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Povzetek 

V magistrskem delu se bomo ukvarjali z obrnjenim učenjem in poučevanjem, ki ga Bergmann 

in Sams (2014, str. 6) definirata kot: pedagoški pristop, pri katerem se neposredno poučevanje 

premakne iz skupinskega učnega prostora v individualni učni prostor. Skupinski učni prostor 

pa je tako preobražen v dinamični, interaktivni prostor, v katerem učitelj vodi učence, ko ti 

uporabljajo koncepte v praksi in kreativno. Delo bomo začeli s pregledom relevantne literature. 

Začeli bomo z artikulacijo pouka, naslednje poglavje bo posvečeno didaktičnim inovacijam, 

nadaljevali bomo s poglavjem, ki bo posvečeno obrnjenemu učenju, zadnje poglavje v pregledu 

literature pa bo poglavje o informacijsko-komunikacijskih tehnologijah (IKT).  

V empiričnem delu bo izveden pedagoški eksperiment pri pouku matematike. V eksperiment 

bodo vključeni učenci 7. razreda, obravnavana snov pa bo ploščina večkotnikov. Učenci so že 

predhodno razdeljeni v dve heterogeni skupini tako, da naknadna delitev razreda na 

eksperimentalno in kontrolno skupino ne bo potrebna. Vse skupine bodo pred začetkom 

eksperimenta dobile enak pred-test, ki bo namenjen oceni znanja učencev o učni snovi pred 

obravnavo le-te. Za tem bo sledil glavni del eksperimenta. Pri kontrolni skupini bo pouk potekal 

nespremenjeno po tradicionalni poti tako, da bo obravnava nove učne snovi izvedena v šoli, v 

času učne ure, doma pa bodo učenci znanje utrdili preko domače naloge. Pri eksperimentalni 

skupini pa bo pouk potekal na način obrnjenega učenja in poučevanja s pomočjo videa, ki si ga 

bodo učenci predhodno pred izvedbo učne ure ogledali doma. Čas v šoli bo porabljen za globljo 

raziskavo naučenih konceptov, pri čemer bodo učenci spodbujeni k samostojnemu razmišljanju 

in raziskovanju tematike. Po eksperimentu bo za obe skupini izveden enak post-test, ki bo 

namenjen oceni znanja učencev o učni snovi po njeni obravnavi. Ker nas bo zanimala tudi 

trajnost pridobljenega znanja, bo po določenem obdobju izveden še en post-test. Dodatno pa bo 

izvedena tudi krajša anketa, s katero želimo pridobiti presojo učencev eksperimentalne skupine 

ob uvajanju te didaktične inovacije. Pridobljene podatke bomo analizirali z uporabo 

deskriptivne in inferenčne statistike ter jih glede na zastavljena raziskovalna vprašanja ustrezno 

interpretirali. V zaključku bomo povzeli vse ugotovitve eksperimenta in odgovorili na 

zastavljena raziskovalna vprašanja. 

Ključne besede: Obrnjeno učenje in poučevanje, matematika, informacijsko-komunikacijske 

tehnologije, didaktične inovacije.   



Abstract 

In the master's thesis, we will deal with flipped learning and teaching, which Bergmann and 

Sams (2014, p. 6) define as: »a pedagogical approach in which direct teaching moves from a 

group learning space to an individual learning space.« The group learning space is thus 

transformed into a dynamic, interactive space in which the teacher guides the students as they 

apply the concepts in practice and creatively. We will begin the work with a review of the 

relevant literature. We will start with the articulation of lessons, the next chapter will be 

dedicated to didactic innovations, we will continue with the chapter dedicated to flipped 

learning, and the last chapter in the literature review will be the chapter on information and 

communication technologies (ICT). In the empirical part, a pedagogical experiment will be 

performed. 7th grade students will be involved in the experiment, in math class, and the subject 

will be the area of polygons. Pupils are already pre-divided into two heterogeneous groups so 

that subsequent division of the class will not be necessary. All groups will receive the same pre-

test before the start of the experiment, which will be used to assess students' knowledge of the 

subject before reading it. This will be followed by the main part of the experiment. In the control 

group, the lessons will take place unchanged in the traditional way, so that the discussion of 

new learning material will be carried out at school, during the lesson, and at home, students will 

consolidate their knowledge through homework. In the experimental group, the lessons will 

take place in the way of flipped learning and teaching with the help of a video, which the 

students will watch at home before the lesson. Time in school will be spent on a deeper 

exploration of the concepts learned, with students being encouraged to think independently and 

explore the topic. After the experiment, the same post-test will be performed for both groups, 

which will be used to assess students' knowledge of the learning material after its treatment. 

Since we will be interested in whether the knowledge acquired through reverse learning is also 

permanent, another post-test will be performed after a certain period. In addition, a short survey 

will be conducted, with which we want to obtain the assessment of the students of the 

experimental group when introducing this didactic innovation. The obtained data will be 

analyzed using descriptive and inferential statistics, and interpreted accordingly according to 

the research questions. In the conclusion, we will summarize all the findings of the experiment, 

answer the research questions and make a meaningful conclusion. 

Key words: Flipped learning and teaching, mathematics, information and communication 

technologies, didactic innovations.  
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1 Uvod 

Šilih (1970, str. 5) je v svojem delu Didaktika zapisal: »Za vsestranski razvoj mladega človeka 

je najpomembnejše razvijanje njegovega razuma ali intelekta. Z njim se dviga nad vsa druga 

živa bitja, z njim spoznava objektivno realnost in z njegovo pomočjo ustvarjata posameznik in 

skupnost boljše pogoje za nadaljnji napredek.« 

Izobrazba ima v družbi izredno širok pomen, ki sega preko mej posameznika. V današnji družbi 

se formalni del izobraževanja izvaja v šolah, kjer poteka pouk. Kramar (2009, str. 11) pouk 

definira kot pojem, ki: »označuje namerno, načrtno in organizirano pridobivanje novega znanja 

in doseganja drugih vzgojno-izobraževalnih ciljev.« 

Učni proces in pouk kot del le tega pa nikakor ne smeta stagnirati. Živimo v času konstantnega 

tehnološkega napredka, globalizacije, multikulturnosti in tisočerih vrednot, odnosov, praks in 

pogledov na tematike. Pomembno je, da izobraževalni segment sledi vsem tem napredkom in 

se tako izogne zastarelosti in celo neustreznosti. Prav tako pa mora mlade ljudi opremiti z vsemi 

potrebnimi znanji za soočanje z modernim svetom (Rutar Ilc, 2007). Proces spreminjanja, 

dopolnjevanja in nadgrajevanja se nikoli ne sme končati. Mandić (1983, str. 9) celo pravi, da 

so inovacije, ki so bile v izobraževanje uvedene, na primer pred 20 leti, danes že popolnoma 

zastarele. Pomen inovacij v izobraževanju pa poudarja tudi EU, ki to navaja kot enega izmed 

glavnih ciljev nje same in tudi držav članic (European Comission, 2021).  

Poznamo mnogo različnih didaktičnih inovacij, ki se tičejo najrazličnejših vidikov šole in 

seveda tudi učnega procesa. Pričujoče magistrsko delo se bo osredotočilo na eno izmed 

didaktičnih inovacij in sicer obrnjeno učenje in poučevanje. Bergmann in Sams (2014, str. 6), 

ki sta začetnika te inovacije jo definirata kot: pedagoški pristop pri katerem se direktno 

razlaganje premakne iz skupinskega učnega prostora v individualni učni prostor. Skupinski učni 

prostor pa je tako preobražen v dinamični, interaktivni prostor, v katerem učitelj vodi učence, 

ko ti uporabljajo koncepte v praksi in kreativno. 

Nalogo bomo začeli s pregledom relevantne literature. Začeli bomo z artikulacijo 

tradicionalnega pouka, pri čemer bomo naredili kratek zgodovinski pregled prispevkov na tem 

področju, pogledali si bomo Herbartove stopnje učnega procesa, ki so praktično podlaga za vse 

nadaljnje raziskave učnega procesa in tudi za kritiko le tega. Nadalje se bomo osredotočili na 

aktualno artikulacijo pouka, pri čemer bomo pogledali tako mikro kot tudi makro elemente 

učnega procesa.  
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Naslednje poglavje bo posvečeno didaktičnim inovacijam. Na začetku bomo poudarili pomen 

sprememb, nadaljevali z vlogo učitelja pri spremembah v šoli in zaključili z implementacijo 

sprememb v šole.  

Naslednje poglavje bo posvečeno IKT. Pogledali si bomo, kakšen je odnos učenec – IKT in 

učitelj – IKT, poglavje pa bomo  zaključili s povezavo IKT-ja z obrnjenim učenjem. 

Zadnje poglavje teoretičnih izhodišč bo posvečeno obrnjenemu učenju. Opisali bomo 

značilnosti in štiri stebre obrnjenega učenja. Nadaljevali bomo z opisom sprememb, ki jih 

obrnjeno učenje in poučevanje prinaša in poglavje zaključili s primerjavo tradicionalnega in 

obrnjenega učenja. 

Obrnjeno učenje in poučevanje ima lahko pomembne pozitivne učinke na dosežke učencev 

(Bormann, 2014) in to je tudi nekaj, kar bomo skušali potrditi ali zavrniti v našem delu. 

Rezultatov ne bo mogoče posplošiti na vse šole, vse predmete in tudi ne na vse vsebine pri 

predmetu matematike, bodo pa pridobljene ugotovitve lahko služile kot spodbuda ali pa 

opozorilo učiteljem pri uvajanju obrnjenega učenja v svoje poučevanje.  
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2 Teoretična izhodišča 
 

2.1 Artikulacija tradicionalnega pouka 

V nadaljevanju se bomo osredotočili na artikulacijo tradicionalnega pouka, poleg tega pa 

poznamo tudi raziskovalni, projektni, problemski, programirani, delovno orientiran in timski 

pouk (Valenčič Zuljan in Kalin, 2020). Tradicionalni pouk predstavlja zgodovinsko gledano 

klasični pristop, ki ima kljub temu v učnem procesu še vedno ključno vlogo, predvsem za 

učinkovito doseganje želenih učnih ciljev (Valenčič Zuljan in Kalin, 2020) 

»Artikulacija je teoretično utemeljeno in empirično preizkušeno ter potrjeno znanstveno 

oblikovanje pouka, ki je podlaga načrtovanju, pripravi in izvajanju neposrednega pouka« 

(Kramar, 2009, str. 67). Struktura učnega procesa je pri raziskovanju na področju didaktičnih 

načinov dela pri pouku ključnega pomena (Tomić, 2003). Ciljev osnovnošolskega 

izobraževanja je mnogo, med njimi naslednji: »Zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe 

vsemu prebivalstvu, spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, 

duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti, 

omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, 

vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe, doseganje mednarodno primerljivih 

standardov znanja…« (Zakon o osnovni šoli-ZOsn, 1996, 2. člen).  

Ciljem osnovnošolskega izobraževanja je skupno to, da želijo spremeniti vedenje učencev. Da 

bi to dosegli, moramo seveda vedeti, kako bomo to storili. Nadalje pa nas lahko bolj specifično 

zanima, kakšna mora biti struktura učnega procesa, ki nas bo približala doseganju zgoraj 

omenjenih ciljev. Razumevanje strukture učnega procesa je pomembno za njegovo kvalitetno 

izvedbo. Ravno zaradi pomembnosti tega vprašanja se teoretiki z njim ukvarjajo že več 

desetletij (Poljak, 1974; Tomić, 2003). V nadaljevanju bomo predstavili kratek zgodovinski 

pregled prispevkov na področju strukture učnega procesa. 

2.1.1 Zgodovinski pregled 

Zametke poskusov urejanja v izobraževanju lahko umestimo že v srednji vek. Takrat je šlo 

predvsem za razvrščanje učencev v skupine glede na predznanje in za logiko napredovanja v 

znanju. Tukaj ne smemo pozabiti tudi na prispevek Komenskega, ki je imel pomembno vlogo 

pri uvajanju postopnosti v pouk (Strmčnik, 2001).  

Če pogledamo specifično stopnje učnega procesa, so se z njimi skozi zgodovino ukvarjali 

praktično vsi didaktiki. Med drugim so želeli določiti temeljne etape, skozi katere mora vsak 
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učni proces. Poimenovanja etap se med teoretiki nekoliko razlikujejo, a so si vsebinsko etape 

zelo podobne. V tabeli 1 so prikazana poimenovanja etap nekaterih didaktikov. 

Tabela 1: Didaktiki in njihovo poimenovanje etap učnega procesa 

Poljak, V. (1974). Didaktika. Ljubljana: Državna založba Slovenije.  

Stopnjevanje učnega procesa je izmed vseh didaktikov najbolj uveljavil Herbart. Bil je prvi 

pedagog, ki se je podrobno in namensko lotil artikulacije pouka (Podhostnik, 1981). Zaradi tega 

njegovim stopnjam učnega procesa posvečamo naslednje podpoglavje. 

2.1.1.1 Herbartove stopnje učnega procesa 

Herbart je problematiko stopnjevanja učnega procesa rešil s pomočjo znanj idealistične 

psihologije in zakonitosti organskega življenja. Menil je, da je pomembno, da pedagogi 

poučujejo na način, ki povezuje predstave1 učencev (Podhostnik, 1981, str. 42). Že zgoraj smo 

našteli Herbartove stopnje učnega procesa, ki so jasnost, asociacija, sistem in metoda. 

Proces se prične s stopnjo jasnosti. Pri tej stopnji gre za statično poglabljanje znanja. Navezuje 

se na znanje, ki ga je učenec v preteklosti že osvojil. Pomembno je, da je učitelj pri razlagi jasen 

in nazoren ter da učno vsebino razčleni na najenostavnejše prvine. Cilj je, da učenec osvoji 

znanje in to je mogoče le počasi in v kratkih korakih. Glavna psihična aktivnost v tej stopnji je 

pomnjenje, glavna didaktična aktivnost pa kazanje (Podhostnik, 1981; Strmčnik, 2001).  

Sledi stopnja asociacije, pri kateri gre za dinamično stanje poglabljanja. Pomembno je, da se v 

tej fazi vzpostavlja zveze med starimi in novimi predstavami o učni vsebini, in to učitelj doseže 

s pomočjo debate. In ravno to naredi to fazo dinamično. V tej stopnji mora priti do preciznega 

 
1 Ideja izhaja iz pojmovanja duševnega življenja: to je mogoče pojmovati kot povezovanje predstav (Podhostnik, 

1981). 

Didaktik Poimenovanje etap učnega procesa 

Herbart Jasnost, asociacija, sistem, metoda. 

Ziller Analiza, sinteza, asociacija, sistem, metoda. 

Rein Priprava, razlaganje, združevanje, 

razumevanje, uporaba. 

Dorpfeld Uvajanje, opazovanje, primerjanje, 

sintetiziranje, uporaba. 

Seyfert Ustvarjanje razpoloženja, pridelovanje, 

vključevanje, predelovanje.  

Sallwurk Uvajanje, prikazovanje, predelovanje. 

Toischer Predočevanje, pojasnjevanje, utrjevanje. 

Frick Predavanje, predelovanje, uporaba. 
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in sukcesivnega poglabljanja znanja. Glavna psihična aktivnost v tej stopnji je pričakovanje, 

glavna didaktična aktivnost pa povezovanje (Podhostnik, 1981; Strmčnik, 2001).   

Naslednja stopnja je stopnja sistema, ki je statično dajanje smisla. V tej stopnji se iz množice 

znanega izloči zgolj bistvo učne vsebine in predstave dobijo sistematično obliko. Sistematična 

oblika tukaj pomeni, da ima vsaka predstava točno določeno mesto in da se povezuje s 

sorodnimi. Na koncu se izvedejo sklepi in izvlečejo pravila, ki jih je mogoče posplošiti. V tej 

stopnji je glavna psihična aktivnost iskanje, glavna didaktična pa poučevanje (Podhostnik, 

1981; Strmčnik, 2001).  

Zaključna stopnja je metoda, ki je dinamično stanje poglabljanja. Rezultat te stopnje mora biti 

sposobnost uporabe pridobljenega znanja. Da do tega pride, je potrebno s pridobljenim znanjem 

vaditi in se v njem uriti. Pri tej stopnji učenci v veliki meri delujejo samostojno, učitelj pa zgolj 

nudi sredstva za doseganje cilja te stopnje. Pomembno je, da sistem na koncu preseže to, da je 

zgolj znanstveni – postati mora uporaben. Glavna psihična aktivnost te stopnje je vadenje, 

glavna didaktična pa delovanje (Podhostnik, 1981; Strmčnik, 2001). 

Herbartov najpomembnejši prispevek pa niso zgolj zgoraj opisane stopnje, ampak tudi to, da je 

preko svojih učencev pomembno vplival na prihodnost razvoja artikulacije. Ti so njegovo 

artikulacijo nekoliko preoblikovali in dvignili v formalne stopnje. Najbolj opazen je bil 

prispevek Zillerja iz leta 1876. Ta je stopnjo jasnosti razdelil na analizo in sintezo, prav tako pa 

je predstave zamenjal za zavestno dojemanje. Pri stopnji analize naj bi šlo za to, da učenec 

znanja, ki jih že predhodno ima in se vežejo na nova znanja, dvigne v zavest, medtem ko 

nepomembna potisne v ozadje. Sinteza pa s pomočjo debate združi novo pridobljeno znanje in 

to preoblikuje v jasno sliko v zavesti (Podhostnik, 1981; Strmčnik, 2001). 

Poleg Zillerja pa je pomemben tudi Rein, ki je Zillerjeve formalne učne stopnje ponemčil. To 

je vodilo v njihovo splošno uporabo pri pouku in tudi v nadaljnje poskuse artikulacije pouka 

(Podhostnik, 1981; Strmčnik, 2001). 

2.1.1.2 Kritika Herbartovih formalnih stopenj 

Med didaktiki je Herbartova ideja formalnih stopenj učnega procesa povzročila velik razkol. 

Na eni strani so bili privrženci tega koncepta, na drugi strani pa ostri kritiki. Kritiki so Herbartu 

očitali, da na proces učenja ni mogoče gledati kot na mehanski proces (Podhostnik, 1981; 

Strmčnik, 2001). 
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Ne moremo pričakovati, da bi se formalne stopnje uporabljalo tako, kot se jih je med letoma 

1900 in 1930, ko so nadzorniki natančno ugotavljali tudi to, v kateri stopnji se izvaja pouk in v 

nekaterih primerih to tudi časovno merili. Bolj smiselno se zdi, da se stopnje uporablja 

upoštevajoč strukturno logiko učnega gradiva in psihofizičnih sposobnosti učencev, kot pa da 

se bi jih uporabljalo rigidno, splošno in enako za vse predmete. Enačenje artikulacije pouka 

športne vzgoje z artikulacijo pouka matematike ne bi bilo smiselno (Podhostnik, 1981; 

Strmčnik, 2001). 

2.1.2 Artikulacija tradicionalnega pouka danes 

Struktura učnega procesa je pomembna tudi danes. Sicer v nekoliko drugačni obliki od 

Herbartove, a vseeno sta v veliki meri še vedno podobni. Strukturo učnega procesa najlažje 

prikažemo z grafičnim prikazom na sliki 2.1.  

Slika 1: Struktura učnega procesa 

 

Poljak, V. (1974). Didaktika. Ljubljana: Državna založba Slovenije.  

V strukturi učnega procesa lahko opazimo mikro in makro elemente. Mikroelementi so del vseh 

etap in so istočasno vključeni v vse etape, in to je razvidno tudi iz grafičnega prikaza. To so: 

spoznavna stran, psihološka stran, materialno-tehnična stran in metodična stran. Makroelementi 

pa se odvijajo zaporedno – to so etape učnega procesa (Poljak, 1974; Tomić, 2003). 
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2.1.2.1 Mikroelementi učnega procesa  

2.1.2.1.1 Materialno-tehnična stran  

Ta stran se nanaša na uporabo gradiv pri pouku. Nemogoče je, da bi pouk izvajali brez kakršne 

koli opreme – vedno si je potrebno pomagati z različnimi materialnimi pripomočki. Poznamo 

veliko različnih pomagal, ki jih Poljak (1974) razdeli v štiri skupine.  

Izvirna stvarnost (narava): Pri pouku nekaterih predmetov, na primer biologije, je smiselno 

uvajati tudi delo zunaj učilnice v naravi, ki se jo lahko proučuje in s tem pridobiva pomembna 

znanja. 

Učni pripomočki: Učni pripomočki so v nasprotju z naravo didaktično oblikovana objektivna 

stvarnost. Poznamo vizualne učne pripomočke2, avditivne učne pripomočke3 in tekstne učne 

pripomočke.  

Tehnična pomagala: To so delovna orodja za delo z učnimi v in izven šole ter tudi za uporabo 

pri pouku nasploh. Pri tehničnih pomagalih gre za orodja za delo, ki se pomembno razlikujejo 

od učnih pripomočkov, ki so vir znanja oziroma objekt spoznavanja.   

Tehnične naprave: Različne naprave oziroma mehanizmi, ki ustvarjajo boljše pogoje za pouk4. 

2.1.2.1.2 Spoznavna stran 

Zgoraj opisana materialno-tehnična stran pouka je temelj za nadgrajevanje procesa 

spoznavanja. Pouk je proces spoznavanja in sicer gre  za specifičen spoznavni proces, ki ni enak 

znanstvenemu in laičnemu spoznanju. Spoznavna stran pouka ima tri faze oziroma etape: 

Opazovanje: V didaktiki je opazovanje opredeljeno kot: »zavestno zaznavati z uporabo vseh 

čutil in s kakršnim koli pripomočkom.« (Tomić, 2003, str. 69). Ravno pri tem je povezava z 

materialno-tehnično stranjo izredno močna, saj pri opazovanju uporabljamo različne 

pripomočke.  

Mišljenje: Lahko bi rekli, da z mišljenjem učenec obdela in predela tisto, kar je pridobil z 

opazovanjem. Mišljenje je skupno ime za vse miselne operacije. Nekatere pomembnejše za 

pouk so: analiziranje, apliciranje, asociiranje, deduciranje, konkretiziranje, spreminjanje, 

nadejanje, osmišljanje, povezovanje, predpostavljanje … (Tomić, 2003) 

 
2 Tukaj je pomembna predvsem video-komponenta. Poznamo tridimenzionalne, dvodimenzionalne, dinamične in 

statične (Poljak, 1974, str. 67). 
3 Pomembna je avdio komponenta (Poljak, 1974, str. 67). 
4 Zavedati se moramo, da IKT niso bile ob nastanku tega dela niti blizu nivoju razvoja, kjer so danes. Zato v tem 

delu ni omembe tega. 
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Uporaba v praksi: Pomembno je, da zna učenec to kar je pridobil z opazovanjem in mišljenjem, 

tudi praktično uporabiti. To ne velja za vsa spoznanja, ker je nekatera nesmiselno, druga pa 

nemogoče preveriti v praksi. Vseeno pa je pomembno, da se v pouk do neke mere vključujejo 

tudi praktične naloge (Poljak, 1974; Tomić, 2003). 

2.1.2.1.3 Psihološka stran 

Pri psihološki strani pouka gre predvsem za to, kakšno je vzdušje v delovnem okolju. To 

vzdušje lahko pripišemo najrazličnejšim dejavnikom iz preteklosti ali sedanjosti, ki so nam 

znani ali pa tudi ne. Pomembno je, da obravnavamo tako intelektualne kot tudi čustvene 

doživljaje učencev in učiteljev. Za uspešnost učencev sta pomembni obe vrsti doživljajev 

(Tomić, 2003).  

Intelektualni doživljaji: Kot že ime pove, se ti doživljaji nanašajo na intelektualne funkcije 

učencev. Intelektualne funkcije so percipiranje, predočevanje, domišljija, pomnjenje, mišljenje 

in vse drugo, kar je še povezano s pridobivanjem znanja. Če učitelj v učencu ne uspe sprožiti 

intelektualnih procesov, učenec ne bo dolgoročno osvojil znanja5 (Poljak, 1974).  

Čustveni doživljaji: Poleg zgoraj opisanih intelektualnih doživljajev so za učni proces enako 

pomembni tudi čustveni doživljaji. Ti so odgovorni predvsem za razmerje učencev do pouka in 

za njihovo stopnjo aktivnosti v le-tem. Učenci lahko imajo do pouka pozitiven, negativen ali pa 

nevtralen odnos. Če je njihov odnos pozitiven, bodo bili pri pouku aktivni, radovedni, če imajo 

negativen odnos, bodo pasivni in ne bodo sodelovali, če pa bo njihov odnos nevtralen, bo to 

pomenilo, da sicer ne bodo bili negativno nastrojeni, a prav tako ne pozitivno – to pa ne bo 

prineslo napredka. Učitelji morajo vedno poskušati v učencih vzbujati pozitiven in aktiven 

odnos do pouka, saj to vpliva na uspešnost učnega procesa (Poljak, 1974). 

2.1.2.1.4 Učne metode 

Učne metode so izredno močno povezane z drugimi didaktičnimi področji, a so kljub temu še 

vedno svoje specifično področje. Povezane so predvsem z materialno-tehnično, spoznavno in 

psihološko stranjo pouka. Najpreprosteje jih definiramo kot načine dela pri pouku. Ti načini 

dela se ne nanašajo zgolj na učitelja, ampak tudi na učence. Poljak (1974) izpostavi raznolikost, 

ki obstaja pri definiranju učnih metod, sam jih definira kot: »Načine dela pri pouku, pri čemer 

so učne metode sestavni del učnega dela v vseh delih učnega procesa, in to zmeraj v njihovi 

dvostranskosti glede na učitelje in učence«. Šilih (1970, str. 70) jih definira kot: »Delovne 

načine, s katerimi učitelj po nalogu družbe posreduje in utrjuje z obveznim učnim 

 
5 Zgoraj omenjena spoznavna stran učenja se nanaša prav na te intelektualne doživljaje (Poljak, 1974).   
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predmetnikom in učnim načrtom predpisano učno gradivo tako, da je stvarnologično pravilno, 

psihološko učinkovito in ideološko prežeto.« Tomić (2003, str. 87) pa jih na podlagi didaktične 

literature definira kot: »Znanstveno in praktično preverjene načine učinkovite komunikacije 

med učiteljem in učenci na vseh stopnjah učnega procesa, od pripravljanja, obravnavanja ali 

obdelovanja nove učne vsebine, vadenja, ponavljanja in preverjanja znanja, sposobnosti in 

spretnosti. To pomeni, da se učne metode ne nanašajo samo na učiteljevo delo (poučevanje), 

ampak tudi na delo učencev oziroma na učenje.«  

Pri učitelju vedno obstaja dilema o izbiri primernih učnih metod. Nekateri dejavniki, ki 

botrujejo pri tej izbiri so tip učne ure, sama učna vsebina, ki se jo pri uri obravnava, razvojna 

stopnja učencev, število učencev v razredu … (Poljak, 1974; Tomić, 2003). Valenčič Zuljan in 

Kalin (2020) v svoji raziskavi ugotavljata, da so učiteljice iz slovenskih osnovnih in srednjih 

šol kot dejavnik odločanja za izbor učnih metod navajale različne dejavnike kot so učna 

vsebina, učni cilji, značilnosti učencev, opremljenost šole/učilnice; v največji meri pa so 

izpostavljale kombinacije različnih navedenih dejavnikov.  

Poljak (1974) učne metode razdeli na metodo demonstriranja, metodo praktičnih del, metodo 

risanja oziroma ilustrativnih del, metodo pismenih del, metodo branja in dela s tekstom, 

razgovorno metodo in metodo ustnega razlaganja. Tomić (2003) pa jih razdeli glede na vire in 

sicer na verbalno-tekstualne, ilustrativno-demonstracijske, laboratorijsko-eksperimentalne in 

na metodo izkustvenega učenja. V tabeli 2 na kratko povzemamo vse metode, ki jih je opisal 

Poljak. 

 Tabela 2: Kratek opis učnih metod 

Poljak, V. (1974). Didaktika. Ljubljana: Državna založba Slovenije.  

Učna metoda Kratek opis 

Metoda demonstriranja Kazanje vsega tistega, kar je mogoče 

perceptivno doživeti.  

Metoda praktičnih del  Delo učencev in učiteljev na konkretnih 

predmetih. 

Metoda risanja oziroma ilustrativnih del Delo učencev in učiteljev, pri katerem se deli 

učne vsebine izražajo z risbo. 

Metoda pisanja Delo učencev in učiteljev, pri katerem se deli 

učne vsebine izražajo s pisanjem. 

Metoda branja in dela s tekstom Metoda, pri kateri učenci delajo s pomočjo 

branja in dela s teksti.  

Razgovorna metoda Delo učencev in učiteljev v obliki dialoga 

med učenci in učiteljem ter med učenci. 

Metoda ustnega razlaganja Metoda, pri kateri učenci in učitelji verbalno 

razlagajo dele učne vsebine. 
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Učiteljeva uporaba teh metod pri pouku pomembno označuje njegov slog poučevanja, 

zmožnost načrtovanja in izvajanja teh metod pa predstavlja učiteljeva metodična kompetenca   

(Valenčič Zuljan in Kalin, 2020). Blažič in drugi (2003, str. 329) vidijo učiteljeve metodične 

kompetence kot nekaj, kar se »kaže v učiteljevem znanju in sposobnostih, da v vsakokratnih 

konkretnih pogojih vedno znova samostojno organizira izobraževalni proces in oblikuje 

najustreznejše didaktične situacije, da bi vsi izvajalci uspešno delali in dosegali postavljene 

cilje.« Skozi metodično kompetenco lahko razumemo tudi uvajanje didaktičnih inovacij v učni 

proces, ko je to primerno.   

2.1.2.2 Makroelementi učnega procesa 

V nadaljevanju bomo predstavili artikulacijo tradicionalnega učnega procesa. Učne etape, ki jih 

bomo predstavili, so naslednje: ponavljanje/uvajanje, obdelovanje učne vsebine, 

vadenje/urjenje, ponavljanje in preverjanje/ocenjevanje. Etape si sledijo sukcesivno, 

pomembno pa je tudi, da se le-te navezujejo druga na drugo, lahko se celo združujejo – npr. 

med obravnavo nove snovi lahko vključimo tudi ponavljanje že osvojenega znanja (Poljak, 

1974; Podhostnik, 1981; Tomić, 2003). 

2.1.2.2.1 Pripravljanje/uvajanje 

To je začetna stopnja učnega procesa, katere pomembnost so skozi zgodovino spoznali mnogi 

pedagogi. V tej stopnji se mora učenec seznaniti s tem, kaj je učna vsebina, ki se bo v 

nadaljevanju obravnavala, na kakšen način in zakaj. Nikakor pa ne gre zgolj za golo seznanitev, 

ampak tudi za motiviranje učencev za nadaljnje delo) ter za njihovo vsestransko pripravo na 

uspešno reševanje didaktičnih nalog, ki sledijo v nadaljnjih fazah učnega procesa (Kubale, 

1999; Strmčnik 2001; Tomić, 2003). 

Izbrati moramo način pripravljanja, ki je primeren za obravnavano učne snovi, za učno stopnjo, 

ki sledi pripravljanju, in za čas, ki ga ima učitelj na voljo. Vpeljevanje mora biti kratko in 

učinkovito, načeloma naj ne bi trajalo več kot 5 minut (Poljak, 1974; Tomić, 2003). Od teh 

dejavnikov je odvisen tudi način motivacije, ki ga učitelj izbere (Podhostnik, 1984).  

Tomić (2003) našteje nekatere možnosti za optimalno pripravljanje učencev: predstavitev 

zanimivih podatkov iz zgodovine znanosti, odkritja, iznajdbe in podobno, zanimiva anekdota o 

ljudeh ali delu, obrazložitev praktičnega pomena tematike, oblikovanje uganke … Učitelj mora 

biti pri tem koraku inovativen in nikakor ne zgolj monotono učne snovi napovedati z naslovom 

(Strmčnik, 2001).  
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Zavedati se moramo, da lahko tudi pri tem prihaja do napak. Lahko gre za to, da je priprava 

nefunkcionalna, neustrezna, so uporabljeni neustrezni načini dela ali pa je učitelj preveč 

osredotočen na časovni okvir, v katerem mora speljati to stopnjo, tudi če je ta nesmiseln za 

določeno učno snov. Neustrezno je mišljenje, da se ta stopnja lahko univerzalno izvaja za vse 

učne snovi in predmete enako (Poljak, l974). Tomić (2003) opozarja še na nekatere druge 

napake in sicer to, da učitelj pouk vedno začne na enak način, da je stopnja pripravljanja 

nepovezana s stopnjo, ki ji sledi, uporaba pogovorne metode žoge, predolga stopnja 

pripravljanja, nejasno zastavljeni cilji, in da učitelj popolnoma preskoči to stopnjo in preide na 

naslednjo. 

2.1.2.2.2 Obdelovanje učne vsebine 

Obdelovanje učne vsebine je stopnja, v kateri učenci pridobivajo nova znanja (Tomić, 2003) in 

ravno to je temeljni cilj pouka (Podhostnik, 1981). Od te stopnje je v veliki meri odvisen 

nadaljnji uspeh učenca pri pouku. Ravno zaradi tega mnogi didaktiki poudarjajo, da je 

pomembno, da se tej stopnji nameni veliko časa (Poljak, 1974), tudi celo 35 % celotnega časa, 

ki je namenjen določeni učni snovi (Kubale, 1999). Prav tako pa je pomembno, da je učitelj v 

tej fazi dobro pripravljen, da je čas izrabljen kar se da optimalno in vodi v čim večjo mero 

učenja pri učencih (Tomić, 2003).  

Najbolj optimalno je, če učenci pridobivajo nova znanja iz primarnih virov (Kubale, 1999). A 

to ni vedno mogoče bodisi zaradi narave učne snovi bodisi zaradi drugih okoliščin (Podhostnik, 

1981; Tomić, 2003). Prav tako pa je najbolj optimalno, če nova znanja spoznajo preko 

neposrednega opazovanja (Tomić, 2003). Poleg spoznavanja je nujno potrebna tudi posplošitev. 

V to stopnjo morajo biti vključeni primerni didaktični postopki, ki bodo pri učencih vodili v 

posplošitve. Le-te pa je možno spoznati le skozi miselne operacije (Poljak, 1974; Tomić, 2003). 

Na tem mestu pa je pomembno poudariti še stopnjevanje znanja, ki mora nujno potekati. Znanje 

se mora postopno razširjati in stopnjevati. Poljak (1974, str. 149-150) to opiše tako: 

»Stopnjevanje je postopno razširjanje znanja z razlaganjem in pridobivanjem novih dejstev in 

posplošitev in hkrati postopno poglabljanje znanja ob prav tako postopnem ustvarjanju 

logičnega pregleda oziroma strukture.« Gre za pomemben del, ki je lahko podvržen mnogim 

napakam. Učitelj lahko učno snov stopnjuje prehitro ali prepočasi, prav tako pa se lahko odloči 

za preveč hiter tempo (Poljak, 1974; Tomić, 2003). Takšne napake lahko vodijo v to, da se zdi 

učencem nova učna snov nedostopna (Kubale, 1999). 
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2.1.2.2.3 Vadenje/urjenje 

Če želimo doseči kar največje pridobivanje znanja pri učencih je pomembno, da obdelovanje 

učne vsebine povežemo z vadenjem. Ravno s tem bomo dosegli funkcionalno nalogo pouka, ki 

je razvijanje delovnih sposobnosti (Poljak, 1974). Tomić (2003, str. 111) vadenje definira: 

»Oblika ponavljanja določene dejavnosti, operacije oziroma tehnike z namenom, da bi se 

aktivnost čim bolj avtomatizirala, da bi potekala zanesljivo in hitro in ob vedno manj potrebni 

kontroli zavesti.«  

Urjenje pa lahko definiramo kot dejavnosti, katerih namen je oblikovati spretnosti pri 

oblikovanju tehnike dela. Gre za poseben vidik ponavljanja, ki pri učencih vodi v utrjevanje in 

izboljševanje praktičnih psihomotoričnih in tudi miselnih dejavnosti (Kubale, 1999; Kramar, 

2009).  

Proces vadenja sestavlja več korakov prikazanih na sliki 2.2. 

Slika 2: Koraki pri procesu vadenja 

 

Prirejeno po Podhostnik (1981). Didaktika. Ljubljana: Pedagoška akademija in Tomić, A. 

(2003). Izbrana poglavja iz didaktike. Ljubljana: Filozofska fakulteta.  

Ko preidemo v proces vadenja, poznamo osnovno, nadaljnje/dopolnilno in korektivno vadenje. 

Pri osnovnem vadenju učenci dejavnost preprosto kontinuirano ponavljajo. Učitelj ima tukaj 

opazovalno vlogo. Če je potrebno, pa tudi odpravlja nepravilnosti, ponovno pokaže dejavnost 

ali pa je preprosto v oporo učencem. Takšno vadenje lahko poteka v šoli in tudi doma 

(Podhostnik, 1981; Poljak, 1974; Tomić, 2003).  

Temu sledi nadaljnje/dopolnilno vadenje. Tukaj gre predvsem za uporabljanje dejavnosti v 

praksi ali pa celo uporabljanje le-te na drugih področjih. Učenci morajo dejavnost pogosto 

uporabljati, to pa vodi v razvoj navade. Prav tako kot prejšnja faza se takšno vadenje izvaja 

tako v šoli kot tudi doma (Podhostnik, 1981; Poljak, 1974; Tomić, 2003). 

Na koncu pride še do korektivnega vadenja. Te faze ni potrebno izvajati z vsemi učenci, ampak 

zgolj s tistimi, ki jim dejavnosti ni uspelo preoblikovati v navado oziroma je prišlo do težav že 

v kateri izmed prejšnjih faz. Pomembno je, da je ta faza individualizirana (Podhostnik, 1981; 

Poljak, 1974; Tomić, 2003). 
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2.1.2.2.4 Ponavljanje 

Zmotno je mišljenje, da se z vadenjem učni proces konča. Pomembno je, da učenci učno snov 

še naprej ponavljajo in obnavljajo, saj le tako lahko postane del njihove trajne zavesti (Poljak, 

1974; Tomić, 2003).  Če do tega ne pride, obstaja nevarnost, da se sproži procesa pozabljanja 

(Andoljšek, 1976). Poznamo različne delitve ponavljanja, glede na kakovost razlikujemo dve 

vrsti ponavljanja, in sicer mehanično oziroma reproduktivno in ustvarjalno oziroma 

produktivno (Podhostnik, 1981; Poljak, 1974; Tomić, 2003). 

Pri reproduktivnem ponavljanju gre za preprosto reprodukcijo učnih vsebin s strani učenca. 

Najpogosteje se to izvaja s pomočjo učbenikov ali zapiskov, ki so nespremenjeni. Glavna in 

praktično edina duševna funkcija je tukaj pomnjenje. Lahko bi rekli, da gre za izredno 

monotono vrsto ponavljanja, ki ni najbolj učinkovita iz vidika utrjevanja znanja. Čeprav ima 

takšno ponavljanje nekatere slabosti, je pomembno, da vseeno ostane del učnega procesa vsaj 

do neke mere, predvsem za učne vsebine, ki se jih je potrebno naučiti dobesedno (Podhostnik, 

1981; Poljak, 1974; Tomić, 2003). 

Pri produktivnem ponavljanju učenci znanje o učnih vsebinah uporabljajo aktivno. Ponavljanje 

poteka z uporabo miselnih aktivnosti, ki so na primer primerjanje, sintetiziranje, sistemiziranje, 

spreminjanje, konkretiziranje, preverjanje hipoteze … (Podhostnik, 1981; Poljak, 1974; Tomić, 

2003). 

Ponavljanje pa lahko ločimo tudi glede na čas, in sicer ponavljanje na začetku šolskega leta, ob 

zaključku polletja in ob zaključku šolskega leta ter glede na mesto, ki ga ima v strukturi učnega 

procesa, in sicer kot strukturna prvina vsake učne ure in po obravnavi učne teme (Podhostnik, 

1981; Tomić, 2003). 

2.1.2.2.5 Preverjanje in ocenjevanje 

Preverjanje je stopnja, ki zaključi učni proces. To pa ne pomeni, da ni prisotno skozi vse stopnje 

učnega procesa. Tako lahko ločimo sprotno ali pa sumativno preverjanje znanja. Prvo se kot že 

ime pove, odvija sproti in ima funkcijo učenja. Da nam neko informacijo o tem, kako uspešen 

je pouk (Podhostnik, 1981; Tomić, 2003). Glavni namen preverjanja pa je tudi to, da učitelju 

omogoči, da pravočasno zazna težave pri učenčevem učenju in prepreči učne neuspehe (Šilih, 

1961, str. 290). Sumativno preverjanje znanja pa se odvija na koncu nekega sklopa učne snovi 

in ima funkcijo merjenja doseženih rezultatov, pogosto pa se ga tudi kombinira skupaj z 

ocenjevanjem. Ocenjevanje se lahko prične le, ko so učenci prešli skozi vse stopnje učnega 

procesa (Podhostnik, 1981; Tomić, 2003). 
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Preverjanje in ocenjevanje pa lahko razdelimo tudi glede na to kdo ga izvaja, in sicer na 

preverjanje učitelja in na samopreverjanje (učenec se preverja sam) in pa glede na tehniko 

preverjanja, ki je lahko pisna, ustna ali pa praktična (Podhostnik, 1981; Tomić, 2003). 

Ustno preverjanje/ocenjevanje: Pri tem načinu preverjanja gre za neposreden stik učenca z 

učiteljem. Najpogosteje poteka skozi pogovor s pomočjo vprašanj in odgovorov. Učenec ima 

priložnost, da obrazloži, kako je prišel do določenega odgovora, učitelj pa lahko od njega 

zahteva dodatno razlago (Podhostnik, 1981; Poljak, 1974; Tomić, 2003). Prednost tega načina 

je neposreden odnos med učencem in učiteljem (Kubale, 1999). Pomanjkljivosti tega načina so 

na primer to, da je obseg preverjene učne snovi omejen6, da je potrebno med izpraševanjem 

zaposliti druge učence in da je lahko ta način nekoliko zamuden. Nekatere možne rešitve tega 

problema so polpismena ustna izpraševanja, pri katerih učenci skupinsko odgovore pišejo na 

listke in jih potem zgolj še dodatno pojasnijo ali pa skupinska ocenjevanja v smislu diskusij 

(Podhostnik, 1981; Poljak, 1974; Tomić, 2003). 

Pisno preverjanje/ocenjevanje: Obstajajo različne oblike pisnega preverjanja znanja, in sicer 

preverjanje z nalogami prostih odgovorov, z nizi nalog objektivnega tipa in praktično. Pri 

prostih odgovorih gre za to, da mora učenec sam oblikovati odgovor na zastavljeno vprašanje 

in ga tudi zapisati, medtem ko so odgovori pri nizih nalog objektivnega tipa precej bolj zaprti7. 

Praktično preverjanje pride v poštev zgolj pri nekaterih predmetih, na primer pri športu, 

gospodinjstvu ipd. Učenec mora pri tej obliki svoje znanje prikazati na praktičnem primeru, ki 

se seveda razlikuje glede na učno snov (Podhostnik, 1981; Poljak, 1974; Tomić, 2003). 

2.2 Didaktične inovacije 

Inovacije pri pouku so: »sinhroniziran sistem pedagoških, družbenih, organizacijskih in 

ekonomskih ukrepov, temeljito zasnovanih na pedagoški in drugih znanostih, ki so usmerjeni k 

izboljšanju kvalitete vzgojno-izobraževalnega dela ob racionalnem izkoriščanju kadrov, časa in 

sredstev, k demokratizaciji odnosov v šolah, k maksimalnemu razvijanju inventivnosti, 

originalnosti in kreativnosti učiteljev in učencev, k uresničevanju pogojev za ustrezno 

pedagoško spremljanje, programiranje, normiranje in vrednotenje pedagoškega dela, k 

odkrivanju najustreznejših materialnih dejavnikov, ki bodo motivirali učence in učitelje pri 

njihovem delu« (Mandić, 1983, str. 192). 

 
6 To lahko vodi tudi v problem sreče in smole, ko učenec dobi ravno vprašanje ki ga ne zna najbolje, medtem ko 

je njegovo znanje na drugih področjih učne snovi izjemno (Podhostnik, 1981, str. 67). 
7 Tukaj gre bolj za vprašanja, ki so dopolnjevanje, obkroževanje, povezovanje in podobno (Podhostnik, 1981, str. 

69-70). 
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2.2.1 Spremembe in njihov pomen 

Danes živimo v svetu, v katerem se prepletajo različne kulture, vrednote, in v katerem dnevno 

prihaja do najrazličnejših sprememb in napredkov na mnogih področjih. Razvoj je hiter, in če 

se ozremo v preteklost, lahko vidimo, da se je v primerjavi z dvajsetimi ali pa celo desetimi leti 

spremenilo mnogo. Nerealno je pričakovati, da lahko ob takšni meri sprememb okoli nas šola 

ostaja vedno enaka. Če bi se to zgodilo, bi hitro imeli težave z zastarelostjo in celo čisto 

neprimernostjo. Nikakor ni ustrezno pričakovanje, da se bo šola konstantno popolnoma 

spreminjala in implementirala vsako inovacijo, ki se pojavi, ampak mora k spremembam 

stremeti z zdravo mero razuma (Schollaert, 2006).  

Spremembe v šoli lahko razdelimo na spremembe prvega, drugega in tretjega reda. Pri 

spremembah prvega reda gre predvsem za izboljšave v tehničnem smislu, to pa v šoli lahko 

pomeni na primer uporaba e-redovalnice. Spremembe drugega reda so tiste, ki se sicer ne 

razlikujejo bistveno od obstoječega stanja, a morda vseeno od učitelja zahtevajo za vpeljavo 

neko mero novega znanja. V šoli bi to lahko pomenilo na primer nov učbenik, ki ni popolnoma 

drugačen od starega, a vseeno prinaša nekaj novosti. Spremembe tretjega reda pa so najbolj 

korenite. Zahtevajo korenite paradigmatske premike in do neke mere tudi osvežitev prepričanj 

vseh vključenih v to spremembo. Primer v šoli je vpeljevanje samouravnavajočega učenja v 

šolo, ki je pred tem pretežno izvajala frontalni pouk. Vse tri vrste sprememb se nahajajo v 

kontinuumu, pomembno ločnico pa lahko opazimo med spremembami drugega in tretjega reda 

(Schollaert, 2006). 

Didaktične spremembe oziroma inovacije so v šolah pomembne zaradi »številnih raziskovalnih 

spoznanj o pouku in učenju (učna diferenciacija in individualizacija, teorija mnogoterih 

inteligenc ipd.), spremenjenih, raznolikih in vse »zahtevnejših« učencev in njihovih potreb ter 

zahtevnejših ciljev šolanja in zaradi hitrosti spreminjanja in zastarevanja informacij« 

(Jorgenson, 2006, v Valenčič Zuljan in Kalin, 2007, str. 163). 

2.2.2 Učitelj in inovacije v šoli 

Kvaliteten strokovni razvoj učitelja je za izboljševanje izobraževalnega sistema ključnega 

pomena. Vedno bolj se prepoznava dejstvo, da šola ne more biti boljša kot učitelji in delavci v 

njej. Strokovni razvoj se lahko odvija na veliko različnih načinov, a vsem je skupno to, da 

pedagoški delavci spreminjajo strokovne prakse in prepričanja (vsaj to neke mere). Cilj 

takšnega strokovnega razvoja pa bi vedno moralo biti izboljšano učenje učencev (Guskey, 

2002).   
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Učitelji se največkrat odločajo za inovacije v primeru, ko čutijo, da bodo lahko pozitivno 

prispevali k razvoju učencev. Pomembno je, da ta doseže pri delu z učenci uspeh, saj lahko le 

tako trdimo, da je bila inovacija zadovoljiva (Valenčič Zuljan, 1997). Cilji inovacij so pogosto 

na primer dvigovanje učenčeve motivacije za učenje in delo, dati učencem čim več znanja na 

poglobljenem nivoju in z večjo uporabnostjo, omogočiti učencem pridobivanje znanja po 

drugačni, aktivnejši poti … (Valenčič Zuljan, 1997). 

Nikakor ne smemo zmotno misliti, da so učitelji sami edini odgovorni za kvaliteto in 

spremembe. Šole postanejo učinkovite šele, ko imajo poleg kvalitetnega kadra tudi okolje, ki 

spodbuja spremembe in nagrajuje dobro delo. Oba pogoja sta povezana in vplivata drug na 

drugega (Fullan, 2001). Najpogosteje so pri uvajanju inovacij učiteljem v oporo sodelavci, 

vodstvo šole in pa tudi zunanji sodelavci (Valenčič Zuljan in Kalin, 2007).  

Za vpeljevanje didaktičnih inovacij pa se ne odloči vsak učitelj. Zelo pomembna povezava 

obstaja med učiteljevo naklonjenostjo do inovacij in tem, da se za le-te tudi v praksi odloči 

(Valenčič Zuljan, 1997). Pri učiteljih, ki se popolnoma upirajo spremembam, se je potrebno 

vprašati, zakaj sploh pride do tega. Do tega lahko pride, ker učitelj preprosto ne prepozna, da 

obstaja potreba za spremembo. Če učitelj ne razume, da je potrebno uvesti nekatere spremembe, 

jih verjetno tudi ne bo uvedel in se bo raje zatekel k ohranjanju statusa quo. Prav tako pa lahko 

do tega pride zaradi moči navade. Navade pogosto predstavljajo pomembno oviro pri uvajanju 

sprememb. Vedno je lažje delovati po znanih tirnicah, kot pa skočiti v neznano z na primer 

uvajanjem didaktične inovacije. Prav tako je tukaj lahko prisoten tudi strah pred neznanim. 

Razlog za upiranje spremembam pa lahko leži tudi v preteklih izkušnjah z le temi. Če je učitelj 

v preteklosti neuspešno poskušal uvesti spremembo, ima lahko do ponovnega poizkusa zelo 

previden odnos (Zimmerman, 2006). To je le nekaj možnih razlogov. 

2.2.3 Implementacija sprememb v šole 

Spremembe je tako kot v mnogih ustanovah tudi v šolah mogoče uvesti na dva načina, in sicer 

od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor. Prvi način ima veliko manjše možnosti za uspeh kot 

drugi. Pogosto se ta način za uvajanje sprememb ubere, ko želi vodstvo šole uresničevati 

zastavljene cilje oziroma vizijo. Takšne spremembe so lahko teoretsko zelo dobro podkrepljene, 

a jim manjka upoštevanje posameznika, ki bo odgovoren za vpeljevanje takšnih sprememb. 

Pomembno je, da imajo učitelji pri svojem delu relativno visoko stopnjo avtonomije v smislu 

sprejemanja strokovnih odločitev v nepredvidljivih situacijah (Sentočnik, 2006). 
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Ravno zaradi tega je veliko bolj optimalen način od spodaj navzgor. Pri takšnem načinu so v 

načrtovanje sprememb vključeni tudi tisti, ki bodo odgovorni za njihovo izvajanje. To je 

pomembno tudi z vidika klime na delovnem mestu, ki je bistveno boljša, če imajo učitelji 

občutek pomembnosti in odgovornosti ne pa občutek tega, da zgolj prejemajo navodila. Ne gre 

nujno za to, da bi moralo vodstvo šole za spremembe čakati na pobude s strani učiteljev, ampak 

bolj za to, da se jih vključuje pri načrtovanju le-teh (Sentočnik, 2006). 

Če želimo, da je šola kar najbolj uspešna pri vpeljevanju sprememb, je najboljša strategija, da 

se združi oba načina vpeljevanja sprememb (Sentočnik, 2006). V nadaljevanju sledi obravnava 

ene izmed didaktičnih inovacij in sicer pristopa obrnjenega učenja in poučevanja.  

2.3 Obrnjeno učenje in poučevanje 

Najprej se je pojavil koncept obrnjene učilnice, ki mu je sledil razvoj koncepta obrnjenega 

učenja. Obrnjena učilnica je v tem, da je v središču pozornosti učitelj in njegovo podajanje 

znanja, zelo podobna tradicionalnemu poučevanju (Plešec Gasparič, 2019). Različni avtorji 

definirajo obrnjeno učilnico različno. Za Lage idr. (2000, str. 32) pomeni obrnjena učilnica to, 

da se dogodki, ki se tradicionalno odvijajo v šoli, zdaj odvijajo doma, in dogodki, ki se 

tradicionalno odvijajo doma, v šoli. Ta koncept prinaša zgolj obrnjenost v smislu tega, kaj se 

dogaja v učilnici in kaj se dogaja izven le-te. Ne prinaša pa še sprememb v povečani 

vključenosti učencev in njihovega sodelovanja pri pouku. Prav tako pa jih ne postavlja v 

središče pozornosti, kot jih kasneje razvit koncept obrnjenega učenja (Abeysekera in Dawson, 

2014). 

Začetke koncepta obrnjenega učenja, ki temelji na uporabi videoposnetkov, lahko postavimo v 

leto 2006, ko sta srednješolska učitelja kemije Bergmann in Sams svojim učencem učne ure 

posredovala preko videoposnetkov, katere so si ogledali doma (Plešec Gasparič, 2019). 

Obrnjeno učenje  in poučevanje definirata kot pedagoški pristop, pri katerem se direktno 

razlaganje premakne iz skupinskega učnega prostora v individualni učni prostor. Skupinski učni 

prostor pa je tako preobražen v dinamični, interaktivni prostor, v katerem učitelj vodi učence, 

ko ti uporabljajo koncepte v praksi in kreativno. Prvo bolj opazno znanstveno razpravo pa lahko 

pripišemo Strayerju iz leta 2007, ko je to tematiko obravnaval v svoji doktorski disertaciji. Ta 

se je med drugim opiral na dela Bakerja in Lagea; Platta in Treglia iz leta 2000. Ti avtorji so se 

sicer ukvarjali z obrnjeno učilnico in ne z obrnjenim učenjem (Abeysekera in Dawson, 2014). 

Bishop in Vergler (2013, str. 7) obrnjeno učenje in poučevanje definirata kot izobraževalno 

tehniko, ki jo sestavljata dva dela, in sicer interaktivna aktivnost skupinskega učenja v učilnici 



Marko Glavan  Magistrsko delo 

18 

 

in direktna individualna računalniška navodila zunaj učilnice. Ta definicija striktno izključuje 

vse oblike, ki ne vključujejo videov izven učilnice. Takšno definicijo, ki vključuje tehnološko 

komponento, podajo tudi Hamdan idr. (2013, str. 4), ki ga vidijo kot učni model, pri katerem 

učitelji premaknejo direktno učenje iz skupinskega učnega prostora v individualni učni prostor 

s pomočjo različnih tehnologij.  

2.3.1 Značilnosti obrnjenega učenja in poučevanja 

Značilnosti obrnjenega učenja lahko povzamemo v pet točk (Hwang idr., 2015).: 

– Spremenjena uporaba časa v razredu: Vsebine, ki so bile tradicionalno poučevane skozi 

direktno razlago in jih lahko učenci razumejo sami, so zdaj predstavljene na drugačen način, 

najpogosteje kot video. S tem se učenci učijo izven učilnice. V razredu se odvijajo diskusije, 

projekti in reševanje problemov, in to učencem pomaga uporabiti, kar so se naučili. 

– Spreminjanje uporabe časa izven razreda: Čas, ki bi bil drugače uporabljen za domače 

naloge, se premakne v učilnico. Preden učenci pridejo na uro, doma izvajajo različne načine 

samostojnega učenja s pomočjo gledanja videov.  

– Čas izven učilnice se uporabi za to, da učenci pridobivajo znanje na nivoju pomnjenja in 

razumevanja.  

– V učilnici se poudarja pomen interakcije med učenci in med učiteljem in učenci. Prav tako 

se poudarja znanja povezana z reševanjem problemov. Učenci v učilnici pridobivajo znanje 

na nivoju uporabnosti, analiziranja in evalvacije. 

– Pomembna je uporaba tehnologij, predvsem videov. Nekateri avtorji se sicer ne strinjajo, 

da je tehnologija nujen element obrnjenega učenja. A ne moremo zanikati, da so videi 

najlažja oblika za predstavitev učiteljevega predavanja.  

Kako pa lahko učitelji zagotovijo, da bo implementacija obrnjenega učenja uspešna in bo imela 

željene učinke? Bergmann in Sams navedeta nekatere ključne dejavnike uspešnosti, ki jih 

morajo imeti učitelji nujno v mislih pri implementaciji obrnjenega učenja. Prvi izmed 

dejavnikov je sodelovanje. Praktično nemogoče je, da bi učitelj uspešno implementiral obrnjeno 

učenje in poučevanje sam. Večina uspešnih primerov implementacije obrnjenega učenja 

vključuje neko mero sodelovanja med učitelji oziroma zaposlenimi v šoli. Tukaj je pomembno 

omeniti tudi podporo s strani vodstva šole, ki mora učitelje pri uvajanju inovacij nujno 

podpirati. Ker pa gre za didaktično inovacijo, ki vključuje tudi informacijsko-komunikacijske 

tehnologije, je pomembna tudi podpora šolskega računalničarja. Naslednji dejavnik je učenje, 

pri katerem je učenec v središču. Prepogosto v šolah prihaja do napake, da je v središču 

pozornosti v učilnici učitelj, ki predava snov. To lahko vodi do tega, da so nekateri učenci lahko 
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popolnoma distancirani od učnega procesa. Ko učitelj od predavatelja prestopi v vlogo tistega, 

ki postane spodbujevalec učenja, lahko v središče pozornosti prestopijo učenci in predvsem 

njihovo učenje (Bergmann in Sams 2014). 

Naslednji izmed dejavnikov so optimizirani prostori za učenje. Dizajn mnogih učilnic je takšen, 

da omogoča to, da je učitelj, ki predaja snov v središču pozornosti. Učilnico je potrebno 

preoblikovati tako, da bo čim bolj spodbujala spremenjene naloge, ki jih bodo imeli učenci pri 

obrnjenem učenju. Poudarek ni več na poučevanju, ampak na učenju. Pomembno je tudi, da 

ima učitelj zadostno količino časa za implementacijo te didaktične inovacije. Ne glede na to, 

kakšno spremembo želimo v šolo uvesti, bo ta terjala veliko mero časa in potrpežljivosti. Terjala 

pa bo tudi veliko samorefleksije. Za to, da bo implementacija kar se da uspešna, je pomembno, 

da se učitelji poslužujejo tudi samorefleksije. Nerealno je pričakovati, da bo v prvem poizkusu 

vse potekalo gladko. Verjetno bo za uspešen proces potrebno izvesti veliko manjših sprememb 

(Bergmann in Sams 2014).  

Problem, ki se lahko pojavi pri obrnjenem učenju, pa je motivacija učencev doma. Praktično 

celoten uspeh obrnjenega učenja temelji na tem, da učenci doma opravijo potrebne naloge. Če 

učenci doma ne pogledajo videa in opravijo potrebnega dela, ima lahko obrnjeno učenje in 

poučevanje na količino znanja zelo negativen vpliv. Ravno zaradi tega je pomembno, da učitelji 

dodajo strategije, s pomočjo katerih se prepričajo, da je bilo delo doma dejansko opravljeno 

(Abeysekera in Dawson, 2014). Problem pa predstavlja tudi to, da obrnjeno učenje in 

poučevanje ni podprto z veliko mero empiričnih dokazov o njegovih pozitivnih učinkih 

(Abeysekera in Dawson, 2014). 

2.3.2 Štirje stebri obrnjenega učenja in poučevanja 

Hamdan idr. (2013) navedejo štiri stebre obrnjenega učenja: 

– Prilagodljiva okolja (Flexible environments): Za izvedbo obrnjenega učenja so pomembna 

prilagodljiva okolja, to pa smo poudarili tudi že zgoraj. Učitelji pogosto za namene 

obrnjenega učenja popolnoma spremenijo postavitev učilnice, da bi spremenili dinamiko 

dela v učilnici. Sprejeti je potrebno to, da bo delo v učilnici pri obrnjenem učenju morda 

nekoliko bolj kaotično in glasno v primerjavi s tradicionalnim učenjem. 

– Premik v kulturi učenja (A shift in Learning culture): Pri tradicionalnem učenju je učitelj 

glavni vir informacij. Pri obrnjenem učenju gre, kot smo že omenili, za premik k pristopu, 

pri katerem je učenec v središču pozornosti. Čas pri pouku je uporabljen za poglobljeno 

raziskovanje tematik in ustvarjanje bogatejših priložnosti za učenje. Učenci so aktivno 



Marko Glavan  Magistrsko delo 

20 

 

vključeni v oblikovanje znanja skozi priložnosti za sodelovanje in evalvacijo svojega 

učenja. Učitelji čas v učilnici porabijo za to, da se prepričajo, da vsi učenci snov razumejo.  

– Namenske vsebine (Intentional content): Učitelji se morajo odločiti katere vsebine morajo 

poučevati direktno, saj je razlaga učinkovit način za predstavitev nekaterih konceptov. A 

pomembno se je zavedati, da ne vseh. Za nekatere vsebine je bolje, če jih učenci predhodno 

samostojno raziskujejo. Čas v učilnici naj bo uporabljen optimalno, predvsem za uporabo 

različnih učnih metod glede na obravnavano učno snov in glede na učence, ki jih poučujejo.  

– Profesionalni izobraževalci (Professional educators): Nekateri kritiki obrnjenega učenja 

menijo, da bodo na neki točki videi popolnoma nadomestili učitelje. Temu seveda ni tako. 

Pri pristopu obrnjenega učenja so profesionalni učitelji izredno pomembni in morajo 

pogosto razpolagati z več spretnostmi kot za tradicionalno poučevanje. Presoditi morajo, 

kdaj in kako naj se učenje izvaja v skupini in individualno ter kako maksimizirati čas v 

učilnici za kar najbolj koristne interakcije med učenci in učiteljem.  

2.3.3 Spremembe ki jih obrnjeno učenje in poučevanje prinaša 

Obrnjeno učenje in poučevanje prinaša v učni proces kar nekaj sprememb. Čas v učilnici je 

tukaj uporabljen drugače kot pri tradicionalnem učenju, po mnenju Bergmanna in Samsa (2014) 

je uporabljen bolj učinkovito. Najbolje se čas v učilnici uporabi ne za razlago učencem, ampak 

za vključevanje različnih učnih aktivnosti in spodbujanje reševanja problemskih nalog 

(Bergmann in Sams, 2014, str. 6).  

Spremembe lahko opazimo tudi pri vrstnem redu učnih stopenj. Obravnavanje nove učne snovi 

se pri tradicionalnem pouku dogaja v šoli, pri obrnjenem učenju pa se prenese domov. Čas v 

šoli pa je lahko tako v večji meri posvečen vadenju/urjenju in ponavljanju. Pomembno je 

omeniti tudi to, da je pri tradicionalnem pouku velik del časa, namenjen obravnavi nove učne 

snovi. Pri obrnjenem učenju se ta čas pomembno zmanjša (Plešec Gasparič, 2019). 

Pomembne spremembe pa obrnjeno učenje in poučevanje prinaša tudi v učne cilje. Leta 1956 

je Bloom predstavil svojo taksonomijo učnih ciljev. Ta je vključevala šest večjih stopenj in 

sicer znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in evalvacija (Krathwohl, 2010, str. 212). 

Pri tradicionalnem pouku so nižje stopnje Bloomove taksonomije izvedene v šoli med učno uro, 

in sicer znanje, razumevanje, včasih pa tudi uporaba. Zgornje stopnje – analiza, sinteza in 

evalvacija pa ostanejo za izvedbo doma. Učenec jih izvede sam, izjemoma s pomočjo staršev 
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ali sošolcev. Obrnjeno učenje in poučevanje prinaša spremembo v tem, da so nižje stopnje 

Bloomove taksonomije izvedene zunaj časa pouka in ne v šoli8 (Bormann, 2014). 

Nikakor pa ne smemo pozabiti na spremembe, ki jih prinaša v učne metode. Nekatere 

spremembe prinaša v učno metodo pogovora. Metoda razlage je izvedena doma, to pomeni, da 

je lahko več časa pri pouku posvečenega učni metodi pogovora – tako dialogom med učenci in 

med učiteljem in učenci. Lahko bi rekli tudi, da do neke mere prinaša spremembe tudi v metodo 

dela s tekstom. Učenci se učijo samostojno, kar pomeni, da je lahko ta metoda zaradi tega 

nekoliko bolj uporabljena. Nekoliko več priložnosti pa je tudi za metodo praktičnih del (Plešec 

Gasparič, 2019). 

2.3.4 Primerjava tradicionalnega pouka in obrnjenega učenja in poučevanja 

V tabeli 3 prikazujemo kratko primerjavo med tradicionalnim poukom in obrnjenim učenjem 

in poučevanjem 

Tabela 3: Primerjava med tradicionalnim poukom in obrnjenim učenjem in poučevanjem 

Tradicionalni pouk Obrnjeno učenje in poučevanje 

Obravnavanje učne snovi poteka v šoli pri 

pouku. 

Obravnavanje učne snovi poteka doma. 

Vadenje/urjenje in ponavljanje poteka v šoli9 

v manjšem obsegu. 

Vadenje/urjenje in ponavljanje v večjem 

obsegu poteka šoli. 

Direktno učenje v skupinskem učnem 

prostoru10. 

Direktno učenje v individualnem učnem 

prostoru11. 

Čas v razredu uporabljen za poučevanje 

vsebin. 

Čas v razredu uporabljen za diskusije, 

projekte in reševanje problemov – 

uporabljanje tega, kar so se naučili doma. 

Pridobivanje znanja na nivoju pomnjenja in 

razumevanja v šoli. 

Pridobivanje znanja na nivoju pomnjenja in 

razumevanja doma. 

Uporabljanje znanja na nivoju uporabnosti, 

analiziranje in evalvacije doma. 

Uporabljanje znanja na nivoju uporabnosti, 

analiziranje in evalvacije v šoli. 

Bloomove stopnje: analiza, sinteza in 

evalvacija se izvedejo doma; znanje 

razumevanje in uporaba pa se izvedejo v šoli. 

Bloomove stopnje: analiza, sinteza in 

evalvacija se izvedejo v šoli; znanje, 

razumevanje in uporaba pa se izvede doma. 

Pri pouku bolj uporabljena metoda razlage. Pri pouku bolj uporabljena metoda pogovora. 

 

 
8 Največ krat so, kot smo že omenili, izvedene s pomočjo videov (Bormann, 2014, str. 8).  
9 Pomembno se je seveda zavedati, da so tudi pri tradicionalnem pouku nekatere ure popolnoma namenjene 

vadenju/urjenju in ponavljanju, predvsem pred ocenjevanjem.  
10 Pod pojmom skupni učni prostor tukaj razumemo učilnico, kot fizični prostor, v katerem se učenci skupaj 

učijo. 
11 Pod pojmom individualni učni prostor tukaj razumemo dom, kot fizični prostor, v katerem se učenci učijo 

sami. 
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2.4 Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij pri pouku 

»Informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) je skupen izraz za nabor najrazličnejših 

računalniških, informacijskih in komunikacijskih naprav (strojna oprema), aplikacij 

(programska oprema), omrežij (Internet) in storitev« (Inštitut za informatiko, 2020).  

Začetke vključevanja IKT v šole lahko postavimo v osemdeseta leta prejšnjega stoletja, v 90. 

pa so postale tam že stalnica. V Sloveniji se je »informatizacija« šol začela izvajati leta 1972. 

Takrat je v projektu sodelovalo 30 šol, v katerih je bilo izvedeno tudi izobraževanje učiteljev. 

Danes so IKT nepogrešljiv del izobraževalnega sistema v mnogih državah, tudi v Sloveniji, kjer 

so IKT del kurikulumov, vsaka šola pa je opremljena z računalniki in povezana z internetom 

(Brečko in Vehovar, 2008).  Pomen IKT-ja in z njim povezanih znanj je razviden tudi iz Zakona 

o osnovni šoli, in sicer iz 2. člena, v katerem so navedeni cilji izobraževanja, med katerimi je 

tudi  »razvijanje pismenosti in razgledanosti na informacijskem področju« (Zakon o osnovni 

šoli-ZOsn, 1996, 2. člen). 

Z uvedbo IKT v šole so prišla tudi velika pričakovanja o tem, v kolikšni meri bodo le te 

izboljšale izobraževalni proces. V upanju na velike izboljšave so bili vložki v IKT v šolah 

ogromni12. Kljub temu, da se velika pričakovanja niso uresničila, imajo lahko IKT na 

izobraževalni proces izredno pozitivne učinke13 (Tubin, 2007). Uspeh uvedbe IKT-ja14 je v 

glavnem odvisen od pristopa, ki ga učitelj izbere pri učenju z uporabo le-teh. Prvi izmed možnih 

pristopov je usmerjen v tehnologijo. Tukaj je v središču uporaba tehnologije in zagotavljanje 

dostopa do kar najsodobnejše na trgu. Vloga tehnologije je to, da zagotavlja dostop do 

poučevanja, cilj takšnega pristopa pa je uporabiti tehnologijo pri poučevanju. V praksi takšen 

pristop v glavnem dosega neuspehe. Veliko bolj primeren in tudi uspešen pa je pristop, ki je 

usmerjen v učenca. Tukaj tehnologija deluje le kot dopolnilo k pouku in ima vlogo pomoči 

človeku pri učenju. Cilj takšnega pristopa pa je to, da se tehnologijo prilagodi za spodbujanje 

učenja (Mayer, 2013). 

Tukaj je zanimivo omeniti še metaanalizo iz leta 2011, ki je vključevala kar 1055 različnih 

študij uporabe IKT pri pouku, ki so bile izvedene skozi obdobje 40 let. Študije, ki so bile 

vključene, so se v glavnem ukvarjale z vprašanjem razlike dosežkov učencev, katerih pouk je 

vključeval IKT in tistih, ki ga ni. Ugotovitve so pokazale, da bo povprečen učenec imel pri 

 
12 Samo ZDA je v 90.-tih za to porabila kar 90 milijard dolarjev (Tubin, 2007). 
13 Le da ti učinki niso tako veliki, kot bi si zagovorniki IKT morda želeli.  
14 Pri uspehu tukaj mislimo predvsem to, koliko pozitivnih učinkov ima na izobraževalni proces. 
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pouku, pri katerem se uporabljajo IKT, 12 % višje rezultate kot povprečen učenec pri pouku 

brez IKT-ja (Tamin idr., 2011).  

Z uporabo IKT pri pouku imajo učitelji v glavnem v mislih cilj izboljšanih izobraževalnih 

izidov. Načeloma pa lahko gre tudi za željo po tem, da postane izobraževalni proces hitrejši in 

ob enem učinkovitejši. Jasno je, da morajo za dobre izobraževalne izide trud vložiti tako učenci 

kot tudi učitelji, a s pomočjo IKT je proces lahko prijetnejši (Pale, 2005).  

Nekateri drugi cilji pa so lahko tudi pridobiti aktualno znanje v resničnem času, pripraviti 

učence na realni svet15 in na globalno državljanstvo, opremiti učence, da se učinkovito 

spopadajo s spreminjajočim se svetom, da učenci osvojijo znanja, ki so povezana z uspešno 

uporabo tehnologije, vzpostavljanje močnejših vezi med šolami in skupnostjo, izboljšava 

kvalitete kurikulumov, učnega procesa in organizacijskih struktur in izboljšava kvalitete 

neformalnega in formalnega izobraževanja za vse starosti (Manchekar, 2015).  

2.4.1 Informacijsko-komunikacijske tehnologije in učenec 

Poleg zgoraj omenjenega potenciala za višje rezultate ima lahko IKT še nekatere druge vplive 

na učenca. Eden izmed najbolj opaznih učinkov IKT-ja na učence je njihova povečana 

motivacija za delo. Na to tematiko je bilo izvedenih kar nekaj študij, ki so pokazale povečano 

motivacijo pri učencih v smislu občutka dosežka, povečanega obsega samostojnega učenja, 

večjega navdušenja in zanimanja za učenje, povečane samozavesti in večje mere zaveze za 

delovno nalogo. IKT imajo pri motivaciji učencev pomembno vlogo predvsem zato, ker s 

pomočjo vseh teh zgoraj naštetih pozitivnih vplivov vodijo do na splošno boljšega učenja (Cox, 

1999).   

Uporaba IKT-ja pri pouku omogoča, da učenec uporablja več čutov, kot bi jih sicer pri 

tradicionalnem pouku brez uporabe IKT-ja. To lahko povežemo s tem, da uporaba več čutov 

vodi v globlje učenje – več informacij se prenese v dolgoročen spomin. Pomemben pa je tudi 

vidik prilagodljivosti, ki ga imajo IKT. Podpirajo različne učne stile, kar vodi v to, da se lahko 

učenec učinkovito uči, ne glede na to ali si sicer informacije bolje zapomni, če jih vidi, sliši ali 

kako drugače sprejema (Manchekar, 2015). 

Pomembno pa je omeniti še raziskavo iz leta 2016, v katero so bili vključeni učenci z motnjo 

pozornosti in hiperaktivnosti. Raziskava je pokazala, da ima uporaba IKT-ja pri učenju 

pozitiven vpliv na izide, a samo pri fantih in ne tudi pri dekletih (Riga idr., 2016). To pa vseeno 

 
15 Kjer so IKT del vsakdana.  
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kaže na potencial, ki ga IKT imajo z že zgoraj omenjeno prilagodljivostjo, kar pomeni, da lahko 

dobro služijo različnim učencem.  

Pri uporabi IKT pa se lahko pri učencih pojavijo tudi določene težave. IKT lahko predstavlja 

za učence veliko težav, predvsem jim lahko nudi platformo za odklonska vedenja, ki vključujejo 

nesocialna vedenja, zasvojenost in odklonilna dejanja na podlagi »superznanja«16 (Chernova  

idr., 2016). Pri nesocialnih vedenjih je še posebej pomembno omeniti spletno nasilništvo17, s 

katerim se srečuje kar nekaj osnovnošolskih otrok in imajo glede tega izrazito negativna stališča 

(Monks idr., 2012). Najbolj pomembno pri vsem tem je, da se učence informira o vseh 

negativnih učinkih, ki jih lahko imajo IKT. Le tako se lahko čim več negativnih učinkov 

prepreči ali vsaj omili (Chernova  idr., 2016). 

2.4.2 Informacijsko-komunikacijske tehnologije in učitelj 

Veliko vlogo pri tem, kako koristne bodo IKT pri pouku za učence, imajo prav učitelji. Njihova 

stališča in odločitve so pri tem ključnega pomena. Predvsem je pomembno tudi njihovo stališče 

do IKT nasploh. Tisti, ki imajo pozitivna stališča, bodo IKT veliko uspešneje implementirali v 

učni proces, kot tisti ki imajo negativna. Takšni učitelji se bodo večinoma poskušali v čim večji 

meri uporabi IKT izogniti, čeprav je v današnjih časih praktično nemogoče, da bi jim to uspelo 

v celoti (Albirini, 2006). Šola mora učiteljem, ki niso vešči pri uporabi IKT, nuditi podporo, saj 

bodo le tako lahko kvalitetno implementirali le-te v učni proces (Uluyol in Sahin, 2016). 

Pomembno je, da se učitelje spodbuja pri uporabi IKT-ja pri pouku, ker ima to lahko kar nekaj 

pozitivnih učinkov na njih. Pozitivno lahko vpliva na njihov poklicni razvoj, razpolagajo s 

posodobljenim znanjem, prav tako pa lahko ima že zgoraj omenjene pozitivne učinke, ki si jih 

želi doseči praktično vsak učitelj. Največja slabost za učitelje pa je poleg možnih slabosti za 

učence tudi to, da potrebujejo za učinkovito uporabo IKT-ja pri pouku vsaj neko mero znanja 

o uporabi le tega (Manchekar, 2015). 

2.4.3 Informacijsko-komunikacijske tehnologije in obrnjeno učenje in poučevanje 

Kot smo že omenili v poglavju o obrnjenem učenju, mnogi avtorji v definicijo vključujejo tudi 

obvezno uporabo videov, katerih ogled je seveda možen zgolj s pomočjo IKT-ja. Videi, ki jih 

učitelji uporabijo za obrnjeno učenje in poučevanje, so lahko bodisi komercialno proizvedeni, 

javno dostopni izobraževalni videi (na primer na Youtubu) in pa videi, ki jih učitelj posname 

 
16 Tukaj je mišljeno predvsem t.i. »hacking« vdiranje in zlonamerne kode.  
17 Angleško »cyber bullying«. 
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sam (Heo in Min, 2014). Bergamnn in Sams (2014) zagovarjata, da je učencem najbolj 

priljubljen pristop, ki vključuje videe, ki jih učitelj posname sam. 

Pogosta napaka učiteljev, ko vpeljujejo obrnjeno učenje in poučevanje je, da preprosto predajo 

učencem video in pričakujejo, da si ga bodo ti ogledali. Učence je potrebno naučiti, kako gledati 

video, saj lahko le tako dosežemo pozitivne učinke obrnjenega učenja in uporabe IKT-ja. 

Mnogim učencem bo ta proces sprva tuj in bodo potrebovali tudi do 3 tedne, da bodo osvojili 

znanje gledanja videov (Bergmann in Sams, 2015).  

Obrnjeno učenje in poučevanje, ki uporablja za prenos znanja videe pa lahko ima tudi 

pomembne pozitivne učinke na IKT pismenost učencev (Leem in Kim, 2016).  
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3 Opredelitev problema in metodologija 
Tradicionalni pouk, pri katerem prevladuje frontalna učna oblika, lahko tudi ob izredno 

kvalitetni izvedbi ne nagovori zadostno vseh učencev (Bergmann in Sams, 2014) in je manj 

učinkovit predvsem pri kompleksnejših obravnavanih snoveh. Eden izmed načinov za 

doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev sodobnega šolanja je iskanje načinov pouka, ki bi 

spodbudili čim večje miselno angažiranje in čustveno zavzetost učencev, pri čemer se 

izpostavlja pomen didaktičnih inovacij. Parrilla (1999) poudari dopolnjevanje tradicionalnega 

pouka z obrnjenim učenjem in poučevanjem. 

Obrnjeno učenje in poučevanje ima izredno velik potencial prav za izvajanje 

individualiziranega pouka, ki se lahko v večji meri prilagaja potrebam učencev (Sota, 2016). 

Pomembne učinke pa lahko ima pristop obrnjenega učenja in poučevanja tudi na znanje 

učencev. Mnogo raziskav potrjuje pozitivne učinke (Betihaves idr., 2016; Giannakos idr., 2014; 

Lo in Hwe, 2017), nekatere pa tudi nevtralne (Chen idr., 2017). Raziskave na to tematiko, se 

pogosto nanašajo na višjo stopnjo izobraževanja (Foldnes 2016; Lee, Park in Davis, 2018; 

Zamorano idr., 2019). Pomembno je, da se takšne raziskave opravlja tudi v osnovnih šolah in 

ravno to bo prispevek našega magistrskega dela. Zanimala nas bo primerjava tradicionalnega 

in obrnjenega učenja in poučevanja z vidika pridobljenega znanja in trajnosti le-tega ter presoja  

učencev o obrnjenem učenju in poučevanju. 

3.1 Namen raziskave in raziskovalna vprašanja 

Cilj magistrskega dela bo ugotoviti, ali obstajajo razlike v znanju pri predmetu matematike v 7. 

razredu med skupino, ki ji je bila snov ploščine večkotnikov podana na tradicionalni način in 

skupino, ki ji je bila ta snov podana s pristopom obrnjenega učenja in poučevanja. Za namene 

magistrskega dela smo si postavili tri raziskovalna vprašanja:  

Raziskovalno vprašanje 1: Kakšne so razlike v pridobljenem znanju učencev, katerih pouk se 

je izvedel s pristopom obrnjenega učenja v primerjavi z učenci, katerih pouk se je izvedel s 

tradicionalnim pristopom? 

Raziskovalno vprašanje 2: Kakšne so razlike v trajnosti pridobljenega znanja učencev obeh 

skupin? 

Raziskovalno vprašanje 3: Kakšno je zadovoljstvo učencev s pristopom obrnjenega učenja in 

poučevanja? 
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3.2 Raziskovalne metode 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno eksperimentalno metodo raziskovanja. 

Uporabili smo  kvantitativni pristop, analize so bile izvedene s  pomočjo statističnega programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) in s pomočjo Microsoft Office Excel 2016. 

Delno pa je bila za analizo anketnega vprašalnika (tretji sklop vprašanj) uporabljena tudi 

kvalitativna metoda raziskovanja.  

3.3 Vzorec 

Vzorec  je sestavljalo 55 učencev, ki so obiskovali 7. a in 7. b razred (v času post-post-testa že 

8. a in 8. b razred) v izbrani slovenski osnovni šoli. Učenci posameznega razreda so bili že 

predhodno razdeljeni v dve po znanju heterogeni skupini, tako da nadaljnje deljenje v skupine 

ni bilo potrebno. Imeli smo dve kontrolni in dve eksperimentalni skupini. Kontrolno skupino 7. 

a je sestavljalo 14 učencev, pri čemer je bilo 7 fantov in 7 deklet. Eksperimentalno skupino 7. 

a pa je sestavljalo 14 učencev, pri čemer je bilo 10 fantov in 4 dekleta. Kontrolno skupino 7. b 

je sestavljalo 13 učencev, pri čemer je bilo 8 fantov in 5 deklet. Eksperimentalno skupino 7. b 

pa je sestavljalo 14 učencev, pri čemer je bilo 8 fantov in 6 deklet. Šlo je za neverjetnosti 

namenski vzorec.  

3.4 Zbiranje podatkov 

Za namene zbiranja podatkov je bil izveden pedagoški eksperiment. Eksperiment je bil izveden 

pri pouku matematike, pri obravnavani snovi ploščine večkotnikov. Pred začetkom 

eksperimenta smo pridobili soglasja staršev, pri čemer je bilo sodelovanje v eksperimentu 

prostovoljno.  Vse skupine so pred začetkom eksperimenta dobile enak pred-test18. Ta pred-test 

je ocenil znanje učencev o snovi pred obravnavo le-te. Za tem je sledil glavni del eksperimenta. 

Pri kontrolni skupini je pouk potekal nespremenjeno po tradicionalni poti tako, da je bila 

obravnava nove učne snovi izvedena v šoli, v času učne ure.  

Pri eksperimentalni skupini je bil pristop drugačen in sicer je bil uporabljen pristop obrnjenega 

učenja in poučevanja. Predhodno je bil posnet video razlage, ki je bila kar se da enaka razlagi, 

ki jo je bila v šoli deležna prva skupina. V delu nas namreč zanima zgolj učinek obrnjenega 

učenja na učne rezultate. Zato je pomembno, da kontroliramo vse vidike, ki jih je možno in tako 

skušamo v čim večji meri izolirati učinek obrnjenega učenja. Učencem eksperimentalne 

skupine je bilo naročeno, naj si doma ogledajo video in si ob tem naredijo tudi izpiske. Le tako 

 
18 Pri tem gre za pisno preverjanje znanja pred uvedbo eksperimentalnega dejavnika. Instrument ni bil 

standardiziran. 
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smo lahko zagotovili, da so si učenci video doma dejansko ogledali. V šoli je sledila prilagojena 

ura, ki je vključevala različne načine vadenja in ponavljanja, pri čemer je učitelj imel predvsem 

vlogo spodbujevalca znanja. Nadalje se je pri obeh skupinah izvedla še ena ura, namenjena 

vadenju in ponavljanju (potek obeh ur je bil kar se da izenačen). V dveh ali treh dneh po 

izvedenem pedagoškem eksperimentu je sledil post-test19, katerega vprašanja so bila vsaj do 

neke mere primerljiva s tistimi iz pred-testa. Post test je bil izveden tako v kontrolni kot tudi v 

eksperimentalni skupini. Po približno treh mesecih je bil post post test20 izveden ponovno in 

sicer z namenom ugotavljanja trajnosti pridobljenega znanja.  

Ob koncu eksperimenta je bila izvedena tudi kratka anketa, ki je zbrala vtise in občutke učencev 

eksperimentalne skupine ob uvajanju te didaktične inovacije.  

3.4.1 Anketni vprašalnik 

S pomočjo anketnega vprašalnika smo ugotavljali zadovoljstvo učencev obeh eksperimentalnih 

skupin s pristopom obrnjenega učenja in poučevanja. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 

štirih sklopov. V prvem sklopu so učenci izrazili svoje strinjanje z navedenimi izjavami, v 

drugem sklopu so odgovorili na vprašanje zgolj z da ali ne, v tretjem delu so izrazili svoj nivo 

sodelovanja pri pouku v prihodnosti, v zadnjem sklopu pa so s pomočjo odprtega tipa vprašanj 

napisali svoje odgovore. 

3.4.2 Pred- in post test 

S pomočjo pred, post in post post testa smo preverjali znanje učencev. Vsi trije testi so bili 

sestavljeni iz 13 nalog, pri čemer je bilo prvih 6 nalog namenjenih obsegu večkotnikov, drugih 

6 pa ploščini večkotnikov. Zadnja naloga pa je bila namenjena obsegu in ploščini večkotnikov. 

Preverjali smo naslednja znanja:  

– Pri prvih dveh nalogah smo preverjali znanje dolžinskih enot in pretvarjanja dolžinskih 

enot. 

– Pri tretji nalogi smo preverjali teoretično razumevanje pojma obseg večkotnika, pri četrti 

nalogi pa praktično razumevanje obsega.  

– Pri peti nalogi preverjamo znanje obrazcev za izračun obsegov določenih večkotnikov.  

– Pri šesti nalogi smo preverjali znanje uporabe obrazcev za izračun obsegov določenih 

večkotnikov. 

 
19 Pri tem gre za pisno preverjanje znanja nekaj dni po uvedbi eksperimentalnega dejavnika. Instrument ni bil 

standardiziran.  
20 Pri tem gre za pisno preverjanje znanja približno tri mesece po uvedbi eksperimentalnega dejavnika. 

Instrument ni bil standardiziran.  



Marko Glavan  Magistrsko delo 

29 

 

– Pri sedmi in osmi nalogi smo preverjali znanje ploščinskih enot in pretvarjanje ploščinskih 

enot.  

– Pri deveti nalogi smo preverjali teoretično razumevanje pojma ploščina večkotnika, pri 

deseti nalogi pa praktično razumevanje ploščine. 

– Pri enajsti nalogi smo preverjali znanje obrazcev za izračun ploščin določenih večkotnikov.  

– Pri dvanajsti nalogi smo preverjali znanje uporabe obrazcev za izračun ploščin določenih 

večkotnikov.  

– Pri trinajsti nalogi je šlo za kompleksnejšo problemsko nalogo, ki je vsebovala znanje 

obsega in ploščine večkotnika.  

3.5 Shema modela raziskave 

Spodaj, v tabeli 4, je predstavljena shema modela raziskave, v katerem je vidno, kako je 

izvedba eksperimenta časovno potekala.  

Tabela 4: Shema modela raziskave 

KONTROLNA SKUPINA EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

8. 6. 2021 Predstavitev raziskave, soglasja 

9. 6. 2021 Pred test za učence 9. 6. 2021 Pred test za učence 

11. 6. 2021 Učna ura Obseg in 

ploščina večkotnikov 

10. 6. 2021 Objava posnetka 

učne ure 

15. 6. 2021 Urjenje in vadenje + 

domača naloga  

15. 6. 2021 Rok, do katerega si 

učenci ogledajo 

posnetek in naredijo 

izpiske 

17. 6. 2021 Urjenje in vadenje v 

razredu 

15. 6. 2021 Urjenje in vadenje v 

razredu 

21. 6. 2021 Post test 17. 6. 2021 Urjenje in vadenje v 

razredu 

  18. 6. 2021 Urjenje in vadenje v 

razredu 

  21. 6. 2021 Post test in anketni 

vprašalnik za učence  

10. 9. 2021 Post post test 10. 9. 2021 Post post test 

 

3.6 Postopki analize podatkov 
Pri analizi podatkov smo analizirali dva sklopa podatkov in sicer podatke pridobljene s pomočjo 

pred, post in post post testa ter podatke, pridobljene s pomočjo anketnega vprašalnika. 

Deskriptivne in inferenčne statistične analize so potekale v programu SPSS. Statistične analize 

smo pričeli s tem, da smo obe eksperimentalni skupini združili v eno eksperimentalno skupino 

in obe kontrolni skupini v eno kontrolno skupino. S tem združevanjem smo poskušali kar se da 
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omiliti vpliv predznanja posameznega oddelka na končne rezultate analize. Pri vseh izvedenih 

analizah je dosežek predstavljalo skupno število doseženih točk na izbranem testu.  

Sledil je izračun opisnih statistik za dosežke učencev na pred testu posebej za eksperimentalno 

in kontrolno skupino. S to analizo smo lahko dobili pregled nad tem, kakšne so razlike med 

obema skupinama. Nadalje smo te razlike preverjali še s pomočjo testiranja, ali obstajajo 

statistično značilne razlike v aritmetičnih sredinah dosežkov na pred testu eksperimentalne in 

kontrolne skupine. Zato da smo lahko opravili ta statistični test, smo najprej preverili 

normalnost porazdelitve in homogenost varianc dosežkov na pred testu, ločeno za 

eksperimentalno in kontrolno skupino. Ugotovili smo, da sta porazdelitvi približno normalni in 

da sta varianci dosežkov na pred testu eksperimentalne in kontrolne skupine homogeni kar je 

pomenilo, da smo za analizo razlik aritmetičnih sredin uporabili t-test za neparne primerjave.  

S temi podatki smo lahko nadaljevali na odgovarjanje na prvo raziskovalno vprašanje. To, ali 

med eksperimentalno in kontrolno skupino obstajajo statistično značilne razlike v pridobljenem 

znanju, smo ugotavljali s pomočjo analize kovariance. Ugotavljali smo, ali obstajajo statistično 

pomembne razlike v dosežkih na post testu med eksperimentalno in kontrolno skupino, izločili 

pa smo vpliv predznanja (dosežki na pred testu) – to je bil v našem primeru kovariant. S tem 

smo zmanjšali delež nepojasnjene variance in natančneje ocenili učinek eksperimentalnega 

faktorja (v našem primeru pristop obrnjenega učenja in poučevanja) na dosežek na post testu. 

Nadaljevali smo z odgovarjanjem na drugo raziskovalno vprašanje. Najprej smo izračunali 

opisne statistike za dosežke na post in post post testu posebej za eksperimentalno in kontrolno 

skupino. Tako smo dobili neko splošno idejo o tem, kakšni so bili dosežki na obeh testih za obe 

skupini. Sledila je izvedba t-testa za parne primerjave in sicer med dosežkom na post testu in 

dosežkom na post post testu. To analizo smo izvedli posebej za eksperimentalno in kontrolno 

skupino. S pomočjo tega smo lahko ugotovili, ali obstajajo statistično pomembne razlike med 

dosežkom na post testu in dosežkom na post post testu za eksperimentalno in kontrolno skupino, 

kar pa nam je pomagalo odgovoriti na drugo raziskovalno vprašanje.  

Kvantitativna analiza podatkov pridobljenih s pomočjo anketnega vprašalnika je potekala s 

pomočjo programa Microsoft Office Excel 2016, za analizo vprašanj iz četrtega sklopa pa smo 

uporabili kvalitativno metodo raziskovanja, pri čemer smo analizirali odgovore, ki so jih podali 

anketirani učenci. Analizo anketnega vprašalnika smo začeli s kvantitativnimi raziskavami, ki 

so potekale za prve tri sklope vprašanj. Pri tem smo pogledali frekvenčne porazdelitve 

odgovorov za vsako vprašanje. Tretji sklop vprašanj, kjer je šlo za kvalitativne analize pa smo 
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analizirali s pomočjo pregleda odgovorov, ki so jih učenci podali v anketi. Vse te analize so 

nam pomagale odgovoriti na tretje raziskovalno vprašanje.  
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4 Rezultati z interpretacijo  

4.1 Razlike v pridobljenem znanju učencev eksperimentalne in kontrolne 

skupine 

Najprej smo ugotavljali, kakšni so bili dosežki eksperimentalne in kontrolne skupine na pred 

testu, na katerem smo preverjali predznanje učencev. 

Tabela 5: Opisne statistike za dosežke na predtestu za eksperimentalno in kontrolno skupino 

 Povprečje Število Standardni 

odklon 

Minimum Maksimum 

Eksperimentalna 

skupina 

19,9038 26 5,08531 6,50 28,00 

Kontrolna 

skupina 

19,5192 26 5,37863 8,00 29,00 

Skupaj 19,7115 52 5,18609 6,50 29,00 

 

Iz rezultatov je razvidno, da skupini nista dosegli enako povprečno število točk. 

Eksperimentalna skupina je v povprečju na pred testu dosegla 19,90 točk s standardnim 

odklonom 5,08; pri čemer je bilo najmanjše število doseženih točk 6,5; maksimalno pa 28. 

Kontrolna skupina pa je v povprečju dosegla 19,52 s standardnim odklonom 5,38; pri čemer je 

bilo najmanjše število doseženih točk 8, največje pa 29. Največje število možnih točk na pred 

testu je bilo 30. Rezultati analize SPSS so vidni zgoraj, v tabeli 5. 

Nadalje smo želeli ugotavljati, ali obstajajo statistično pomembne razlike v aritmetičnih 

sredinah dosežkov na pred testu med eksperimentalno in kontrolno skupino. To analizo smo 

želeli opraviti s pomočjo t-testa za neparne primerjave, pri čemer morata biti izpolnjena dva 

pogoja in sicer približno normalna porazdelitev za obe skupini in homogenost varianc med 

obema skupinama.  

Tabela 6: Test normalnosti za dosežke na predtestu za eksperimentalno in kontrolno skupino 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistika Prostostne 

stopnje 

Statistična 

značilnost 

Statistika Prostostne 

stopnje 

Statistična 

značilnost 

Eksperimentalna 

skupina 

0,118 26 0,200 0,956 26 0,319 

Kontrolna skupina 0,117 26 0,200 0,976 26 0,784 
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Pri testu normalnosti smo ugotovili, da se dosežki na pred testu za eksperimentalno in 

kontrolno skupino porazdeljujeta približno normalno, saj je v obeh primerih p> 0,05. 

Rezultati analize SPSS so vidni zgoraj, v tabeli 6. 

Tabela 7: Rezultati testa homogenosti varianc dosežkov na predtestu med eksperimentalno in 

kontrolno skupino 

 Levenova 

statistika 

Prostostne stopnje 

1 

Prostostne stopnje 

2 

Statistična 

značilnost 

Temelji na 

povprečju 

0,195 1 50 0,661 

Temelji na 

mediani 

0,145 1 50 0,705 

Temelji na 

mediani in z 

prilagojenimi 

prostostnimi 

stopnjami 

0,145 1 49,967 0,705 

Temelji na 

obrezanem 

povprečju 

0,183 1 50 0,671 

 

Ugotovili smo, da sta varianci eksperimentalne in kontrolne skupine homogeni, saj je p> 0,05. 

Rezultati analize SPSS so vidni zgoraj, v tabeli 7. 

Ugotovili smo, da sta oba pogoja za t-test za neparne primerjave izpolnjena, kar je pomenilo, 

da smo lahko nadaljevali z analizo. 

Tabela 8: Rezultati t-testa za neparne primerjave za dosežke eksperimentalne in kontrolne 

skupine  na pred testu 

 Levenov test za 

enakost varianc 

 t- test za enakost 

povprečij 

95 % interval 

zaupanja za 

razliko 

F Stopnja 

značilnosti 

t Prostostne 

stopnje 

Stopnja 

značilnosti 

Razlika v 

povprečjih 

Standardna 

napaka 

razlike 

Zgornji Spodnji 

Predpostavka 

o enakih 

variancah  

0,195 0,661 0,265 50 0,792 0,38462 1,45166 -

2,53112 

3,30035 

Ni 

predpostavke 

o enakih 

variancah 

  0,265 49,844 0,792 0,38462 1,45166 -

2,53135 

3,30058 
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Analiza je pokazala, da med eksperimentalno in kontrolno skupino v aritmetični sredini 

dosežkov na pred testu ne obstajajo statistično značilne razlike, saj je p>0,05. Rezultati analize 

SPSS so vidni zgoraj, v tabeli 8. 

Analizo smo nadaljevali z analizo kovariance, pri čemer nas je zanimalo, kakšne so razlike v 

pridobljenem znanju učencev eksperimentalne in kontrolne skupine, če izločimo vpliv 

predznanja.  

Tabela 9: Analiza kovariance za dosežke na post testu za eksperimentalno in kontrolno 

skupino 

Vir Vsota 

povprečij tipa 

3 

Prostostne 

stopnje 

Kvadrat 

povprečja 

F  Stopnja 

značilnosti 

Popravljen 

model 

687,107 2 343,553 22,777 0,000 

Prestrezanje 119,280 1 119,280 7,908 0,007 

Doseženo število 

točk na pred 

testu 

687,063 1 687,063 45,550 0,000 

Eksperimentalna 

in kontrolna 

skupina 

1,414 1 1,414 0,094 0,761 

Napaka 739,100 49 15,084   

Skupaj 22166,250 52    

Skupaj s 

popravkom 

1426,207 51    

 

Iz tabele 9 vidimo, da ko izločimo vpliv predznanja na rezultat pri post testu se rezultati post 

testa med eksperimentalno in kontrolno skupino niso statistično razlikovali, saj lahko vidimo, 

da je pri tem p>0,05. Iz pridobljenih rezultatov torej ugotavljamo, da se v kratkotrajnem znanju, 

merjenem neposredno po izvedbi eksperimenta obe skupini ne razlikujeta statistično 

pomembno. Abeysekera in Dawson (2014) sta opozarjala na pomanjkanje empiričnih dokazov 

o pozitivnih učinkih obrnjenega učenja in poučevanja, obstajajo pa tudi nekatere meta analize 

(glej Kozikoglu, 2019; Birgili idr., 2021), ki sicer kažejo na pozitivne učinke pri uspešnosti 

učencev. Skozi dobljene rezultate lahko ugotavljamo, da se je v našem primeru pristop 

obrnjenega učenja in poučevanja pokazal za enako uspešnega kot tradicionalen pristop, skozi 

vidik rezultatov na testu.  Nekatere raziskave (npr. Schwerdt in Wuppermann, 2011; Messier, 

2005) poudarjajo učinkovitost tradicionalnega pouka predvsem pri doseganju višjih rezultatov 

– v smislu dosežkov na testih, čeprav se je pomembno zavedati, da te analize ne vključujejo 

primerjave s pristopom obrnjenega učenja in poučevanja. V našem primeru se tradicionalni 

pouk ni izkazal za superiornega pri pridobivanju znanja, prav tako pa se za superiornega v tem 

ni izkazal pristop obrnjenega učenja in poučevanja. Podobno razlik v znanju v testu izvedenemu 
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takoj po intervenciji nista ugotovila tudi Beers in Bowden (2004)21, ki sta v svojo analizo 

vključila enega izmed inovativnih pristopov pri učenju in poučevanju.  

4.2 Razlike v trajnosti pridobljenega znanja učencev eksperimentalne in 

kontrolne skupine 
Najprej smo preverjali, kakšni so bili dosežki učencev na post in post post testu za 

eksperimentalno in kontrolno skupino.  

Tabela 10: Opisne statistike za dosežke na post testu za eksperimentalno in kontrolno skupino 

 Povprečje Število Standardni 

odklon  

Minimum Maksimum 

Eksperimentalna 

skupina 

19,9423 26 5,13094 10,50 28,00 

Kontrolna 

skupina 

20,0000 26 5,54256 11,00 30,00 

Skupaj 19,9712 52 5,28818 10,50 30,00 

 

Vidimo lahko, da so pri post testu v kontrolni skupini v povprečju dosegali nekoliko višje 

število točk kot pri eksperimentalni skupini. V eksperimentalni skupini so v povprečju učenci 

dosegali 19,94 točk s standardnim odklonom 5,13; pri čemer je bilo najmanjše število doseženih 

točk 10,5; najvišje pa 28. V kontrolni skupini so v povprečju učenci dosegali 20 točk s 

standardnim odklonom 5,54; pri čemer je bilo najmanjše število doseženih točk 11, najvišje pa 

30. Najvišje možno število doseženih točk je bilo 30. Rezultati analize SPSS so vidni zgoraj, v 

tabeli 10. 

Tabela 11: Opisne statistike za dosežke na post post testu za eksperimentalno in kontrolno 

skupino 

 Povprečje Število Standardni 

odklon  

Minimum Maksimum 

Eksperimentalna 

skupina 

18,4808 26 5,06059 9,50 27,00 

Kontrolna 

skupina 

17,0577 26 5,95202 7,50 27,50 

Skupaj 17,7692 52 5,51687 7,50 27,50 

 

Vidimo lahko, da so pri post post testu v eksperimentalni skupini v povprečju dosegali nekoliko 

višje število točk kot pri kontrolni skupini. V eksperimentalni skupini so v povprečju učenci 

dosegali 18,48 točk s standardnim odklonom 5,06; pri čemer je bilo najnižje število doseženih 

točk 9,5; najvišje pa 27. V kontrolni skupini so v povprečju učenci dosegali 17,06 s standardnim 

 
21 Avtorja sta analizirala pristop problemskega učenja in poučevanja.  
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odklonom 5,95; pri čemer je bilo najnižje število doseženih točk 7,5; najvišje pa 27,5. Rezultati 

analize SPSS so vidni zgoraj, v tabeli 11. 

Nadaljevali smo s t-testom za parne primerjave med dosežkom na post in post post testu, pri 

čemer smo analizo izvedli posebej za eksperimentalno in kontrolno skupino.  

Tabela 12: Rezultati t-testa za parne primerjave za dosežke na post in post post testu za 

kontrolno skupino 

 Parne razlike  

 95 % interval 

zaupanja za razliko 

 Povp

rečje 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

povprečja 

Spodnji Zgornji t Prostostne 

stopnje 

Stopnja 

značilnosti 

Par doseženo 

število točk na 

post testu in na 

post post testu 

2,942

31 

4,54605 0,89155 1,10612 4,77850 3,300 25 0,003 

 

Če pogledamo najprej primerjavo dosežkov na post in post post testu za kontrolno skupino, 

lahko vidimo, da za kontrolno skupino med dosežki na post testu in post post testu obstajajo 

statistično značilne razlike, saj je p<0,05. Rezultati analize SPSS so vidni zgoraj, v tabeli 12. 

Tabela 13: Rezultati t-testa za parne primerjave za dosežke na post in post post testu za 

eksperimentalno skupino 

 Parne razlike  

 95 % interval 

zaupanja za razliko 

 Povp

rečje 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

povprečja 

Spodnji Zgornji t Prostostne 

stopnje 

Stopnja 

značilnosti 

Par doseženo 

število točk na 

post testu in na 

post post testu 

1,461

54 

3,95960 0,77654 –0,13778 3,06086 1,882 25 0,72 

 

Če pogledamo primerjavo dosežkov na post in post post testu za eksperimentalno skupino, 

lahko vidimo, da za eksperimentalno skupino med dosežki na post in post post testu ne obstajajo 

statistično značilne razlike, saj je p>0,05. Rezultati analize SPSS so vidni zgoraj, v tabeli 13. 

Skozi analizo smo torej ugotovili, da je bilo znanje pri učencih, ki jim je bila snov podana s 

pristopom obrnjenega učenja in poučevanja (eksperimentalna skupina) bolj trajno kot znanje 

tistih, ki jim je bilo podano skozi tradicionalni pristop (kontrolna skupina). Trajnost znanja je 
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izredno pomembna, Marentič Požarnik (2011, str. 31) to označi kot eno izmed glavnih 

značilnosti kakovostnega znanja. Raziskava avtorjev Beers in Bowden (2004) analizira razliko 

med tradicionalnim in problemskim pristopom k učenju in poučevanju. Sicer ne gre za enak 

primer kot pri nas, je pa zanimivo, da avtorja ugotavljata podobno. Pri testu, ki je bil izveden 

takoj po intervenciji razlik v rezultatih ni, po enem letu pa se je pokazalo, da so učenci, ki so 

bili del inovativnega pristopa izkazovali na testih boljše rezultate. Ena izmed možnih razlag bi 

lahko bila ta, da je večja mera trajnosti znanja učencev eksperimentalne skupine povezana s 

tem, da je pri tem pristopu tempo učenja prilagojen vsakemu učencu posebej, saj si ga izbere 

sam. To lahko povežemo z idejo »mojstrskega učenja«, ki jo je v 60. letih prejšnjega stoletja 

populariziral Bloom. Ta ideja se sicer ne veže direktno na obrnjeno učenje in poučevanje, lahko 

pa jo razumemo kot nekaj, kar takšno inovacijo podpira. Podobno kot pri mojstrskem učenju 

tudi pri obrnjenem učenju in poučevanju učenci osvajajo snov v sebi prilagojenem tempu 

(Eppard in Rochdi, 2017), kar je imelo v našem primeru na trajnost znanja pozitiven vpliv.   

Možna razlaga je lahko povezana tudi z nekaterimi spremembami, ki jih pristop obrnjenega 

učenja in poučevanja prinaša v učne etape – predvsem v smislu vrstnega reda etap. Obravnava 

nove učne snovi je prenesena v domače okolje, medtem ko se več časa v šoli posveti vadenju, 

urjenju in ponavljanju (Plešec Gasparič, 2019). Ponavljanje, vadenje in urjenje so seveda etape, 

ki so močno povezane s trajnostjo znanja – če se učenci temu v večji meri posvetijo pod 

vodstvom učitelja ima to lahko pozitiven vpliv. 

Nadalje lahko razmišljamo tudi o vplivih same uporabe IKT-ja na znanje učencev. Ko je v pouk 

vključena uporaba IKT-ja lahko to poveča količino informacij, ki se prenesejo v dolgoročni 

spomin (Manchekar, 2015), kar bi lahko vodilo v večjo trajnost znanja. Pozitiven vpliv pa bi 

lahko imela tudi večja motivacija za delo, ki jo prinese uporaba IKT-ja (Cox, 1999).  

4.3 Zadovoljstvo učencev s pristopom obrnjenega učenja in poučevanja 
 

Najprej nas je zanimalo, v kolikšni meri se učenci strinjajo z naslednjimi izjavami: predstavitev 

nove snovi s pomočjo videa mi je bolj všeč, kot če bi bila snov predstavljena v razredu; 

motivacija za delo je bila večja; snovi na posnetku sem sledil lažje, kot ji sledim v šoli; ure 

izvedene v razredu so mi bile bolj zanimive kot običajne; naloge v razredu sem reševal z večjim 

veseljem kot po navadi; naučil sem se več, kot se običajno. Učenci so svoje strinjanje z 

izbranimi izjavami izražali s pomočjo 4-stopenjske lestvice pri čemer so izbirali med: ne 

strinjam se, delno se strinjam, strinjam se in popolnoma se strinjam.  
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Tabela 14: Frekvenčne porazdelitve za strinjanje z izjavo: »Predstavitev nove snovi s 

pomočjo videa mi je bolj všeč, kot če bi bila snov predstavljena v razredu.« 

Stopnja strinjanja 

z izjavo 

Ne strinjam se. Delno se strinjam. Strinjam se. Popolnoma se 

strinjam.  

Število učencev 2 8 8 8 

Delež učencev 7,69 % 30,77 % 30,77 % 30,77 % 

  

Če pogledamo prvo izjavo (Predstavitev nove snovi s pomočjo videa mi je bolj všeč, kot če bi 

bila snov predstavljena v razredu.) lahko vidimo, da so učenci v splošnem bili zadovoljni z 

video predstavitvijo snovi, čeprav to zadovoljstvo vseeno ni bilo tako zelo izrazito – enak delež 

učencev se je s to izjavo delno strinjal, strinjal in popolnoma strinjal. Le 7,69 % učencev se s 

to izjavo ni strinjalo. Frekvenčne porazdelitve so prikazane zgoraj, v tabeli 14. 

Tabela 15: Frekvenčne porazdelitve za strinjanje z izjavo: »Motivacija za delo je bila večja.« 

Stopnja strinjanja 

z izjavo 

Ne strinjam se. Delno se strinjam. Strinjam se. Popolnoma se 

strinjam.  

Število učencev 6 8 8 4 

Delež učencev 20,08 % 30,77 % 30,77 % 15,38 % 

 

Pri drugi izjavi (Motivacija za delo je bila večja.) nas je zanimala predvsem motivacija za delo. 

Zdi se, da motivacija za delo pri pristopu obrnjenega učenja in poučevanja ni izrazito večja, kot 

je pri tradicionalnem pouku. Le 15,38 % učencev se popolnoma strinja s tem, da je bila 

motivacija za delo pri pristopu obrnjenega učenja in poučevanja večja, 20,08 % pa se s tem ne 

strinja. Delno in strinja se jih 30,77 %. Frekvenčne porazdelitve so prikazane zgoraj, v tabeli 

15. 

Tabela 16: Frekvenčne porazdelitve za strinjanje z izjavo: »Snovi na posnetku sem sledil 

lažje, kot ji sledim v šoli.« 

Stopnja strinjanja 

z izjavo 

Ne strinjam se. Delno se strinjam. Strinjam se. Popolnoma se 

strinjam.  

Število učencev 2 4 12 8 

Delež učencev 7,69 % 15,38 % 46,15 % 30,77 % 

 

Pri tretji izjavi (Snovi na posnetku sem sledil lažje, kot ji sledim v šoli.)  nas je zanimalo, če so 

učenci snovi na posnetku sledili lažje, kot ji sledijo v šoli. Ugotovili smo, da so učenci snovi na 

posnetku sledili lažje, kot sledijo snovi v šoli, saj se je kar 46,15 % učencev s to izjavo strinjalo, 
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30,77 % pa se je z njo popolnoma strinjalo. Frekvenčne porazdelitve so prikazane zgoraj, v 

tabeli 16. 

Tabela 17: Frekvenčne porazdelitve za strinjanje z izjavo: »Ure izvedene v razredu so mi bile 

bolj zanimive kot običajne.« 

Stopnja strinjanja 

z izjavo 

Ne strinjam se. Delno se strinjam. Strinjam se. Popolnoma se 

strinjam.  

Število učencev 6 5 10 5 

Delež učencev 23,08 % 19,23 % 38,46 % 19,23 % 

 

Pri naslednji izjavi (Ure izvedene v razredu so mi bile bolj zanimive kot običajne.) nas je 

zanimalo, kako zanimive so se učencem zdele ure izvedene v šoli. Ugotovili smo, da so se 

učencem ure v šoli zdele pri pristopu obrnjenega učenja in poučevanja zanimivejše, 38,46 % 

učencev se je s to izjavo strinjalo, 19,23 % pa se jih je popolnoma strinjalo. Vseeno pa obstaja 

nezanemarljiv delež učencev, ki se s to izjavo ni strinjal, kar 23,08 %. Frekvenčne porazdelitve 

so prikazane zgoraj, v tabeli 17. 

Tabela 18: Frekvenčne porazdelitve za strinjanje z izjavo: »Naloge v razredu sem reševal z 

večjim veseljem kot po navadi.« 

Stopnja strinjanja 

z izjavo 

Ne strinjam se. Delno se strinjam. Strinjam se. Popolnoma se 

strinjam.  

Število učencev 7 6 10 3 

Delež učencev 29,92 % 23,08 % 38,46 % 11,54 % 

 

Pri peti izjavi (Naloge v razredu sem reševal z večjim veseljem kot po navadi.) nas je zanimalo, 

ali so učenci pri pristopu obrnjenega učenja in poučevanja naloge reševali z večjim veseljem 

kot pri tradicionalni obliki. Ugotovili smo, da se je kar velik delež učencev s to izjavo strinjal 

– 38,46 %; vseeno pa se 29,92 % s to izjavo ni strinjal. Frekvenčne porazdelitve so prikazane 

zgoraj, v tabeli 18. 

Tabela 19: Frekvenčne porazdelitve za strinjanje z izjavo: »Naučil sem se več kot se 

običajno.« 

Stopnja strinjanja 

z izjavo 

Ne strinjam se. Delno se strinjam. Strinjam se. Popolnoma se 

strinjam.  

Število učencev 8 16 2 0 

Delež učencev 30,77 % 61,54 % 7,69 % 0 
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Pri zadnji izjavi (Naučil sem se več kot se običajno.) nas je zanimalo, če so učenci imeli 

občutek, da so se pri pristopu obrnjenega učenja in poučevanja naučili več kot pri 

tradicionalnem pristopu. Po večini se učenci s to izjavo strinjajo zgolj delno, kar 61,54 %, le 

7,69 % se s to izjavo strinja, nihče pa se z njo ne strinja popolnoma. Frekvenčne porazdelitve 

so prikazane zgoraj, v tabeli 19. 

V drugem sklopu nas je zanimalo, ali si učenci želijo pristopa obrnjenega učenja in poučevanja 

še v prihodnje. Učenci so na to vprašanje odgovarjali z odgovoroma da in ne.  

Tabela 20: Frekvenčna porazdelitev za to, da si učenci v prihodnje želijo več pouka 

izvedenega na način obrnjenega učenja in poučevanja 

V prihodnje si želim, da bi se več 

pouka izvajalo na tak način.  

Da. Ne.  

Število učencev 21 5 

Delež učencev 80,77 % 19,23 % 

 

Ugotovili smo, da si kar 80,77 % učencev v prihodnosti želi še več ur izvedenih s pristopom 

obrnjenega učenja in poučevanja. Frekvenčne porazdelitve so prikazane zgoraj, v tabeli 20. 

V tretjem sklopu nas je zanimalo, če bi učenci ob pogostejšem izvajanju pouka s pomočjo 

pristopa obrnjenega učenja in poučevanja, pri le-tem sodelovali več. Učenci so na vprašanje 

odgovarjali z dvema ponujenima odgovoroma in sicer s tem, da bi sodelovali enako kot sedaj 

ali pa s tem, da bi sodelovali več kot sedaj.  

Tabela 21: Frekvenčna porazdelitev za to v kolikšni meri bi učenci sodelovali pri pristopu 

obrnjenega učenja in poučevanja 

Če bi se več pouka izvajalo na tak 

način, bi pri pouku sodeloval… 

Enako kot sedaj 

 

Več kot sedaj 

Število učencev 12 14 

Delež učencev 46,15 % 53,85 % 

 

Ugotovili smo, da je nekoliko več učencev – 53,85 % ocenilo, da bi,  če bi se več pouka izvajalo 

s pristopom obrnjenega učenja in poučevanja, sodelovali več kot sedaj. Frekvenčne 

porazdelitve so prikazane zgoraj, v tabeli 21. 

V četrtem sklopu nas je zanimalo, kaj je bilo učencem pri pristopu obrnjenega učenja in 

poučevanja všeč in kaj ne. Tukaj je šlo za dve vprašanji odprtega tipa – napiši, kaj ti je bilo všeč 
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pri načinu pouka v zadnjem tednu – od prejemanja nove snovi, do učnih ur v razredu in napiši, 

kaj ti ni bilo všeč pri načinu pouka v zadnjem tednu – od prejemanja nove snovi, do učnih ur v 

razredu.  

Tabela 22: Najpogosteje izpostavljeni pozitivni vidiki obrnjenega učenja in poučevanja 

Izpostavljen pozitivni vidik pristopa obrnjenega 

učenja in poučevanja 

Število učencev, ki je ta pozitivni vidik izpostavilo 

To, da lahko razlago večkrat slišiš 8 

To, da lahko video ustaviš 7 

Manj časa porabljenega za obdelavo snovi (video je 

kratek) 

5 

Bilo je več sodelovanja 2 

 

Učenci so v veliko večji meri izpostavljali pozitivne (vseh 26 anketiranih učencev je izpostavilo 

vsaj en pozitiven vidik), kot pa negativne vidike pristopa obrnjenega učenja in poučevanja 

(zgolj 4 izmed vseh anketiranih učencev je izpostavilo vsaj en negativen vidik). V tabeli 22 so 

prikazani najpogostejši odgovori na to, kaj je bilo učencem pri pristopu obrnjenega učenja in 

poučevanja všeč. 

Tabela 23: Najpogosteje izpostavljeni negativni vidiki obrnjenega učenja in poučevanja 

Izpostavljen negativni vidik pristopa obrnjenega 

učenja in poučevanja 

Število učencev, ki je ta negativni vidik izpostavilo 

To, da ne moreš ničesar vprašati 3 

 

V tabeli 23 so predstavljeni najpogostejši odgovori na to, kaj učencem pri pristopu obrnjenega 

učenja in poučevanja ni bilo všeč. Med ugotovitvami lahko izpostavimo to, da so učenci snovi, 

ki je bila podana skozi video sledili lažje prav tako pa so naloge v šoli reševali z večjim 

veseljem. Učinkovitost predstavitve snovi skozi video se kaže tudi v tem, da so učenci kot 

pozitiven vidik obrnjenega učenja in poučevanja v največji meri izpostavili to, da so lahko video 

z razlago – obravnavo nove učne snovi pogledali večkrat. Podobno prednost obrnjenega učenja 

in poučevanja so učenci izpostavili tudi v raziskavi Plešec Gasparič (2019). Tudi negativen 

vidik pristopa obrnjenega učenja in poučevanja je povezan s fazo doma in s podajanjem snovi 

preko videa in sicer to, da doma učitelju ne morejo postaviti vprašanj, tudi v tem primeru so 

podobne negativne vidike obrnjenega učenja in poučevanja izpostavili učenci v raziskavi Plešec 

Gasparič (2019). Ob tem se nam lahko poraja tudi vprašanje, kako učinkovito lahko učenci 
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sledijo razlagi če imajo težave z razumevanjem izhodiščnih konceptov v razlagi – to je še veliko 

težje, če pri tem ob njih ni učitelja, ki bi to lahko opazil in težavo odpravil. Podobno kot smo 

ugotovili mi, sta tudi Bergmann in Sams (2012) izpostavila to, da doma učitelj ni na voljo za 

vprašanja kot negativen vidik pristopa obrnjenega učenja in poučevanja. Menita, da je rešitev 

za ta problem preprosta in sicer to, da se učence na začetku leta nauči, kako kar se da učinkovito 

gledati videe, v katerih je predstavljena snov. To vključuje tudi učenje tega, da ob gledanju 

delajo zapiske in si vsa vprašanja, ki jih imajo za učitelja zapišejo. Ob začetku ure v šoli mora 

učitelj nekaj časa posvetiti ravno tem vprašanjem učencev. Kot zanimivost pa lahko 

izpostavimo še nekaj in sicer  to, da kljub temu, da so na post post testu učenci izkazali to, da 

je njihovo znanje bilo bolj trajno sami tega niso močno občutili. Kaže pa se tudi odprtost 

učencev za inovacije, saj si takšnega pristopa želijo še v prihodnje.  
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5 Sklepne ugotovitve 

Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, ali obstaja razlika v znanju pri predmetu matematika v 

7. razredu med skupino, ki ji je bila snov ploščine večkotnikov podana na tradicionalni način 

in skupino, ki ji je bila ta snov podana s pristopom obrnjenega učenja in poučevanja. Skozi 

magistrsko delo smo poskušali odgovoriti na tri raziskovalna vprašanja. Najprej smo 

ugotavljali, kakšne so razlike v pridobljenem znanju učencev, katerih pouk se je izvedel s 

pristopom obrnjenega učenja v primerjavi z učenci, katerih pouk se je izvedel s tradicionalnim 

pristopom. S pomočjo statističnih analiz takoj po post testu smo ugotovili, da med obema 

skupinama v pridobljenem znanju ne obstajajo statistično pomembne  razlike. Pokazalo se je 

torej, da sta bila tako tradicionalni, kot tudi pristop obrnjenega učenja in poučevanja enako 

uspešna pri podajanju znanja učencem. Nadalje smo poskušali odgovoriti na drugo 

raziskovalno vprašanje, ki se je glasilo: Kakšne so razlike v trajnosti pridobljenega znanja 

učencev obeh skupin? Tukaj so bile ugotovitve nekoliko drugačne. S pomočjo statističnih analiz 

izvedenih po post post testu smo ugotovili, da med trajnostjo znanja obeh skupin obstajajo 

statistično pomembne razlike. Skupina, ki ji je bila snov podana s pomočjo pristopa obrnjenega 

učenja in poučevanja je izkazala večjo mero trajnosti znanja kot skupina, ki ji je bila snov 

podana s pomočjo tradicionalnega pristopa. To je pomembna ugotovitev, saj je trajnost znanja 

eden izmed glavnih vidikov kvalitete znanja. Poleg dveh navedenih raziskovalnih vprašanj pa 

nas je zanimalo še to, kakšno je bilo zadovoljstvo učencev s pristopom obrnjenega učenja in 

poučevanja. Pokazalo se je, da so bili učenci s tem pristopom dokaj zadovoljni in si želijo 

uvajanja takšnih inovacij še v prihodnje. Zanimivo pa je tudi to, da so izpostavili le en negativen 

vidik tega pristopa (to, da ni možno postavljati vprašanj učitelju), ki se ga da dokaj preprosto s 

podrobnejšimi navodili za gledanje videov in z učenjem učenja omiliti.  

Sicer skozi naše analize ne moremo ugotoviti kaj je tisto, kar je bilo najbolj pomembno za to, 

da je bilo znanje učencev eksperimentalne skupine bolj trajno kot znanje učencev v kontrolni 

skupini. Lahko je šlo za to, kar so učenci sami izpostavili kot enega izmed pozitivnih vidikov 

obrnjenega učenja in poučevanja in sicer možnost, da so si razlago snovi ogledali večkrat (pri 

tem je pomembno omeniti to, da učenci po tem niso imeli več snovi na voljo in si je torej niso 

mogli ogledali pred izvedbo post post testa). Lahko je na trajnost znanja vplival tudi način dela 

v živo – neposredno pri pouku, ki je bil usmerjen v to, da so učenci morali znanje uporabiti na 

bolj praktičen način, iz anket pa lahko sklepamo tudi to, da so s tem pristopom bili bolj 

zadovoljni, kar je prav tako lahko imelo na trajnost znanja pozitiven vpliv.  
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V prihodnje bi bilo pomembno, da s pomočjo dodatnih raziskav skušamo ugotoviti, kaj je ta 

dejavnik, ki v okviru obrnjenega učenja in poučevanja vpliva na večjo mero trajnosti znanja kot 

pri tradicionalnem pristopu k učenju in poučevanju. Prav tako bi bile v prihodnosti pomembne 

tudi raziskave, ki bi ugotavljale vpliv obrnjenega učenja in poučevanja še pri drugih učnih 

snoveh pri pouku matematike, pri drugih starostih učencev in tudi pri drugih predmetih v okviru 

osnovnošolskega izobraževanja. Ravno tovrstne  raziskave obrnjenega učenja in poučevanja pri 

otrocih v osnovnih šolah so izrednega pomena, saj so dosedanje raziskave na tem področju 

pogosto izpeljane na vzorcu srednješolcev ali pa študentov na fakultetah.  
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7 Priloge 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

ANKETNI VPRAŠALNIK – OBRNJENO UČENJE IN POUČEVANJE PRI POUKU 

MATEMATIKE V 7. RAZREDU 

Spoštovana učenka, spoštovani učenec! 

Prosim te za sodelovanje v anketi , kjer nas bo zanimalo tvoje mnenje o pristopu obrnjenega 

učenja pri pouku matematike. Izpolnjevanje ankete ti ne bo vzelo veliko časa. Tvoji osebni 

podatki bodo skrbno varovani in ne bodo razkriti. 

Za sodelovanje v raziskavi se ti iskreno zahvaljujem! 

          Marko Glavan 

*************************************************************************** 

Ime in priimek: _____________________ 

 

1. V zadnjih dveh tednih si snov OBSEG IN PLOŠČINA VEČKOTNIKOV obravnaval 

na nekoliko drugačen način. Označi, v kolikšni meri se strinjaš s posamezno trditvijo (v 

vsaki vrstici označi po en odgovor). 

 
Ne strinjam 

se. 

Delno se 

strinjam. 
Strinjam se. 

Popolnoma 

se strinjam. 

1. Predstavitev nove 

snovi s pomočjo 

posnetka mi je bolj 

všeč kot če bi bila 

snov predstavljena v 

razredu. 

    

2. Bil sem bolj 

zainteresiran za pouk 

kot običajno. 

    

3. Snovi na posnetku 

sem sledil lažje, kot ji 

sledim v šoli. 

    

4. Ure izvedene v 

razredu so mi bile 

bolj zanimive kot 

običajno. 

    

5. Naloge v razredu sem 

reševal z večjim 

veseljem kot po 

navadi. 

    

6. Naučil sem se več kot 

se običajno. 
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2. V prihodnje si želim, da bi se večji del pouka izvajal na tak način. 

a) Pogosto.  b)     Običajno.  c) Nikoli.   

3. Če bi se več pouka izvajalo na tak način bi pri pouku sodeloval: 

a) Enako kot prej 

b) Več kot prej 

c) Manj kot prej 

 

4. Napiši, kaj ti je ustrezalo pri načinu pouka v zadnjem tednu – od obravnave nove 

snovi z videoposnetkom, do učnih ur v razredu: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Napiši, kaj ti ni ustrezalo pri načinu pouka v zadnjem tednu – od prejemanja nove 

snovi, do učnih ur v razredu: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Priloga 2: Pred test 

Ime in priimek: ______________  

Preverjanje znanja – Obseg in ploščina večkotnikov 

 

1. Naštej dolžinske enote (vsaj 3), ki jih uporabljamo za merjenje dolžine. 

________________________________________________________________ 

2. Izrazi v zahtevanih enotah. 

a) 3 𝑚 =  ______________ 𝑑𝑚  e)   2,4 𝑚 =  _______________𝑑𝑚 

b) 68 𝑐𝑚 =  ___________ 𝑚   f)    134,6 𝑐𝑚 =  __________ 𝑚 

c) 0,32 𝑚 =  __________ 𝑚𝑚  g)    2,73 𝑘𝑚 =  ___________ 𝑚 

d) 13287 𝑚 =  _______ 𝑘𝑚   h)    0,5 𝑘𝑚 =  ____________ 𝑑𝑚 

3. Z besedami razloži kaj predstavlja obseg nekega lika. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Določi obseg narisanih likov, če veš da meri stranica kvadratka 1cm. 

 

 

 

5. Napiši obrazca za izračun obsega kvadrata in obsega pravokotnika. 

Kvadrat: __________________________ 

Pravokotnik: _______________________ 
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6. Izpolni manjkajoča mesta v preglednici: 

 Dolžina 𝑎 Širina 𝑏 Obseg 𝑜 

Pravokotnik 1 3 𝑐𝑚 6 𝑚𝑚 5 𝑐𝑚 8 𝑚𝑚               𝑐𝑚 

Pravokotnik 2 12 𝑐𝑚                    𝑐𝑚 33 𝑐𝑚 

Pravokotnik 3                    𝑚 52 𝑑𝑚 22 𝑚 4 𝑑𝑚 

Kvadrat                    𝑐𝑚                    𝑐𝑚 18 𝑐𝑚 

 

7. Naštej ploščinske enote (vsaj 3) za merjenje ploščin. 

________________________________________________________________ 

8. Izrazi v zahtevanih enotah. 

 

a) 8 𝑑𝑚2  =  __________ 𝑐𝑚2   c)   7,48 𝑑𝑚2  =  _________ 

𝑚2 

b) 1412 𝑐𝑚2  =  _______ 𝑚2   d)    3,5 𝑘𝑚2  =  _______ 𝑚2 

 

9. Z besedami razloži kaj predstavlja ploščina nekega lika. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

10.  Določi ploščino narisanih likov, če veš da stranica kvadratka meri 1 cm. 
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11.  Napiši obrazca za izračun ploščine kvadrata in ploščine pravokotnika. 

Kvadrat: __________________________ 

Pravokotnik: _______________________ 

 

12.  Izpolni manjkajoča mesta v preglednici: 

 Dolžina 𝑎 Širina 𝑏 Ploščina 𝑝 

Pravokotnik 1 7 𝑐𝑚  3 𝑐𝑚               𝑐𝑚2 

Pravokotnik 2 1,5 𝑐𝑚                    𝑐𝑚 12 𝑐𝑚2 

Pravokotnik 3                    𝑐𝑚 12 𝑐𝑚 144 𝑐𝑚2 

 

13.  Izračunaj obseg in ploščino spodnjega lika. Enote so v centimetrih.  
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Priloga 3: Post test 

Ime in priimek: ______________  

Preverjanje znanja 2 – Obseg in ploščina večkotnikov 

1. Naštej dolžinske enote (vsaj 3), ki jih uporabljamo za merjenje dolžine. 

Napiši jih od najmanjše proti največji. 

________________________________________________________________ 

2. Izrazi v zahtevanih enotah. 

e) 5 𝑚 =  ______________ 𝑑𝑚  e)   5,3 𝑚 =  _______________𝑑𝑚 

f) 79 𝑐𝑚 =  ___________ 𝑚   f)    104,6 𝑐𝑚 =  __________ 𝑚 

g) 0,49 𝑚 =  __________ 𝑚𝑚  g)    7,23 𝑘𝑚 =  ___________ 𝑚 

h) 11077 𝑚 =  _______ 𝑘𝑚   h)    0,9 𝑘𝑚 =  ____________ 𝑑𝑚 

3. Z besedami razloži kako izračunamo obseg večkotnika. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Določi obseg narisanih likov, če veš da meri stranica kvadratka 1cm. 

 

 

 

5. Napiši obrazca za izračun obsega paralelograma in obsega romba. 

Paralelogram: __________________________ 

Romb: _______________________ 
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6. Izpolni manjkajoča mesta v preglednici: 

 Stranica 𝑎 Stranica 𝑏 Obseg 𝑜 

Paralelogram 1 6 𝑚 3,6 𝑚               𝑚 

Paralelogram 2 12 𝑐𝑚                    𝑐𝑚 34 𝑐𝑚 

Paralelogram 3                    𝑚 13 𝑑𝑚 22 𝑚 4 𝑑𝑚 

Romb                    𝑐𝑚                    𝑐𝑚 18 𝑐𝑚 

 

7. Naštej ploščinske enote (vsaj 3) za merjenje ploščin. Napiši jih od 

najmanjše proti največji. 

________________________________________________________________ 

8. Izrazi v zahtevanih enotah. 

c) 5 𝑑𝑚2  =  __________ 𝑐𝑚2  c)   8,47 𝑑𝑚2  =  _________ 𝑚2 

d) 1214 𝑐𝑚2  =  _______ 𝑚2  d)    5,3 𝑘𝑚2  =  _______ 𝑚2 

9. Z besedami razloži kako izračunamo ploščino večkotnika. 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

10.  Določi ploščino narisanih likov, če veš da stranica kvadratka meri 1 cm. 
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11.  Napiši obrazca za izračun ploščine paralelograma in ploščine romba. 

Paralelogram: __________________________ 

Romb: _______________________ 

 

12.  Izpolni manjkajoča mesta v preglednici: 

 Stranica a Stranica b Višina Ploščina  

Paralelogram 1 7 𝑐𝑚  3 𝑐𝑚 𝑣𝑎 = 1,3 𝑐𝑚               

𝑐𝑚2 

Paralelogram 2 5 𝑐𝑚 1,5 𝑐𝑚 𝑣𝑏 = 5   𝑐𝑚               𝑐𝑚2 

Paralelogram 3 10 𝑑𝑚  𝑣𝑏 = 12 𝑚             𝑚2 

 

13.  Izračunaj obseg in ploščino spodnjega lika. Enote so v centimetrih. S 

črtkanimi črtami je zapisana še dodatna razdalja, ki jo boš potreboval pri 

izračunu ploščine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marko Glavan  Magistrsko delo 

58 

 

Priloga 4: Post post test 

Ime in priimek: ______________  

Preverjanje znanja 3 – Obseg in ploščina večkotnikov 

 

1. Naštej dolžinske enote (vsaj 3), ki jih uporabljamo za merjenje dolžine. 

Napiši jih od najmanjše proti največji. 

 

________________________________________________________________ 

 

2. Izrazi v zahtevanih enotah. 

 

i) 4 𝑚 =  ______________ 𝑑𝑚  e)   3,7 𝑚 =  _______________𝑑𝑚 

j) 39 𝑐𝑚 =  ___________ 𝑚   f)    108,3 𝑐𝑚 =  __________ 𝑚 

k) 0,41 𝑚 =  __________ 𝑚𝑚  g)    7,23 𝑘𝑚 =  ___________ 𝑚 

l) 15075 𝑚 =  _______ 𝑘𝑚   h)    0,2 𝑘𝑚 =  ____________ 𝑑𝑚 

 

3. Z besedami razloži kako izračunamo obseg večkotnika. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Določi obseg narisanih likov, če veš da meri stranica kvadratka 1cm. 
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5. Napiši obrazca za izračun obsega paralelograma in obsega romba. 

Paralelogram: __________________________ 

Romb: _______________________ 

 

6. Izpolni manjkajoča mesta v preglednici: 

 Stranica 𝑎 Stranica 𝑏 Obseg 𝑜 

Paralelogram 1 5 𝑚 3,6 𝑚               𝑚 

Paralelogram 2 10 𝑐𝑚                    𝑐𝑚 34 𝑐𝑚 

Paralelogram 3                    𝑚 17 𝑑𝑚 22 𝑚 4 𝑑𝑚 

Romb                    𝑐𝑚                    𝑐𝑚 20 𝑐𝑚 

 

 

 

 

 

 

7. Naštej ploščinske enote (vsaj 3) za merjenje ploščin. Napiši jih od 

najmanjše proti največji. 

________________________________________________________________ 

 

8. Izrazi v zahtevanih enotah. 

 

e) 3 𝑑𝑚2  =  __________ 𝑐𝑚2  c)   2,37 𝑑𝑚2  =  _________ 𝑚2 

f) 4237 𝑐𝑚2  =  _______ 𝑚2  d)    2,3 𝑘𝑚2  =  _______ 𝑚2 
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9. Z besedami razloži kako izračunamo ploščino večkotnika. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

10.  Določi ploščino narisanih likov, če veš da stranica kvadratka meri 1 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Napiši obrazca za izračun ploščine paralelograma in ploščine romba. 

Paralelogram: __________________________ 

Romb: _______________________ 
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12.  Izpolni manjkajoča mesta v preglednici: 

 Stranica a Stranica b Višina Ploščina  

Paralelogram 1 3 𝑐𝑚  7 𝑐𝑚 𝑣𝑎 = 1,3 𝑐𝑚               

𝑐𝑚2 

Paralelogram 2 5 𝑐𝑚 3,5 𝑐𝑚 𝑣𝑏 = 5   𝑐𝑚               𝑐𝑚2 

Paralelogram 3 10 𝑑𝑚  𝑣𝑏 = 12 𝑚             𝑚2 

 

 

 

13.  Izračunaj obseg in ploščino spodnjega lika. Enote so v metrih. 

 

 

5 


