter rast in 

razvoj (83,6 %). Približno tri četrtine (76,4 %) učiteljev IKT uporablja pri razlagi 

tematskega sklopa razvrščanje snovi in njihove lastnosti. Malo več kot tretjina 

učiteljev (67,3 %) se na IKT opira pri poučevanju premikanja in prevažanja ter 

pretakanja snovi.   

 

V najmanjši meri se anketirani učitelji 5 razreda poslužujejo uporabe IKT pri 

poučevanju prehrane, skrbi za zdravje in tekočine tečejo (74,5 %). Tematski sklop 

shranjevanje snovi s pomočjo IKT poučuje 80,9 % anketiranih učiteljev. Enak delež 

učiteljev IKT uporablja tudi pri poučevanju snovi v naravi, poučevanju toplote in 

temperature ter poučevanju prehranjevalne verige in spletov. V primeru poučevanja 

tematskega sklopa naprave in stroji IKT uporablja 83,0 % anketiranih učiteljev. Temi 

veter in živa bitja izmenjujejo snovi z okolico in jih spreminjajo z uporabo IKT poučuje 

87,2 %. Največji delež anketiranih učiteljev z IKT poučuje temo vpliv sonca in vreme. 

Najbolj pogosto učitelji uporabljajo IKT pri tematskih sklopih, kjer učitelji lahko 

uporabljajo avdio in zvočne posnetke in prikazovanje slik s programoma Microsoft 

Office Word in PowerPoint (Tabela 13). Predvsem za tematski sklop v 5. razredu za 

gibanje Zemlje je na internetnih straneh veliko uporabnih animacij in simulacij. Ta 

pojav namreč ne moremo neposredno opazovati v razredu. Na spletni strani društva 

Kvarkadabra, to je društvo za tolmačenje znanosti, ki se trudi znanost približati širši 

javnosti, lahko najdemo veliko uporabnih animacij na temo gibanja Zemlje in drugih 

vesoljskih pojavov, ki jih ne moremo opaziti s prostim očesom (Kvarkadabra, b.d.). 

 

RV6: Kateri so vzroki za uporabo IKT pri pouku naravoslovja?  

  

O6: Trije najpogostejši razlogi za uporabo IKT pri pouku naravoslovja so: 

vizualizacija abstraktnih naravoslovnih pojmov (22,9 %), motivacija za delo (20,2 %) 

in razlaga naravoslovnih pojmov in konceptov (16,2 %). 13,5 % odgovorov učiteljev 

se nanaša na uporabo IKT zaradi sistematičnosti in organiziranosti vsebin, 10,3 % 

uporablja IKT pri pouku NIT z namenom ekonomične rabe časa. 9,6 % odgovorov 

učiteljev je navedlo lažjo obdelavo naravoslovnih pojmov in 6,9 % lažjo obdelavo 

naravoslovnih podatkov in hitrejšo povratno informacijo učencem in komunikacija z 

njimi (6,9 %).  0,5 % odgovorov  učiteljev je navedenih, da IKT v sklopu pouku NIT 

uporabljajo učitelji za samostojno iskanje podatkov in izdelavo seminarskih nalog. 

 

Učitelji prepoznavajo da je, poleg praktičnih razlogov uporabe IKT pri pouku NIT, 

smiselno, da se IKT pri poučevanju naravoslovnih vsebin uporablja tudi z namenom, 

da je pouk naravoslovnih vsebin bolj interaktiven, zanimiv in privlačen za učence ter 

jim s tem posledično in neposredno dvignemo motivacijo za delo (Okojie, Olinzock in 

Okojie-Boulder 2006). Glede na razpršenost odgovorov sklepamo, da se razredni 
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učitelji zavedajo, da je IKT podpora pri poučevanju naravoslovnih pojmov in ne stalni 

način poučevanja. O tem je govoril že Rogers (2003), da naj se IKT pri NIT uporablja 

z namenom, da učitelj organizacijsko prihrani na času, in s tem ostane več 

časovnega prostora za pogovor o naravoslovnih vsebinah in nejasnostih, ki se lahko 

pojavijo tekom učne ure in ne z namenom, da računalnik razlaga in pojasnjuje 

naravoslovne pojave in koncepte.  

 

RV7: Katere multimedijske pripomočke2 učitelji najbolj pogosto uporabljajo pri pouku 

NIT?  

 

O7: Anketirani učitelji uporabljajo avdio in video posnetke v povprečju pogosto (3,0). 

(Tabela 13).  

 

Simulacije naravoslovnih pojavov se pri poučevanju NIT po oceni učiteljev 

uporabljajo pogosto. 36,3 % anketiranih učiteljev ocenjuje, da to vrsto IKT pri 

predmetu NIT uporablja zelo pogosto, sledijo tisti s pogosto uporabo (32,3 %), nato 

tisti z redko uporabo (23,5 %). Nikoli te vrste IKT ne uporablja 5,9 % anketiranih 

učiteljev, pa jo vedno pa jo uporablja 5,9 %. Simulacije so tudi v literaturi najbolj 

pogosto priporočene za poučevanje in obogatitev naravoslovnih vsebin. Bell in 

Smetana (2015) poudarjata, da simulacije dopolnjujejo in obogatijo praktično delo ter 

da simulacije nikakor niso zamenjava praktičnemu delu. Učitelju naj služijo kot pomoč 

neotipljivih in s prostim očesom nevidnih naravoslovnih pojavov. Gende (2011) je 

hkrati poudarila, da je potrebno dvigniti zavedanje, da simulacije lahko služijo kot 

virtualni laboratorij v učilnici, kjer lahko učenci spoznajo neoprijemljive naravoslovne 

pojme.  

 

Pri poučevanju NIT 40,2 % učiteljev redko uporablja programe za izdelavo miselnih 

vzorcev, nekaj odstotkov manj učiteljev (38,2 %) te vrste IKT nikoli ne uporablja. 17,7 

% učiteljev je odgovorilo, da tovrstne programe uporabljajo pogosto, medtem ko jih 

zelo pogosto uporablja le 3,9%.To je, izmed vseh navedenih vrst, druga najmanj 

uporabljena. Majhna uporaba programov za izdelavo miselnega vzorca je lahko: a) 

učitelji programov ne poznajo, b) učitelji predvidevajo, da bi porabili več časa za  

izdelavo miselnega vzorca na računalniku kot ročno, c) če učitelji niso z učenci v 

računalniški učilnici, ne morejo vsi učenci hkrati izdelovati miselnega vzorca s 

pomočjo računalnika. Glede na statistične podatke, ki smo jih pridobili z anketnim 

vprašalnikom, bi bilo smiselno, da izsledke, ki se nanašajo na RV7, vključimo in 

podrobneje raziščemo v bodoče.  

 

Glasovalni sistemi so najmanj priljubljena vrsta IKT pri pouku NIT, saj jo v povprečju 

anketirani učitelji uporabljajo nikoli. Redko jo uporablja skoraj četrtina (24, 5%), 

pogosto dobra petina (20,6 %). Rezultate, ki smo jih pridobili o glasovalnih sistemih 

pri pouku NIT, bi lahko prepisali temu, da učitelji ne sledijo sodobnim tehnološkim 

                                                           
2Multimedijski pripomočki so slike, avdio in zvočni posnetki, simulacije in animacije, grafični in tabelarični prikazi, e-gradiva. 
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smernicam in razvoju ter ponudbi elektronsko-didaktičnih pripomočkov. Hkrati so 

lahko tudi ovira omejena finančna sredstva šole. Kljub temu lahko učitelji znotraj 

glasovalnih sistemov uporabijo spletne kvize. Spletni kvizi lahko služijo za utrjevanje 

in ponovitev snovi ter za formativno preverjanje znanja. Učitelj lahko vprašanja in 

odgovore sestavi oziroma prilagodi glede na njegov način dela in metodam, ki jih je 

uporabil v razredu (Zarzycka-Piskorz, 2016).  

 

42,2 % anketiranih učiteljev pri pouku NIT zelo pogosto uporablja spletne kvize za 

utrjevanje vsebin pouka, sledijo tisti, ki tovrstne kvize uporabljajo pogosto (29,4 %). 

21,6 % učiteljev v sklopu poučevanja NIT redko uporablja spletne kvize. Odgovor 

nikoli so izbrali 3 učitelji (2,9 %), odgovor vedno 4 učitelji (3,9 %). V povprečju je to 

tretja najpogosteje uporabljena vrsta IKT pri pouku NIT. Spletni kvizi so priročen 

pripomoček za utrjevanje in preverjanje znanja, kar se odraža tudi v odgovorih 

učiteljev. Raziskava (Salas-Morera, 2012) je pokazala, da učenci, ki so uporabljali 

kvize pri utrjevanju in preverjanju znanja, so bili bolj motivirani za nadaljnje delo in so 

imeli pozitivne učne dosežke, zato bi bilo to smiselno nadaljnje raziskati.  

 

Kar 29,4 % anketiranih učiteljev navaja, da v sklopu poučevanja NIT redko oziroma 

zelo pogosto uporablja IKT za tabelaričen in grafičen prikaz podatkov. Največji delež 

anketiranih učiteljev, to je 35,3 %, prikaz podatkov pri poučevanju NIT uporablja 

pogosto.  

 

Največji delež učiteljev (52,9 %) e-gradiva za NIT uporablja zelo pogosto, pri pouku 

NIT pa 14,7 % učiteljev vedno. E-gradiva so pogosto uporabljen pripomoček v šolskih 

sistemih, saj je velikokrat že praksa knjigarniških založb, da poleg tiskanih e-gradiv 

učenci in učitelji s preprosto registracijo dobijo geslo za dostopanje do e-gradiv. 

Vsekakor bi se učitelji morali zavedati, da lahko v razredu uporabljajo kvalitetna e-

gradiva, ki jih je odobrila Komisija za evalvacijo e-gradiv (Ministrstvo za šolstvo in 

šport, 2015).  

 

Podana povprečna ocena o uporabnosti interaktivne table vseh anketiranih učiteljev 

priča o temu, da jo le ti v povprečju uporabljajo redko. Uporaba in dostopnost 

interaktivne table v razredu je odvisna tudi od finančne zmogljivosti šole. Pomembno 

se je zavedati, da učenci, ki imajo možnost uporabe interaktivne table, si lažje 

zapomnijo in utrdijo učno vsebino.  

 

V največji meri anketirani učitelji pojmovne mreže uporabljajo redko (29,4 %). 

Pojmovne mreže nikoli pri pouku NIT ne uporablja 29,4 %. Tovrsten rezultat lahko 

pripišemo tudi učiteljem, ki morda ne razlikujejo med miselnim vzorcem in pojmovno 

mrežo.  

 

RV8: V katerih primerih imajo učenci možnost uporabe računalnika pri pouku NIT? 
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O8: Učenci imajo možnost uporabe računalnika pri predmetu NIT, če iščejo dodatne 

vire za razumevanje naravoslovnih vsebin (20,3 %). Drugi najpogostejši razlog za 

učenčevo samostojno uporabo je iskanje naravoslovnih pojmov na spletu (18,9 %). 

Sledi branje e-gradiv (16,1 %). 9,3 % učiteljev dovoli učencem uporabo računalnika v 

primeru iskanja eksperimenta na izbrano temo. Učenci imajo možnost samostojne 

uporabe računalnika pri pouku NIT za tabelarično in grafično prikazovanje (7,9 %). 

Enak delež učiteljev navaja, da imajo samo oni dostop do računalnika, saj učenci 

nimajo dostopa do le tega. Sledi uporaba računalnika za izdelavo miselnega vzorca 

(8,2 %). Najmanjši delež samostojne uporabe računalnika pripišemo primeru 

pojmovnih mrež (3,4 %). Iz rezultatov je razvidno, da imajo učenci v slovenskih šolah 

pri predmetu NIT dostop do samostojne uporabe računalnika. Pomembno pa je, da 

učenci računalnik uporabljajo z določenim ciljem: iskanjem dodatnih informacij, 

pripravo na pouk, obdelavo podatkov. Pri vseh korakih in postopkih, ki jih uporabljajo 

učenci, je pomembno, da npr. pridobljene podatke, vire, grafične in tabelarične 

prikaze učenci obdelajo in interpretirajo sami. Učitelj tako deluje kot usmerjevalec 

učnega procesa, kar je v skladu z didaktičnimi priporočili predmeta NIT. S takim 

načinom dela učenci razvijajo naravoslovno in računalniško pismenost, saj učenje 

deluje samoregulacijsko in usmerjevalno. Učenec samostojno gradi svoje znanje in 

odpravlja napake (Rogers, 2003).  

 

RV9: Katere prednosti uporabe IKT pri poučevanju predmeta NIT opazijo razredni 

učitelji v slovenskih šolah? 

 

O9: Učitelji so najbolj enotni v razmišljanju, da je posledica uporabe IKT vidna v višji 

motivaciji učencev za delo (26,8 %). Četrtina anketiranih učiteljev (24,8 %) meni, da 

uporaba IKT omogoča večjo razumljivost naravoslovnih pojavov in pojmov. Nekaj 

odstotkov manj (23,5 %) je opazilo, da uporaba IKT omogoča lažje povezovanje 

učnih vsebin. 14,1 % je zaznalo, da je ob uporabi IKT pri poučevanju naravoslovnih 

vsebin razredna klima sproščena. Približno desetina (10,8 %) pa kot posledico 

uporabe IKT navaja večje sodelovanje med učenci. Prav vsi učitelji so opazili 

spremembe v primeru uporabe IKT. Odgovori anketiranih učiteljev se skladajo z 

izsledki raziskav, ki so pokazale, da uporaba IKT pri pouku NIT pozitivno vpliva na 

večjo razumljivost naravoslovnih konceptov in pojmov, učence dodatno motivira za 

delo in pozitivno pripomore k izboljšavi razredne klime.  

 

Prednost uporabe računalnika, ki je identificirana v literaturi, je poleg omenjenih, ki jih 

identificirajo tudi anketirani slovenski učitelji, povečan učinek sodelovalnega učenja. 

Pomembno je, da računalnik uporabljamo v smeri, da učenci s skupnim trudom in 

pomočjo poglabljajo naravoslovne pojme in stremijo k skupinskemu delu, vendar 

vseeno individualno razvijajo naravoslovno pismenost (Tratnik, 2014). Zanimiv je 

podatek, da nihče od anketiranih učiteljev ne uporablja računalnika za prilagoditev 

gradiv ali dela učencem, ki imajo učne težave. Računalnik namreč omogoča, da 

učenec uporablja več čutil in si s tem lažje zapomni učno vsebino in jo razume. Z 

računalnikom lahko prilagodimo delo, učna sredstva in služi kot odličen pripomoček 
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za diferenciacijo učnih vsebin (Brečko in Vehovar, 2008). Sklepamo namreč lahko, 

da so učenci tudi pri naravoslovju (kot tudi pri ostaalih predmetih) na različnih 

stopnjah znanja, in učitelj mora temu primerno prilagoditi tudi delo in metodo 

obravnave ter predstavitev učne vsebine. Po priporočilih OECD/CERI (2001) je IKT 

tudi odličen pripomoček, s katerimi se lahko šole prilagodijo lokalnim potrebam po 

izobraževalnem kadru. Učenci se z računalnikom, ker imajo lažji in večji dostop do 

različnih informacij, lažje usmerijo v nadaljnje izobraževanje.  

 

RV10: Ali učitelji pri pouku naravoslovja uporabljajo animacije in simulacije, posnetke 

in PowerPoint predstavitve pri eksperimentalnem delu?  

 

O10: Podatki, ki smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom, kažejo na to, da učitelji 4. 

in 5. razredov osnovne šole uporabljajo multimedijske pripomočke pri 

eksperimentalnem delu. Rezultati uporabe določenega multimedijskega pripomočka 

ali izvajanja eksperimentalenga dela, se razlikujejo od učiteljev do učiteljev, kar lahko 

predvidoma predpišemo spretnosti učitelja za izvajanje eksperimenta, ki mu je dodan 

še sodobni tehnološki element. Slednje lahko za nekatere učitelje predstavlja velik 

izziv. Če sledimo smernicam za poučevanje naravoslovnih vsebin, bi morali učitelji 

eksperimentalno delo v večji meri uvesti v reden pouk naravoslovnih vsebin 

(Vodopivec idr., 2011). Pomembno se je zavedati, da naj računalnik podpira in 

dopolnjuje vsebine iz Učnega načrta za naravoslovje in tehniko (Vodopivec idr., 

2011). Z eksperimentalnim delom in hkratno uporabo računalnika razvijamo procesne 

cilje pri naravoslovnem pouk in hkrati razvijamo različne nivoje naravoslovne 

pismenosti (Flick in Bell 2017). Simulacija, kot dopolnitev k eksperimentalnemu delu, 

ima pozitivne učinke pri doseganju procesnih ciljev in hkrati izboljša konceptualno 

znanje naravoslovnih vsebin (Bell in Smetana, 2015).  

 

Anketirani učitelji so kot drug najpogosteje uporabljen pripomoček za izvajanje 

eksperimentov pri pouku NIT navedli posnetke. Posnetke pogosto uporablja 48,9 % 

učiteljev in zelo pogosto 22,8 % ter vedno 4,3 %. V povprečju se vsi anketirani učitelji 

poslužujejo animacij redko (2,8). 42,4 % le teh trdi, da omenjen pripomoček uporablja 

pogosto, 27,2 % pa zelo pogosto.  

 

V povprečju anketirani učitelji uporabljajo avdio- in videoposnetke redko pri izvedbi 

eksperimentov. Tovrstne posnetke vedno uporablja 5,4 % anketiranih učiteljev, zelo 

pogosto 26,1 % in pogosto 29,4 %.  

 

Najnižjo povprečno oceno pogostosti uporabe pri izvajanju eksperimentov v učilnici 

NIT so vsi anketirani učitelji podali pripomočku simulacije, in sicer redko. Zelo 

pogosto simulacije pri izvedbi eksperimentov uporablja približno petina (20,6 %) 

učiteljev NIT. V največji meri pa je bil podan odgovor redko, katerega je navedlo 

35,9% anketiranih učiteljev, sledi odgovor pogosto s 33,7 %.  
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RV11: Ali učitelji uporabljajo v razredu glasovalne sisteme, z namenom komunikacije 

in povratne informacije z učenci?  

 

O11: Podatke, ki smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom razkrivajo, da glasovalni 

sistemi niso priljubljen pripomoček med učitelji 4. in 5. razreda v osnovni šoli. 

Glasovalne sisteme od anketiranih učiteljev uporablja 20,6 %, medtem ko glasovalne 

sisteme ne uporablja 79,4 % učiteljev. To bi lahko pripisali temu, da učitelji morda 

glasovalnih sistemov ne poznajo oziroma imajo o glasovalnih sistemih napačno 

predstavo in/ali da so omejeni s finančnimi in drugimi objektivnimi dejavniki na šoli, 

kot je npr. čas za pripravo dejavnosti in lastno učenje uporabe pripomočka. Glede na 

rezultat, ki smo ga pridobili z anketnim vprašalnikom, bi bilo smiselno, da je uporaba 

glasovalnih sistemov v šoli lahko predmet nadaljnje raziskave. Razvidno je, da če 

učitelji ne uporabljajo glasovalnih sistemov za namen komunikacije in povratne 

informacije z učenci, jih prav tako ne uporabljajo ponavljanje, utrjevanje snovi in 

povratno informacijo, kot je predviden glavni namen glasovalnih sistemov v šolskih 

prostorih (Simpson in Oliver, 2006). 

  

RV12: Kakšna je opremljenost učilnic, kjer poteka pouk NIT (interaktivna tabla, 

računalnik, splet)? 

 

O12:  Vsi anketirani učitelji imajo dostop do računalnika in po večini tudi dostop do 

spleta (98,0 %). Interaktivno tablo ima na voljo v učilnici NIT 84,3 %. Nihče izmed 

anketiranih učiteljev ni navedel drugega pripomočka. Glede na rezultat, da imajo 

skoraj vsi učitelji dostop do interneta, bi lahko pri učitelji bolj ozavestili uporabo 

različnih programov in spletnih strani, ki jim nudijo različne smernice za uporabo IKT 

pri pouku naravoslovja, s katerimi bi si olajšali delo ter naravoslovne pojme in pojave 

predstavili na bolj zanimiv, sodoben in interaktiven način. Te spletne strani so: 

Kvarkadabra, Arnes, ICT Ways idr., ki na njihovih spletnih straneh ponujajo praktične 

primere uporabe IKT. Tudi Slovensko območje je z dokumentom DIGITALNA 

SLOVENIJA 2020 – Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 (2016) 

namenilo finančna sredstva šolam za IKT posodobitev učilnic. 

 

RV13: Ali učitelji uporabljajo Microsoft Office programe za načrtovanje in izvajanje 

pouka naravoslovnih vsebin? 

 

O13: Učitelji za načrtovanje in izvajanje pouka NIT uporabljajo Microsoft Office 

programe. Največji delež (82,2%) jih uporablja program Word, sledi mu PowerPoint, 

ki ga uporablja 30,4 % anketiranih učiteljev in le 3,9 % anketiranih učiteljev uporablja 

Excel. Predvidevamo lahko, da je Word najbolj priljubljen, ker je njegova uporaba 

splošno znana in je enostaven za uporabo (Tabela 8).  

 

Program Excel anketirani učitelji v največji meri (52,9 %) uporabljajo za obdelavo 

podatkov pri NIT. Predvidevamo lahko, da slednji program uporabljajo pri 

izračunavanju različnih podatkov pri naravoslovnih nalogah ter za tabelarične in 
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grafične prikaze le teh. 27,5 % učiteljev za obdelavo podatkov pri NIT uporablja 

program Word, program PowerPoint pa 24,5 %. Program PowerPoint pa učitelji 

največkrat uporabijo pri eksperimentalnemu  delu v sklopu omenjenega predmeta 

(80,4 %). Učitelji in učenci uporabljajo PowerPoint program za predstavitev podatkov 

eksperimentalnega dela. Ta je namreč tudi zelo priročen za projiciranje na tablo, tako 

da lahko vsi učenci hkrati spremljajo podatke. Program Excel v ta namen uporablja 

8,8 % anketiranih učiteljev, programa Word pa se poslužuje 17,6 %. Anektiranim 

učiteljem se za tabelaričen in grafičen prikaz zdi najbolj primeren program Excel 

(42,2 %), sledi program PowerPoint (42,2 %). 20,6 % anketiranih učiteljev pa za to 

uporablja program Word.  

 

Poleg obvladovanja osnovnih Microsoft Office Word in Excel ukazov, ki jih danes 

mora obvladati že vsak učitelj, da sledi vzgojno-izobraževalnemu delu, je pomembno 

tudi, da je učitelj kompetenten ustvariti preprosto digitalno vsebino (npr. spletni kviz, 

miselni vzorec ipd.), saj le s takim načinom dela, uporaba IKT pri pouku NIT služi 

svojemu namenu in naredi pouk naravoslovja interaktiven. Hkrati mora biti učitelj 

sposoben razrešiti osnovne tehnične probleme, ki se lahko pojavijo pri uporabi 

računalnika pri pouku (Carretero, Vuorikari in Punie, 2017). Učitelj mora hkrati imeti 

tudi lastno željo, da se izobražuje na področju IKT in na tak način učencem nudi 

kvalitetne vsebine učencem za učenje.  

 

RV14: Ali bi si slovenski učitelji želeli dodatno izobraževati na področju uporabe IKT 

pri pouku naravoslovja? 

 

O14: V anketnem vprašalniku smo pridobili podatke, da bi se 70,6 % učiteljev želelo 

dodatno izobraževati na področju IKT. 29,4 % pa jih ne želi dodatnega izobraževanja 

na omenjenem področju. Tisti učitelji, ki bi se želeli nadaljnje izobraževati (72 

učiteljev), bi si želeli dodatno izobraževati z udeležbo na delavnicah (59,7%) in skozi 

konkretno uporabo IKT na področju naravoslovja v razredu. Sledijo tisti, ki so izbrali 

izpopolnjevanje na seminarjih in izobraževanjih (22,2 %). 13,9 % anketiranih učiteljev 

je izbralo sodelovanje z računalniškim osebjem in drugimi strokovnimi delavci na šoli, 

kjer poučujejo.  

 

Rezultati kažejo, da se učitelji po večini zavedajo, da se je potrebno nenehno 

izobraževati in slediti razvoju IKT, saj bodo le tako v koraku s časom. Ena od 

možnosti je e-izobraževanje. Poleg izobraževanja, ki jim ga ponudi šola, imajo učitelji 

na voljo tudi spletne strani, na katere se lahko prijavijo in sledijo smernicam in 

delavnicam e-izobraževanja. Taka spletna stran je E-delavnica (iEkosostem, b.d.).  

 

RV15: Ali se učitelji čutijo kompetentne za uporabo IKT-ja pri poučevanju predmeta 

NIT? 

 

O15: 45,1 % je omenjeno kompetenco ocenilo z dobro. Tretjina anketirancev (34 

učiteljev) je podalo oceno zelo dobro. Vsak učitelj se pri uporabi IKT čuti toliko 
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kompetentnega, kolikor se je na tem področju vodeno ali samostojno izobraževal, kar 

se navezuje na prejšnje vprašanje empiričnega dela. Kompetenca je odvisna od 

posameznikove samoiniciative izobraževanja in želje po uporabi IKT v razredu. 

RV16: V katerem razredu, 4. ali 5., učitelji pogosteje poučujejo NIT z uporabo IKT-ja? 

 

O16: Med anketiranimi učitelji 4. in 5. razreda nismo ugotovili razlike pri uporabi IKT 

pri poučevanju naravoslovnih vsebin (Tabela 24). Slednji rezultat je lahko posledica 

sorazmerne porazdelitve vzorca med anketiranimi učitelji, ki poučujejo v 4. ali 5. 

razredu osnovne šole. Na tem mestu nismo ugotovili statistično pomembnih razlik pri 

uporabi IKT in poučevanju naravoslovnih vsebin (Tabela 26). V prihodnosti bi bila 

smiselna raziskava o uporabi IKT med prvo in drugo triado, in hkratno med razredno 

in predmetno stopnjo. Torej, koliko učitelji uporabljajo IKT pri poučevanju NIT in kako 

se razlikuje uporaba IKT pri poučevanju kemije, fizike in biologije v višjih razredih.  

 

Signafikacija Kruskal Wallis testa je višja od 0,005, zato lahko trdimo, da ni statistično 

pomembnih razlik med spoloma pri uporabi IKT (Tabela 26).  

 

Tabela 25: Razlikovanje uporabe IKT glede na razred 

Razred f f% x̄ 

4.  54 52.94% 44.63% 

5. 48 47.06% 45.42% 

Skupaj 102 100.00% 45.36% 

Legenda: f – število odgovorov; f% - odstotek glede na število odgovorov; x̄ - aritmetična sredina 

 

Tabela 26:  Kruskal Wallis test za ugotavljanje razlik po spolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spol 

Kruskal Wallis H -0,32 

Df 1 

Sig. 0,63 

Skupaj 102 
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5 ZAKLJUČEK 
 

V magistrskem delu smo raziskovali uporabo IKT pri pouku naravoslovja v 4. in 5. 

razredu osnovne šole. Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, v kolikšni meri 

učitelji uporabljajo IKT pri poučevanju naravoslovnih vsebin, kolikšna je tehnološka 

opremljenost učilnic in samoocena učiteljev glede kompetentnosti uporabe IKT. Prav 

tako smo raziskali, katere multimedijske pripomočke pri tem najpogosteje uporabljajo 

in pri katerih tematskih sklopih se učitelji opirajo na uporabo IKT. Raziskovali smo 

tudi, katere Microsoft Office programe najpogosteje uporabljajo učitelji pri pripravi in 

izvajanju pedagoškega dela v vzgojno-izobraževalnem procesu.  

 

V raziskavi sta sodelovala 102 učitelja razrednega pouka, ki poučujeta 4. in 5. razred  

v osnovni šoli. Izsledki raziskave kažejo:  

 učiteljice za 15 % pogosteje uporabljajo več IKT kot moški učitelji (Tabela 20). 

 Uporaba IKT pri pouku NIT upada glede na višanje delovne dobe – starejši 

učitelji IKT pri NIT uporabljajo manj kot mlajši učitelji (Tabela 22). 

 Med anketiranimi učitelji slovenskih osnovnih šol se ne pojavljajo razlike pri 

uporabi IKT med 4. in 5. razredom osnovne šole (Tabela 25).  

 Učitelji v povprečju svojo kompetenco uporabe računalnika ocenjujejo z dobro 

(Tabela 5).  

 Učitelji v slovenskih šolah imajo v učilnici, kjer poučujejo NIT, dostop do 

računalnika in svetovnega spleta (Tabela 6).  

 Za pripravo in izvajanje pouka NIT učitelji najpogosteje uporabljajo Microsoft 

Office Word, Microsoft Office Excel in Microsoft Office PowerPoint za 

prikazovanje in obdelavo podatkov (Tabela 8).   

 Učitelji narekujejo, da učenci pri pouku naravoslovja samostojno uporabljajo 

računalnik z namenom iskanja dodatnih virov in objasnitev naravoslovnih 

vsebin (Tabela 9).  

 Učitelji IKT v 4. razredu najpogosteje uporabljajo pri tematskih sklopih 

človeško telo, gibanje Zemlje, spreminjanje lastnosti snovi, razvrščanje živih 

bitji ter rast in razvoj; v 5. razredu pri tematskem sklopu shranjevanje snovi, 

snovi v naravi ter naprave in stroji (Tabela 10 in Tabela 11).  

 IKT pri pouku NIT se najpogosteje uporablja z namenom vizualizacije 

abstraktnih naravoslovnih pojmov in zviševanje motivacije za delo, za 

ponazoritev naravoslovnih vsebin učitelji najpogosteje uporabljajo avdio- in 

videoposnetke (Tabela 12).  

 Učitelji so opazili, da poučevanje NIT z IKT pripomore k sproščenosti razredne 

klime, poveča se motivacija za delo ter učenci imajo boljšo predstavo 

naravoslovnih pojavov in postopkov (Tabela 14).  

 Učitelji pri eksperimentalnem delu najpogosteje uporabljajo posnetke (Tabela 

16).   

 Učitelji v povprečju ne uporabljajo glasovalnih sistemov pri pouku NIT (Tabela 

17).  



56 
 

 Učitelji bi se želeli dodatno izobraževati na področju uporabe IKT (Tabela 18). 

 

Izsledke raziskave ne moremo posplošiti na osnovno množico, lahko pa posplošimo 

na dani vzorec. Za posploševanje na osnovno množico je bilo v anketni raziskavi 

vključeno premalo število učiteljev, čeprav so bila vprašanja izbirnega tipa, kar 

pomeni, da so učiteljui, kljub dolžini vprašalnika, prihranili na času. Vprašanja so bila 

zaprtega tipa, vendar bi bilo za nadaljnje raziskovanje smiselno zastaviti tudi takšna, 

ki so odprtega tipa, saj bi tako dobili boljši vpogled za razmišljanje učiteljev glede 

uporabe IKT pri pouku naravoslovnih vsebin.  

 

Odgovori na raziskovalna vprašanja nakazujejo možnosti za nadaljnje raziskovanje. 

Predvsem bi slovenske učiteljev osnovnih šolah lahko še povprašali o uporabi 

glasovalnih sistemov v razredu; zakaj jih ne uporabljajo ali bi si jih želeli ter ali jim je 

njihova uporaba znana. Glede na odgovore učiteljev, bi lahko sklepali, da si v 

splošnem olajšajo pedagoško delo z uporabo IKT. Naslednji smiselni korak bi zato 

lahko bilo izobraževanje učiteljev na tem področju, saj so na vprašanje o nadaljnjem 

izobraževanju odgovorili pritrdilno. Očitno je, da si učitelji druge triade želijo 

dodatnega znanja na področju IKT pri NIT, zato bi bilo smiselno, da bi jim slovenski 

prostor to tudi omogočil.  

 

Uporaba IKT se v slovenskem izobraževalnem prostoru širi. V medijih in v literaturi 

lahko zaznamo željo slovenskih učiteljev po uporabi le te. Zato so izobraževanja 

učiteljev na tem področju nujna. Hkrati ne smemo pozabiti tudi na učence, saj so 

aktivni udeleženci pri pouku NIT. Poleg učiteljev, bi bila v prihodnosti tudi zanimiva 

raziskava s stališča učencev. Koliko si slovenski učenci pomagajo z IKT pri učenju 

naravoslovnih vsebin, kaj pri tem uporabljajo, kako oni občutijo prisotnost tehnologije 

v razredu in ali bi si želeli več uporabe IKT v slovenskih šolah. 
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8 PRILOGA 
 

8.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

Spoštovani,  

moje ime je Katja Gorenčič in sem študentka na Pedagoški Fakulteti Univerza v Ljubljani. Dokončujem 

magistrski študij na oddelku za Poučevanje na razredni stopnji z angleščino. Pripravljam magistrsko 

delo z naslovom Poučevanje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem razredu osnovne 

šole z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije.  

 

Vprašalnik, ki je pred Vami, je namenjen učiteljem četrtega in petega razreda osnovne šole. 

Reševanje vprašalnika je anonimno in prostovoljno. Pridobljeni podatki bodo namenjeni izključno za 

raziskavo magistrskega dela.  

 

Vljudno Vas naprošam, da izpolnite vprašalnik, ki Vam bo vzel približno 10 minut Vašega časa. Za 

sodelovanje se Vam zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam.  

1. (RV1) Spol (Obkrožite).   

a) Moški 

b) ženski  

 

2. (RV2) Starost (Obkrožite):  

a) 25-30 let 

b) 31-35 let 

c) 36-40 let 

d) 41-45 let 

e) 46-50 let 

 

3. (RV16) Obkrožite, kateri razred poučujete.  

a) 4. razred  

b) 5. razred  

 

4. (RV3) Delovna doba kot učitelj razrednega pouka:  

a) do 5 let,  

b) 5-15 let,  

c) nad 15 let.  

 

5. (RV15) Kako bi ocenili svojo kompetenco uporabe računalnika pri poučevanju naravoslovnih 

vsebin? Obkrožite (1-zelo slabo, 2-slabo, 3-srednje dobro, 4-dobro, 5-odlično).  

                                 1              2                3                4               5  

 

6. (RV12) Ali imate v učilnici, kjer poučujete naravoslovje in tehniko dostop do računalnika, 

interaktivne table in spleta? Obkrožite. Če imate še katere druge računalniške pripomočke, jih 

zapišite na črto.   

 Dostop do računalnika.                            DA              NE  

 Dostop do spleta.                                     DA              NE  

 Interaktivno tablo.                                     DA              NE  

 Drugo: ____________________________________  

 

7. (RV4) Kolikšen odstotek (približno) v povprečju namenite uporabi IKT pri predmetu 

naravoslovje in tehnika? Obkrožite.  
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a) 0 - 20 % 

b) 21 - 40 % 

c) 41 - 60% 

d) 61 - 80% 

e) 81 - 90 % 

f) 91 - 100% 

g) Drugo:___________ 

 

8. (RV13) Označite (x), katere Microsoft Office programe najpogostejše uporabljate v vzgojno-

izobraževalnem procesu. 

MICROSOFT OFFICE 

PROGRAMI 

Microsoft Office 

Word 

Microsoft Office 

Excel 

Microsoft Office PowerPoint 

Izvajanje in načrtovanje 

pouka NIT 

   

Tabelarični in grafični 

prikazi pri NIT 

   

Obdelava podatkov pri NIT     

Komunikacija s starši    

Komunikacija z učenci    

Pisanje in risanje med 

poukom NIT 

   

Pri eksperimentalnem delu 

(ponazoritev) 

   

Ponazarjanje naravoslovnih 

pojmov, konceptov 

   

 

9. (RV8) V katerih primerih imajo učenci možnost, da sami uporabljajo računalnik pri predmetu 

naravoslovje in tehnika? Obkrožite. Možnih je več odgovorov.  

a) Pri pouku uporabljajo računalnik samo učitelji, učenci nimajo dostopa.  

b) Učenci, ki prej končajo z delom, lahko uporabljajo računalnik.  

c) Iskanje dodatnih virov za razumevanje naravoslovnih vsebin.  

d) Iskanje naravoslovnih pojmov na spletu.  

e) Iskanje eksperimenta na izbrano temo.  

f) Tabelarično in grafično prikazovanje.  

g) Izdelovanje miselnega vzorca.  

h) Branje e-gradiv.  

i) Drugo: ________________________________________  

 

10. (RV5) Označite, pri katerih tematskih sklopih predmeta naravoslovje in tehnika se opirate na 

IKT. Izpolnjujete za tisti razred, v katerem trenutno poučujete. Če se pri katerem od navedenih 

tematskih sklopov ne opirate na IKT, navedite nekaj razlogov, zakaj uporabljate druge 

metode. 

 

TEMATSKI SKLOPI PRI PREDMETU NIT ZA 4. RAZRED OSNOVNE ŠOLE 

     TEMATSKI SKLOP     POUČUJEM Z IKT    NE POUČUJEM Z 

IKT  

RAZVRŠČANJE 

SNOVI IN NJIHOVE 

LASTNOSTI 

  

SPREMINJANJE 

LASTNOSTI SNOVI 

  

PREMIKANJE IN 

PREVAŽANJE 
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GIBANJE ZEMLJE    

PRETAKANJE SNOVI   

ČLOVEŠKO TELO   

RAZVRŠČANJE ŽIVIH 

BITJI 

  

RAST IN RAZVOJ    

 

TEMATSKI SKLOPI PRI PREDMETU NIT ZA 5. RAZRED OSNOVNE ŠOLE 

     TEMATSKI SKLOP     POUČUJEM Z IKT    NE POUČUJEM Z 

IKT  

SHRANJEVANJE 

SNOVI 

  

SNOVI V NARAVI    

NAPRAVE IN STORJI    

TEKOČINE TEČEJO    

TOPLOTA IN 

TEMPERATURA 

  

VETER   

VPLIV SONCA NA 

VREME 

  

PREHRANA   

SKRB ZA ZDRAVJE    

ŽIVA BITJA 

IZMENJUJEJO SNOVI 

Z OKOLICO IN JIH 

SPREMINAJO 

  

PREHRANJEVALNE 

VERIGE IN SPLETI 

  

 

11. (RV6) Obkrožite zakaj pri poučevanju naravoslovja in tehnike uporabljate IKT. Možnih je več 

odgovorov.  

a) Večja motivacija za delo. 

b) Ekonomična raba časa.  

c) Sistematičnost in organiziranost vsebin.  

d) Vizualizacija abstraktnih naravoslovnih pojmov.  

e) Hitrejša povratna informacija učencev in komunikacija z njimi.  

f) Lažja obdelava naravoslovnih podatkov.  

g) Za razlago naravoslovnih pojmov in konceptov.  

h) Drugo:_________________________________________________________ 

 

12. (RV7,11) Za vsako vrsto IKT na pet stopenjski lestvici, obkrožite, kako pogosto posamezno 

vrsto uporabljate (1-nikoli, 2-redko, 3-pogosto,4-zelo pogosto, 5-vedno). 

a) Avdio in zvočni posnetki                                                           1      2      3      4       5  

b) Simulacija naravoslovnih postopkov                                        1       2      3      4       5 

c) Programi za izdelavo miselnih vzorcev                                    1       2      3      4       5 

d) Spletni kvizi za utrjevanje naravoslovnih vsebin                      1       2      3      4       5 

e) Glasovalni sistemi                                                                    1       2      3      4       5 

f) Prikazi podatkov (tabelarično, grafično)                                   1       2      3      4       5 

g) PowerPoint prikazi                                                                   1       2      3      4       5 

h) E-gradiva                                                                                  1       2      3      4       5 

i) Interaktivna tabla                                                                      1       2      3      4       5 
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13. (RV9) Kaj opazite v razredu, če pri poučevanju naravoslovnih vsebin uporabljate IKT? 

Obkrožite. 

a) Sproščenost razredne klime.  

b) Višja motivacija učencev za delo. 

c) Večja razumljivost naravoslovnih pojavov in postopkov. 

d) Lažje povezovanje učnih vsebin.  

e) Večja sodelovalnost med učenci. 

f) Ne opazim sprememb. 

g) Drugo: __________________________________.  

 

14. (RV10) Ali eksperimente izvajate neposredno v učilnici? Ali za ponazoritev naravoslovnih 

procesov in pojavov uporabljate simulacije in/ali avdio ali zvočne posnetke. Obkrožite. (1-

nikoli, 2-redko, 3-pogosto, 4-zelo pogosto, 5-vedno).  

KAJ IZVAJAM ?                         POGOSTOST IZVAJANJA 

                 EKSPERIMENT  DANE 

            KAJ UPORABLJAM   POGOSTOSTOST UPORABE 

   Posnetke                           1         2       3       4        5 

                  Animacije                          1         2       3       4        5 

Simulacije                          1         2       3       4        5 

    Avdio in zvočne posnetke                          1         2       3       4        5 

                 PowerPoint                           1         2       3       4        5 

 

15. (RV11) Ali uporabljate v razredu pri predmetu naravoslovje in tehnika glasovalne sisteme (npr. 

Kahoot, Plickers, Mentimeter ipd.), z namenom komunikacije in lažje povratne informacije z 

učenci. Obkrožite ali navedite, če glasovalne sisteme uporabljate v druge namene.  

                                               DA                                     NE  

Drugi nameni: 

___________________________________________________________________________

_ 

16. (RV14) Ali bi si želeli na področju uporabe IKT pri poučevanju naravoslovja dodatno 

izobraževati? Obkrožite.  

                                              DA                                      NE   

 

16.1 Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, označite, na kakšne načine bi se želeli 

izobraževati. Označite odgovor, ki najbolje velja za Vas.  

          IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU IKT  OZNAČITE (X) 

Izpopolnjevanje na seminarjih, izobraževanjih  

Sodelovanje z računalniškim osebjem in drugimi 

strokovnimi delavci na šoli, kjer poučujem 

 

Samostojno učenje (pregled in študij literature)  

Sodelovanje z zunanjimi strokovnimi delavci  

Delavnice; konkretna uporaba IKT v razredu  

 

 

Hvala za Vaš čas in lep pozdrav!  

 

 


