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POVZETEK 

V diplomskem delu sem obravnavala uporabo družabnih medijev pri poučevanju v šoli.  

 

V prvem delu je predstavljena raba družabnih omrežij v Evropski uniji in informacijska 

pismenost v Sloveniji. Bolj podrobno sem predstavila družabno programsko opremo in 

izbrana družabna omrežja, ki so trenutno najbolj popularna in hkrati uporabna v 

izobraževalne namene. Predstavila sem tudi dobre in slabe lastnosti družabnih medijev po 

mnenju učiteljev, ki jih že vključujejo v učni proces, in zbrala primere poučevanja s pomočjo 

družabnih medijev v Avstriji in na Hrvaškem. 

 

V drugem delu sem predstavila in interpretirala rezultate spletne raziskave, ki sem jo 

opravila med učitelji osnovnih in srednjih šol v Sloveniji. Zanimalo me je, ali učitelji pri pouku 

sploh uporabljajo družabne medije, katero družabno programsko opremo in družabna 

omrežja vključujejo v svoj pouk, in zakaj. Raziskovala sem, koliko znanja o družabnih medijih 

imajo učenci po mnenju učiteljev in, ali jih uporaba pri pouku motivira. Anketirance sem 

povprašala tudi, na kakšen način pridobivajo znanje o družabnih medijih ter kaj menijo o 

vključevanju družabnih medijev v učni proces. 

 

V tretjem delu sem predstavila predlog izboljšave za večjo uporabo družabnih medijev pri 

pouku in možnost uporabe družabnih medijev v poučevanju ter opozorila na nevarnosti, na 

katere lahko naletimo ob uporabi družabnih medijev.  

 

KLJUČNE BESEDE: družabni mediji, družabna programska oprema, družabna omrežja, 

takojšnje sporočanje, wiki, blog, urejevalniki besedila v realnem času, družabne knjižnice, 

shranjevanje v oblaku. 

 

KLASIFIKACIJA ACM: 

K.3 Računalništvo in izobraževanje 

K.3.1 Uporaba računalnikov v izobraževanju 

K.3.2 Poučevanje računalništva in informatike 



 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

In the thesis I examined the use of social media in the classroom at school. 

 

In the first part I presented the use of social networks in the European Union and 

information literacy in Slovenia. I presented, more specifically, social software and selected 

currently the most popular social networks and the one, used for educational purposes. I 

also presented good and bad sites of social media, according to teachers who already use 

social media in the learning process. I also collected examples of teaching with the help of 

social media in Austria and Croatia. 

 

In the second part I presented and interpreted the results of an online survey that I 

conducted among teachers at primary and secondary schools in Slovenia. I wanted to 

explore if teachers use social media, which social software and social networks include in 

their teaching and why. I explore how knowledge of social media according to teachers do 

students have, and whether they use social media in the classroom to motivate them. I also 

asked respondents how they obtain knowledge about social media and what they think 

about integrating social media into the learning process. 

 

In the third part I presented a proposal of improvements to increase the use of social media 

in the calssroom and the possibility of the use social media in teaching and pointed out the 

dangers that can be encountered when using social media. 

 

 

KEY WORDS: social media, social software, social networking, instant messaging, wiki, blog, 

collaborative real-time editors, social libraries, cloud storage.  
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1 UVOD 

 

S tehnološkim razvojem in demokratizacijo družbe se je v 19. stoletju enosmerni kanal 

posredovanja znanja spremenil v interakcijo med učiteljem, učencem in vsebino. V času 

hitrega tehnološkega razvoja so svoje mesto dobili tudi družabni mediji, ki vsebujejo 

komunikacijska in interakcijska orodja.  

 

Uporabnikom je tako omogočen lažji dostop do raznolike brezplačne programske opreme, 

spletnega shranjevanja in dostopnosti na vsakem koraku, ter interakcija v realnem času med 

dvema posameznikoma ali skupino ljudi.  

 

Tudi v Sloveniji so družabni mediji vse bolj popularni. Med vodilnimi družabnimi omrežji v 

svetu je Facebook, ki ima že več kot 900 milijonov aktivnih uporabnikov1. V Sloveniji ga 

uporablja 36,17 % prebivalcev2, kar nas uvršča na 91. mesto med države sveta, ki imajo 

omogočen dostop do Facebooka. Avgusta 2012 je bilo v slovenski populaciji 1.267.467 

mesečnih uporabnikov interneta, kar predstavlja 74,0 % prebivalcev Slovenije starih od 10 do 

75 let3. 

 

Wikipedia v slovenščini ima trenutno 3.581 wikipedistov, od tega se ji vsak mesec v 

povprečju pridruži okoli 20 novih4.  

 

V Sloveniji sta med družabno programsko opremo najbolj priljubljena Google Drive in 

Dropbox. Google Drive je trenutno v uporabi pri 40 milijonih5 uporabnikov po svetu, 

Dropbox pa jih ima okoli 50 milijonov6. 

 

                                                             
1 Podatek za junij 2012. 
2
 Socialbakers, 28. oktober 2012. 

3 Populacija 10-75 let predstavlja 1.709.050 prebivalcev Slovenije. Vir: www.ris.org. 
4 Podatek za september 2012. 
5 Podatek za april 2012. 
6 Podatek za julij 2012. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Facebook
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V diplomski nalogi bom skušala preveriti dve hipotezi, do katerih sem prišla na podlagi 

strokovnih člankov, ki so jih napisali učitelji, ki se z uporabo družabnih medijev v procesu 

poučevanja vse pogosteje srečujejo. 

 

S pomočjo ankete in trditev, na katerih bo temeljila anketa, bom skušala preveriti dve 

hipotezi: 

Hipoteza 1 

Učitelji vse bolj pogosto v učni proces vključujejo različne družabne medije, ker se število 

uporabnikov družabnih medijev tako v svetu kot v Sloveniji, povečuje. 

Hipoteza 2 

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

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

 

V prvem delu diplomskega dela bom predstavila rabo družabnih omrežij v Evropski uniji in 

informacijsko pismenost v Sloveniji. Bolj podrobno bom predstavila družabno programsko 

opremo in izbrana družabna omrežja, ki so trenutno najbolj popularna in hkrati uporabna v 

izobraževalne namene. Predstavila bom tudi dobre in slabe lastnosti družabnih medijev po 

mnenju učiteljev, ki jih že vključujejo v učni proces, in zbrala primere poučevanja s pomočjo 

družabnih medijev v Avstriji in na Hrvaškem. 

 

V drugem delu bom predstavila in interpretirala rezultate spletne raziskave, ki jo bom 

opravila med učitelji osnovnih in srednjih šol v Sloveniji. Zanimalo me bo, ali učitelji pri 

pouku sploh uporabljajo družabne medije, katero družabno programsko opremo in družabna 

omrežja vključujejo v svoj pouk, in zakaj. Raziskovala bom, koliko znanja o družabnih medijih 

imajo učenci po mnenju učiteljev in, ali jih uporaba pri pouku motivira. Anketirance bom 

povprašala tudi, na kakšen način pridobivajo znanje o družabnih medijih ter kaj menijo o 

vključevanju družabnih medijev v učni proces. 

 

V tretjem delu bom predstavila kritično analizo pridobljenih podatkov, predlog izboljšave za 

večjo uporabo družabnih medijev pri pouku, možnost uporabe družabnih medijev v 
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poučevanju in opozorila na nevarnosti, na katere lahko naletimo ob uporabi družabnih 

medijev.  

1.1 Raba družabnih omrežij v Evropski uniji  

Raziskava o rabi družabnih medijev v Sloveniji, katere ugotovitve temeljijo na spletni anketi, 

se je izvajala v februarju in marcu 2010 in je vključevala 1143 anketirancev v starosti od 10 

do 83 let. Predstavila bom rezultate za starostne skupine, ki so za moje nadaljnje 

raziskovanje najbolj zanimive.  

 

VPRAŠANJE: Kako pogosto uporabljate internet? 

 

Graf 1: Pogostost uporabe interneta
7
 

                                                             
7
 Vir: www.eukidsonline.net. 

http://www.eukidsonline./
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Mednarodna raziskava EU Kids Online II8 je pokazala, da približno 33 % otrok, starih od 9 do 

10 let, uporablja internet skoraj vsak dan. Odstotek uporabe interneta vsak dan se z višanjem 

starosti povečuje. Po podatkih raziskave približno 74 % slovenskih otrok uporablja internet 

vsak dan ali skoraj vsak dan. Od 23 držav iz Evropske unije, ki so sodelovale v raziskavi, se 

Slovenija tako uvršča na visoko 8. mesto.  

 

VPRAŠANJE: Kako dolgo uporabljate internet na dan (v minutah)? 

 

Graf 2: Uporaba interneta na dan9 

Evropski otroci, stari med 9 in 10 let, na internetu preživijo slabo uro. Čas, preživet na 

internetu, pa se z leti povečuje – v starostnem pasu od 15 do 16 let je tako čas, preživet na 

internetu, 1x večji kot pri 5 oziroma 6 let mlajših otrocih. Po raziskavi slovenski otroci v 

povprečju na internetu preživijo 99 minut na dan.  

                                                             
8
 Projekt, ki je zasnovan, da preuči izkušnje otrok in staršev v zvezi z uporabo, tveganjem in varnostjo na spletu. 

9
 Vir: www.eukidsonline.net. 

http://www.eukidsonline./
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VPRAŠANJE: Kakšne so tvoje aktivnosti na internetu? 

 

Graf 3: Aktivnosti na internetu
10

 

Otroci internet uporabljajo za različne aktivnosti. Za šolske potrebe internet uporablja v 

povprečju 65 % otrok.  

                                                             
10

 Vir: www.eukidsonline.net. 

http://www.eukidsonline./
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1.2 Informacijska pismenost v Sloveniji  

Ob pregledu podatkov, ki nam jih ponuja raziskava uporabe družabnih omrežij v Evropski 

uniji, pa se nam poraja vprašanje, ali smo kljub tako razširjeni uporabi družabnih omrežij 

sploh informacijsko pismeni.  

 

Po definiciji Isbell, Dennis in Carola Hammonda iz leta 1992 je informacijska pismenost : 

 Zavedanje potrebe po informaciji. 

 Védenje, kako priti do informacij. 

 Na kakšen način ovrednotiti informacije. 

 Na kakšen način sintetizirati informacije. 

 Imeti sposobnost komunicirati z informacijami. 

 

Ker bodo rezultati mednarodne raziskave o informacijski pismenosti znani šele v letu 2013, 

se bom oprla na projekt SIBIS11, ki je potekal od januarja 2001 do junija 2003. Osrednji cilj 

programa je bil razviti indikatorje, ki merijo napredke v informacijski družbi.  

 

Po raziskavi sodeč, je med evropsko mladino (starost do 24 let) stopnja informacijske 

pismenosti dvakrat višja kot v celotni populaciji. Slovenija se z oceno 1,4 uvršča malo pod 

povprečje držav članic Evropske unije. Med pridruženimi članicami (kar je Slovenija v tem 

letu še bila) pa je imela, skupaj z Estonijo, najvišjo oceno, ki je bila višja tudi od nekaterih 

takratnih držav članic EU, kot so Belgija, Grčija, Francija in Portugalska.  

 

V Sloveniji je bilo pred 8 leti po raziskavi kar 39 % populacije precej samozavestne pri 

komuniciranju prek interneta, kar je bilo pod evropskim povprečjem12. Najpomembnejša 

sposobnost pri informacijski pismenosti pa je tudi izbiranje med velikimi količinami 

informacij na internetu. Slovenija je bila v raziskavi nad povprečjem EU pri razumevanju 

vsebine spletnih strani (36 % prebivalcev). V spretnosti, kot so uporaba internetnih 

forumov, ustvarjanje spletnih strani in uporaba interneta, pa smo zaostajali za povprečjem 

Evropske unije za do 10 %. 

                                                             
11 Statistical Indicators Benchmarking the Information Society. 
12 Evropsko povprečje je bilo 47 %. 
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VPRAŠANJE: Ali imate svoj osebni profil na katerem od naštetih socialnih omrežij (Facebook, 

Bebo, Friends Reunited, Friendster, Habbo, Hi5, ii2, LinkedIn, MySpace, Netlog, Piczo, 

Sagazone, Twitter, Xanga …)? 

 

Graf 4: Osebni profil na družabnih omrežjih13 

Dobra tretjina otrok, ki obiskuje višje razrede osnovne šole, ima že odprt profil na enem 

izmed družabnih omrežij. V starostni skupini srednješolcev pa se ta odstotek še poveča 

oziroma je najvišji med vsemi starostnimi skupinami v anketi, saj ima osebni profil na 

družabnih omrežjih kar slabe štiri petine (77,2 %) srednješolcev. 

                                                             
13

 Vir: www.ris.org. 
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2 DRUŽABNA PROGRAMSKA OPREMA IN DRUŽABNA OMREŽJA 

 

Uporabnikom je prek družabne programske opreme omogočena interakcija in izmenjava 

podatkov z ostalimi člani virtualne skupnosti. 

2.1 Kaj je družabna programska oprema 

Družabna programska oprema je odigrala ključno vlogo pri spreminjanju načina življenja ljudi 

in njihovo interakcijo na spletu. Uporabniki so tako potrošniki in proizvajalci spletnih 

vsebin. Izraz "družabna programska oprema", je težko opredeliti, saj lahko vsebuje toliko 

različnih orodij. Nekateri ljudje trdijo, da družabna programska oprema vključuje orodja, ki 

omogočajo ljudem, da se lažje povežejo med seboj na spletu. Bolj ozka definicija lahko  

vključuje le programsko opremo, ki omogoča, da imajo ljudje dvosmerni pogovor. Družabna 

programska oprema se lahko ohlapno opredeli kot programska oprema, ki podpira, razširja 

ali izhaja iz človeške dodane vrednosti, kot so oglasne deske, glasba, skupna raba fotografij, 

sporočila, poštni seznami, družabne mreže ... (Coates,T., 2005) 

2.2 Kako delimo družabno programsko opremo 

2.2.1 Takojšnje sporočanje 

Takojšnje sporočanje uporabniku omogoča komunikacijo v realnem času z drugim 

uporabnikom ali skupino ljudi v relativni zasebnosti. Odjemalci oziroma aplikacije 

uporabnikom omogočajo tekstovni, video ali glasovni klepet.  

 

Takojšnjo komunikacijo omogočajo spletno osnovane aplikacije, ki delujejo kot samostojni 

programi oziroma znotraj že obstoječih programov, aplikacij ali spletnih skupnosti. Trenutno 

so najbolj razširjeni: Google Talk, Skype, Meebo, ICQ, Yahoo!Messenger, Windows Live 

Messenger, AIM, idr. Trenutno je med uporabniki najbolj priljubljen Skype. 

 

Slika 1: Takojšnje sporočanje 

http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Messenger
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Messenger
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Skoraj vsi sistemi že omogočajo shranjevanje sporočil in možnost pisanja uporabnikom, tudi, 

ko ti niso na zvezi. Sporočilo uporabnika doseže, ko se ta prijavi v sistem. Takojšnje 

sporočanje omogočajo aplikacije na mobilnih telefonih, tako da so uporabniki lahko aktivni 

kjer koli in kadar koli.  

 

Sistemi omogočajo tudi prijavo z uporabniškim imenom in geslom drugih družabnih omrežij, 

tako da uporabnik lahko uporablja več aplikacij z istim uporabniškim imenom in geslom. 

Obstajajo tudi aplikacije, ki omogočajo povezovanje več sistemov takojšnjega sporočanja na 

enem mestu.  

2.2.2 Internetni forumi 

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

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

času. Poleg tekstovnih sporočil forum omogoča tudi objavo slik, datotek in videa ter pisanje 

zasebnih sporočil med uporabniki.  

 

Vsak forum ima administratorja, ki ima najvišjo stopnjo kontrole nad celotnim forumom. 

Njegova naloga je nastavljanje pravic moderatorjem, kreiranje uporabniških skupin, nadzor 

nad uporabniki … 

 

Moderatorjev je lahko več, njihova naloga pa je spremljanje dogajanja na forumu (tj., 

urejanje in brisanje neprimernih komentarjev, brisanje, skupna raba, zaklepanje/odklepanje, 

premikanje tem foruma …). 

 

Član foruma je registriran uporabnik, ki lahko kreira nove teme, ogleduje izbrane teme in 

podaja komentarje.  

S prijavo na forum vsak uporabnik sprejme pravila obnašanja, ki so določena s strani 

administratorja. 

2.2.3 Blogi 

Blog je avtorsko delo posameznika, ki želi s širšo množico ljudi deliti svoja razmišljanja. 

Različni ljudje bloge uporabljajo za različne namene: kot spletni dnevnik, spletno stran, za 
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objavo strokovnih člankov itn. V svoje zapise vključujejo tudi videe in slike ter ostale grafične 

elemente. Značilnost blogov je enostavno upravljanje, ki ne zahteva velikega računalniškega 

znanja. 

 

Blogi lahko ljudi tudi medsebojno povezujejo v skupnost: Slashdot, LiveJournal, BlogSpot 

idr. Najbolj razširjene odprtokodne blogerske patforme so: Open Blog, WordPress, Blogger, 

Blogos idr.  

 

Slika 2: Blogi  

Danes so vse bolj popularni t. i. video blogi, kjer uporabnik namesto tekstovnih zapisov 

objavlja svoje videe. Bralci bloga lahko zapise komentirajo, druge aktivnosti pa bralcem niso 

omogočene.  

2.2.4 Wikiji 

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

spletnim brskalnikom. Lahko je zbirka nadbesednih spisov ali skupinskega programja. 

Uporabniki lahko poljubno urejajo vsebine – jih dodajajo, odvzemajo, popravljajo. 

Omogočajo tudi samoizobraževanje oziroma so pogosto uporabljeni tudi v izobraževalne 

namene.  

 

Najbolj razširjen primer wikija je Wikipedia, ki ga gosti MediaWiki, trenutno največji strežnik. 

Podpira svetovne jezike, preveden pa je tudi v slovenski jezik.  

 

Strežniki, ki so preprosti za namestitev in lahko gostijo wikije, so: MoinMoin, UseModWiki, 

WikiWikiWeb, med kompleksnejšimi strežniki pa najdemo TWiki, PHP Wiki. 

 

Wikiji, ki jih poznamo in uporabljamo tudi v izobraževalne namene, so: Wiktionary (razlaga 

pomen besed), Wikisource (odprto skladišče izvornih besedil v katerem koli jeziku) idr.  
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Slika 3: Wikiji 

2.2.5 Urejevalniki besedil v realnem času 

Urejevalniki omogočajo posamezniku ali skupini uporabnikov hkratno urejanje besedil. 

Poznamo dve vrsti urejevalnikov: urejevalniki v realnem času in asinhroni urejevalniki. Pri 

prvih lahko več uporabnikov skupaj ureja ob istem času isti dokument, drugi pa tega 

uporabnikom ne omogoča.  

 

Najbolj razširjen in znan urejevalnik je v tem trenutku Google Drive, znotraj katerega deluje 

aplikacija Google Docs.  

 

 

Slika 4: Urejevalniki besedil v realnem času  

Poleg kreiranja raznih dokumentov znotraj Google Docs, za katere posebne programske 

opreme ne potrebujemo, Google Drive omogoča tudi strežniški prostor, kjer so dokumenti 

shranjeni. Trenutna kapaciteta strežnika je 10 GB za posameznega uporabnika. Google Drive 
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je na voljo tako na spletu in je dostopen kjer koli, kot tudi kot aplikacija za pametne telefone, 

tablice in osebne računalnike.  

2.2.6 Družabni zaznamki 

Zaznamki omogočajo označevanje in povezovanje informacij - uporabniku pa omogočajo 

tudi organiziranost po lastnih željah in interesih. Več ko ima spletna stran zaznamkov, višje je 

uvrščena v brskalniku.  

 

Primer trenutno najbolj razširjene uporabe zaznamkov je Pinterest. Cilj Pinteresta je, da 

uporabnik ustvari svoj profil, kjer s preostalimi uporabniki deli svoje najljubše strani, ki ga 

zanimajo. Posledica skupne rabe zaznamkov na skupni strani prinese tudi povezovanje ljudi s 

skupnimi interesi.  

2.2.7 Družabna kategorizacija 

Podobna je družabnim zaznamkom. Razlikuje se le v tem, da omogoča shranjevanje citatov 

ali člankov, ki jih uporabnik najde na spletu ali v spletni bazi.  

2.2.8 Družabne knjižnice  

Aplikacija drugim uporabnikom omogoča organizacijo svojih zbirk, knjig, digitalnih vsebin. 

Uporabnik po želji svojo knjižnico deli tudi z drugimi uporabniki, ki knjižnico ali dela 

ocenjujejo, in s tem ustvarjajo tudi priporočila.  

Primeri knjižnic: Discogs (glasbena knjižnica), Imdb (filmska knjižnica) in LibraryThing 

(leposlovna knjižnica). 

 

Slika 5: Družabne knjižnice 

2.2.9 Shranjevanje v oblaku 

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

shranjujejo na spletu. Te so lahko ustvarjanje na spletu ali na domačem računalniku. 
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Shranjevanje v oblaku kreatorju ali ostalim uporabnikom, s katerimi je kreator delil datoteke, 

omogoča dostop do shranjenih datotek kjer koli.  

 

Najbolj razširjen program za delitev datotek v Sloveniji je Dropbox, ki omogoča t.i. 

shranjevanje v oblaku. To pomeni, da do datotek lahko dostopamo kjer koli, kjer imamo 

internetno povezavo, popravki oziroma nove datoteke pa se neposredno shranjujejo na nek 

mrežni strežni disk, ki je dodeljen uporabniku z uporabniškim imenom in geslom.  

 

Do datotek lahko dostopajo vsi uporabniki, s katerimi delimo povezavo, in ni pogoj, da imajo 

tudi oni ustvarjen račun v tem programu.  

 

Kot sem že omenila, delitev datotek omogoča tudi Google Drive. Poznamo pa še SkyDrive, 

iCloud, Box idr. 

 

 

Slika 6: Shranjevanje v oblaku 

2.3 Kaj je družabno omrežje 

Spletna družabna omrežja lahko definiramo kot individualne spletne strani, ki omogočajo 

vzpostavitev online prijateljstev s pomočjo skupne rabe in zbiranja koristnih informacij s 

specifičnimi oziroma neznanimi ljudmi. (Kwon in Wen, 2009) 

2.4 Katera družabna omrežja poznamo 

Tako kot družabna programska oprema tudi družabna omrežja omogočajo povezanost med 

uporabniki. Družabna omrežja so dostopna vsem, ki imajo možnost dostopati do spleta, 

uporabniki družabnih omrežji pa ustvarjajo osebne profile in jih delijo s svojimi spletnimi 

prijatelji.  
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Družabna omrežja bazirajo na medosebni komunikaciji med ljudmi na spletu, platforme pa 

omogočajo objavo slik, video in avdio posnetkov …  

 

Primeri najbolj razširjenih družabnih omrežij v tem trenutku so Facebook, Twitter, Myspace, 

Bebo, Linkedin, Google+ … 

 

 

Slika 7: Družabna omrežja 
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3 DOBRE IN SLABE LASTNOSTI DRUŽABNIH MEDIJEV PO MNENJU UČITELJEV 

 

Sodobni učni procesi v šolah so vedno bolj povezani z uporabo sodobne tehnologije, čeprav 

glavnina podajanja učne snovi v šolah predvsem v vzhodni in deloma tudi centralni Evropi še 

vedno sloni na klasičnem, t.i. frontalnem pouku. (Haubrich, 2006) 

 

Medtem, ko pri klasičnem poučevanju učitelj znanje prenaša le s pomočjo razlage in se 

osredotoča le na nizanje podatkov, sodobno izobraževanje in tehnologija omogočata razvoj 

kritičnega mišljenja, poglabljanje in razumevanje kompleksnih pojavov in procesov v okolju. 

Seveda pa zagotavljata tudi dolgotrajnejše pomnjenje. In prav zato je sodobna tehnologija 

nepogrešljiv učni pripomoček v sodobnem učnem procesu. (Schee, 2006) 

 

Pri opredeljevanju interakcije v razredu, tako tradicionalnem kot tudi spletnem, se Juwah 

opira na predpostavko o vzajemnem delovanju med učencem, problemom in znanjem za 

rešitev tega problema, kar ima za posledico izboljšanje odnosa do učenca in znanja, 

kakovostnejši učni proces in učne dosežke. (Juwah, 2006) 

 

»Največji izziv je, kako pravilno izbrati prave tehnologije v procesu izobraževanja.« (Papić, 

Bešter, 2007) 

3.1 Dobre lastnosti sodobne tehnologije po mnenju učiteljev 

V splošnem se počasi uporaba interaktivnosti v razredih v šolah v Sloveniji povečuje. Učitelji 

se strinjajo, da interaktivnost pomeni prilaganje na obeh straneh – tako pri učencih kot tudi 

pri učiteljih. Gre za povezovanje in sodelovanje, kjer obe strani nekaj pridobita.  

 

Učenci so aktivni predvsem v povezavi z drugimi učenci in učitelji. Gradivo nastaja med 

poukom in pri tem sodelujejo tako učitelj kot učenci, torej skupaj gradijo znanje. Je hitra 

povratna informacija za učenca in učitelja. Prav tako pa je tudi kombinacija različnih 

strategij, da bi obogatili znanje in dosegli boljše učne rezultate.  
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Učitelji se vse bolj zavedajo, da je sodobna tehnologija samo eden izmed načinov, ki ponuja 

široko paleto možnosti pri izboru metod in oblik dela. Zgolj uporaba samo sodobne 

tehnologije še ne pomeni spremenjenega procesa poučevanja, če ta ni domišljen in skrbno 

načrtovan. Domišljena uporaba sodobne tehnologije pa zagotovo širi polje interakcije med 

učencem, učiteljem in vsebino. 

 

Slika 8: Polje interakcij med učiteljem, učencem in vsebino 

Učitelji se zavedajo, da je kljub uporabi e-gradiv pri pouku, ki so pomemben pripomoček tako 

učitelju kot tudi učencu, vloga učitelja v razredu še vedno nenadomestljiva. Naloga učitelja 

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

raziskovanju, odkrivanju in samostojnemu delu v okviru učnega procesa. (Schnee, 2006) 

 

Učitelji skozi vse večjo uporabo interaktivnih vsebin odkrivajo tudi pozitivne lastnosti te. 

Seveda interaktiven pouk v precej večji meri omogoča vrsto različnih metod dela pri pouku, 

med katere prištejemo:  

 opazovanje, 

 analiziranje,  

 merjenje,  

 preizkušanje, 

 diskusijo,  

 igro vlog,  

 delo s tekstom,  



Maruša Kobal Uporaba družabnih medijev pri poučevanju v šoli 

 

17 

 

 uporabo večjega nabora gradiv …  

 

Pozitivna lastnost interaktivnega pouka in uporabe interaktivnih gradiv je tudi možnost 

uporabe v katerem koli delu – kot motivacijo, del učne ure ali celotno uro ali celo kot celoten 

tematski sklop v okviru učnega načrta. (Globovnik idr., 2011) 

 

Ker spodbudno učno okolje motivira udeležence k aktivnosti in hitrejšemu razvoju, se večina 

učiteljev strinja, da je dobra lastnost sodobne tehnologije tudi ta, da posamezniku odpre 

nove komunikacijske kanale.  

 

Prednost je velika motiviranost učencev, ki spodbuja tudi ustvarjalnost in željo po 

spoznavanju in pridobivanju novega znanja; ne samo na področju, ki ga poučujemo, ampak 

tudi na drugih področjih. Z odkrivanjem vse večjega obsega sodobne tehnologije se spodbuja 

tudi želja po odkrivanju in pridobivanju več znanja.  

 

Učitelji se kljub bojazni pred sodobno tehnologijo vseeno zavedajo, da morajo to izkoristiti 

sebi v prid in s tem obogatiti kakovost učnega procesa in moč interakcije. S tem učenec ne 

izgubi zagona za učenje in spremljanje pouka, učitelj pa mora slediti sodobnim tehnologijam 

in se tako lažje prilagaja tudi potrebam učencev.  

3.2 Slabe lastnosti sodobne tehnologije po mnenju učiteljev 

Seveda pa bojazni pri uporabi sodobne tehnologije vseeno ostajajo. Vse bolj se učitelji 

zavedajo, da nepremišljena in slabo načrtovana uporaba sodobne tehnologije lahko 

prinese nasprotne učinke od želenih. To se zgodi še posebej takrat, ko sodobno tehnologijo 

uporabljamo samo z namenom prikazovanja.  

 

Težava, s katero se soočajo učitelji, je tudi ta, da ni dovolj prostora oziroma možnosti za 

uporabo in izvedbo interaktivnega pouka, saj šole še vedno niso dobro opremljene z 

ustreznimi pripomočki.  
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Kot slabo lastnost družabne programske opreme veliko učiteljev navaja jezik. Tu predvsem 

govorimo o jeziku pri komunikaciji med takojšnjim sporočanjem, komunikaciji na blogih in 

forumih. Učenci so vajeni pisati v neknjižni slovenščini, kar v procesu izobraževanja ni 

zaželeno. Že pred uporabo družabne programske opreme je tako potrebno jasno določiti 

cilje in meje, kaj se lahko uporablja in kaj ne, na katere je med izobraževanjem večkrat 

potrebno opozarjati. 
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4 UPORABA DRUŽABNIH MEDIJEV V TUJINI 

 

4.1 Avstrija 

V zadnjih 20-ih letih se je odnos do interneta v šolstvu v Avstriji zelo spremenil. Nedavno, pa 

je našim sosedom uspela vključitev v projekt, ki bo v prihodnje še bolj spodbujal pogostejšo 

in obširnejšo uporaba interneta v izobraževalne namene. European Network for Innovative 

Schools Austria – ENIS - v sodelovanju z Zveznim ministrstvom za izobraževanje, znanost in 

kulturo, je namreč pridobilo skrbništvo in upravljanje nad EU projekti pri predmetih 

matematika, znanost in tehnologija. Šole, ki so vključene v ENIS, veljajo za najbolj inovativne 

šole v državi na področju uporabe informacij in poučevanje s pomočjo spleta in njegovih 

orodij. 

 

Ob vseh teh priložnosti se v Avstriji dobro zavedajo, da se bo v prihodnosti veliko spremenilo 

na področju izobraževanja in interneta, saj imajo s pomočjo tega projekta učenci in študenti 

precej več možnosti za sodelovanje in pridobivanje izkušenj v naprej.  

 

Učenci vedo, kako priti do določenih vsebin na spletu. Znajo jih tudi kritično oceniti. Vloga 

učitelja v prihodnosti je, da učenca pravilno usmeri, da bo njegovo sodelovanje oziroma 

udejstvovanje na spletu še bolj aktivno. Cilj v prihodnosti je tudi učenca naučiti, da zna 

izluščiti pri iskanju najbolj pomembne in relevantne informacije.  

 

Z uporabo spleta se je praktična raven poučevanja zvišala. Informacijska družba ponuja 

dodaten vir za izvedbo šolskih ur. Se pa učitelji še vedno soočajo s tremi ključnimi vprašanji 

pri uporabi e-učenja in spletne tehnologije:  

 Ali bodo učenci v pripravljeni vsebini našli koristne informacije? 

 Ali učitelj res prihrani čas pri pripravi na pouk? 

 Ali obstaja tudi pedagoška korist? 

 

Šole in učitelji se zavedajo, da za kakovostno uporabo e-učenja potrebujejo tudi tehnologijo, 

ki bo učencem omogočala pridobivanje pripravljenih vsebin in njihovo uporabo – prenosni in 
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tablični računalniki, interaktivne table, pametni telefoni in še veliko drugih različnih 

pametnih naprav.  

 

V Avstriji tako poleg raziskovanja razsežnosti spleta in pozitivnih lastnosti za učenje že 

izkoriščajo njegove prednosti e-učenja, s polno paro pridobivajo izkušnje in pripravljajo 

učne vsebine na spletu. To pomeni, da skušajo v najboljši meri komunicirati z učenci prek 

spleta, jim nudijo dodatne vsebine in pripomorejo k boljšemu znanju učencev. Kot vsi, se tudi 

sami soočajo s težavo – pomanjkanjem tehnologije in pomanjkanjem izobraženega kadra.  

 

Šole v Avstriji stalno izboljšujejo svojo ponudbo v zvezi z novimi pristopi v poučevanju. 

Dodatna izobraževanja in pridobivanje znanja učiteljem pa bi še dodatno pripomogla k večji 

interakcije z otroki na bolj učinkovit način.  

 

Zagotovo se naši sosedi še kako dobro zavedajo pomena e-učenja in se zelo trudijo v smeri 

napredka. Seveda pa se na žalost soočajo tudi s težavami – opremljanjem učilnic in 

uporabnim znanjem za učitelje. Zavedajo se, da uporaba e-učenja in e-izobraževanja 

omogočata učiteljem kakovostno komuniciranje z učenci na različne načine, zahteva pa tudi 

premik v pristopu k poučevanju in uspešno vključevanje novih pedagoških idej in pristopov, 

ki izhajajo iz e-učenja v razredu.  

 

Spreminjanje tradicionalne podobe izobraževanja prinaša tudi premike glede odnosa učitelj – 

učenec pri procesu poučevanja. Učenec postaja vse bolj neodvisen, vloga učitelja pa je bila 

dopolnjena z vlogo nekakšnega trenerja v tem procesu izobraževanja. Da bi zagotovili dobro 

izobrazbo in pridobivanje znanja na več ravneh s pomočjo e-pristopa v razredu, vključujejo 

učitelji več vrst e-učnih gradiv.  
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Nekaj dejstev o avstrijskih šolah:  

 V Avstriji ima povprečno 5 učencev en računalnik, kar Avstrijo uvršča na 8. mesto 

med OEDC14 državami. S tem številom se uvrščajo na 2. mesto v Evropi15. 

 50 % šol neprestano uporablja e-učenje ali internet orodja v razredu. 

 83 % zveznih šol in 13 % preostalih šol zelo vneto uporablja vse ponujene e-

platforme. 

 10 % pripravlja podroben načrt o uporabi e-učenja platforme v bližnji prihodnosti. 

 10 let so potrebovali, da so avstrijski učitelji začeli dnevno uporabljati spletna orodja. 

 50 % učiteljev meni, da je pomembno nadaljnje usposabljanje in dejansko sodelujejo 

v njem. 

 44 % neformalnih izobraževalnih dejavnosti je namenjenih izobraževanju odraslih pri 

uporabi spleta. 

 29 % učiteljev v učilnici za namen poučevanja dnevno uporablja računalnik ali 

internet. 

 Letno 210.000 učencev uspešno opravi modularno izobraževanje ECDL16. 

 20.000 učencev letno zaključi izobraževanje ECDL. 

4.2 Hrvaška 

Na Hrvaškem v zadnjih letih uporaba družabnih medijev v izobraževanju narašča, predvsem 

na ravni visokošolskih zavodov in univerzitet. Uporaba družabnih medijev v okviru 

osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja še vedno ni tako množična.  

 

Hrvaška ima sicer na Facebooku registriranih kar 1.572.02017 uporabnikov, kar predstavlja 35 

% celotne populacije in jo uvršča na 71. mesto med vsemi državami na svetu.  

V okviru Facebook strani sta na Hrvaškem registrirani dve izobraževalne strani: 

 Cotrugli Buisness School (107.834 oboževalcev18). 

                                                             
14

 Članice so: Avstralija, Avstrija, Belgija, Češka, Čile, Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Islandija, Italija, 
Japonska, Kanada, Koreja, Luksemburg, Madžarska, Mehika, Nemčija, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, 
Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Velika Britanija, ZDA. Estonija in Izrael 
sta že podpisala sporazum o pristopu, zaključiti pa morata še notranje pristopne postopke. Rusija pa je še v fazi 
pogajanj. 
15 Po podatkih mednarodne raziskave OEDC. 
16 European Compuiter Driving Licence. 
17 Socialbakers, 28. oktober 2012. 
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 Algebra, informatičko učilište (17.054 oboževalcev18)). 

 

Zanimivo je, da kljub nizki uporabi družabnih medijev pri poučevanju, za potrebe uporabe v 

izobraževanju najdemo kar nekaj možnosti izobraževanja za učitelje, ki jim omogoča 

spoznavanje s sodobnimi tehnologijami in družabnimi mediji.  

 

Vse bolj se na Hrvaškem razvija tudi e-izobraževanje. V ta namen so leta 2003 ustanovili E-

learning Academy v okviru CARNet-a, ki ponuja izobraževanje za učitelje v treh smereh: 

 Upravljalec e-izobraževanja (E-learning Management). 

 Mentor e-izobraževanja (E-lerarning Tutoring). 

 Oblikovalec tečaja (Course Designer). 

 

Načrti za prihodnost na Hrvaškem so, da v okviru E-learning Academy še bolj poglobijo 

izobraževanja v namen vključevanja e-izobraževalnih aplikacij (tudi družabnih medijev) v 

okviru pouka.  

4.2.1 Spletna stran Where maths is fun 

Mediji so se konec septembra razpisali o hrvaškem profesorju matematike, ki svoje znanje 

deli na spletu. Gre vsekakor za Hrvaško nenavaden pristop, nad katerim so navdušeni tako 

učenci kot starši.  

 

Profesor Toni Milun, tako v videoprispevkih, ki so objavljeni na spletni strani Where maths is 

fun19, na razumljiv način pojasnjuje številne matematične naloge:  enačbe, trigonometrijo, 

integrale, primere nalog iz fizike z državne mature ... 

Na spletni strani je tako objavil že okoli 750 videoposnetkov. Navdušenje nad pristopom se 

kaže tudi v tem, da so bili posnetki predvajani že več kot 680.000-krat, oziroma kar 4.000-

krat dnevno.  

 

                                                                                                                                                                                              
18

 Podatek za oktober 2012. 
19 http://www.tonimilun.com/. 

http://www.tonimilun.com/
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Spletno stran profesorju Milunu pomaga pripravljati še nekaj kolegov in študentov. Trenutno 

pripravljajo razlago snovi iz matematike za štiri razrede srednje šole. V prihodnosti bodo 

pripravili še razlago reševanja nalog iz matematike za osnovne šole.  

4.2.2 Facebook skupina Zmrznjeni maturanti tehnične šole Nikole Tesle Vukovar 

V začetku leta 2012 je na Facebooku na pobudo profesorice za hrvaški jezik Liljane 

Radoljubac nastala posebna skupina pod imenom »Zmrznjeni maturanti Tehnične šole Nikole 

Tesle Vukovar«. Skupina je bila ustanovljena z namenom, da bi lahko učenci, kljub temu, da 

ne hodijo v šolo zaradi okvare ogrevalnega sistema, imeli ustaljen šolski ritem. 

 

V poučevanje prek družabnega omrežja so se vključili tudi drugi profesorji, in tako poučevali 

hrvaški jezik, matematiko, računalništvo, različne izbirne predmete, opravljali pa so tudi 

posvetovanja za maturante. 
 

Pouk se je prek Facebooka odvijal tako, da je profesor učencem zastavil vprašanje, učenci pa 

so mu odgovarjali po elektronski pošti. Komuniciranje v primeru napačnih odgovorov ali 

težav pri reševanju je prav tako potekalo prek elektronske pošte. 
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5 RAZISKAVA O UPORABI DRUŽABNIH MEDIJEV PRI POUČEVANJU 

 

5.1 Namen raziskave in raziskovalni problem 

Ker narašča število uporabnikov družabnih medijev in so ti vse bolj pogosteje vključeni tudi v 

učni proces, sem z raziskavo želela ugotoviti ali učitelji pri pouku uporabljajo družabne 

medije. Zanimalo me je, katero družabno programsko opremo in družabna omrežja učitelji 

vključujejo v svoj pouk in zakaj. Raziskovala sem koliko znanja o družabnih medijih imajo 

učenci po mnenju učiteljev in ali jih uporaba pri pouku motivira. Zanimalo me je tudi na 

kakšen način učitelji pridobivajo znanje o družabnih medijih ter kaj menijo o vključevanju 

družabnih medijev v učni proces. 

 

Odločila sem se, da se zaradi lažjega pridobivanja odgovorov, poslužim spletne ankete. Tako 

bodo anketiranci lahko odgovorili takrat, ko bodo imeli čas.  

 

Anketo sem oblikovala na spletnem mestu www.mojanketa.si. Za to spletno mesto sem se 

odločila, ker ponuja pregledno oblikovanje in reševanje ankete. Prav tako pa dober sprotni in 

končni pregled rezultatov ankete. Izvoz različnih podatkovnih baz pa omogoča tudi bolj 

poglobljeno raziskovanje.  

 

Na spletu sem pridobila seznam vseh osnovnih in srednjih šol v Sloveniji. S pregledom 

spletne strani vsake šole pa pridobila elektronski naslov tajništva ali ravnatelja/ravnateljice 

šole na katerega sem naslovila prošnjo za posredovanje prošnje in povezave spletne ankete 

svojim zaposlenim.  

 

Prošnja je bila poslana na 500 elektronskih naslovov. Posebej sem naslovila osebne prošnje 

še na osnovno šolo Gorje, ki sem jo obiskovala v času osnovnošolskega izobraževanja, 

Gimnazijo Jesenice, ki sem jo obiskovala tekom srednješolskega izobraževanja, ESIC in TŠC 

Kranj, kjer sem že v preteklosti večkrat uspešno sodelovala z dvema profesorjema in Srednjo 

ekonomsko šolo Ljubljana-Roška, kjer sem tri mesece nadomeščala profesorico informatike.  

 

http://www.mojanketa.si/
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Anketo je v tednu dni  rešilo 387 anketirancev, ki so se na podlagi moje prošnje prostovoljno 

odzvali in rešili anketo. Anketiranci ne predstavljajo reprezentativnega vzorca ampak 

naključnega in ne predstavljajo celotne populacije učiteljev, tako da bodo rezultati, ki sem jih 

pridobila s pomočjo ankete, služili kot pripomoček za potrditev trditev in delovnih hipotez.  

5.2 Raziskovalna vprašanja 

Za raziskavo sem uporabila vprašanja, ki sem jih osnovala na podlagi pretekle prakse20. 

 

Raziskovalna vprašanja:   

 Kateri tip družabne programske opremo vključujejo v svoj pouk? 

 Na kakšen način vključujejo družabno programsko opremo v učni proces? 

 Koliko različnih tipov družabne programske opreme po mnenju učiteljev znajo 

uporabljati učenci? 

 

 Katerih družabnih omrežij se poslužujejo pri poučevanju? 

 Na kakšen način vključujejo družabna omrežja v učni proces? 

 Koliko različnih tipov družabnih omrežij po mnenju učiteljev znajo uporabljati učenci? 

 

 Ali po njihovem mnenju uporaba družabnih medijev vpliva na kakovostnejše delo? 

 Kaj menijo o vključevanju družabnih medijev v učni proces? 

 Ali menijo, da uporaba družabnih medijev motivira učence? 

 

 Ali se jim zdi, da imajo dovolj znanja o družabnih medijih? 

 Na kakšen način pridobivajo znanja o družabnih medijih? 

 Ali bi se posluževali večkratne uporabe, če bi jim na tem področju ponudili dodatna 

izobraževanja? 

 Katere so po njihovem mnenju dobre lastnosti družabnih medijev? 

 Katere so po njihovem mnenju slabe lastnosti družabnih medijev? 

                                                             
20

 Pretekla praksa je predstavljena v poglavju 3 in 4. 
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Na podlagi vprašanj sem oblikovala osem raziskovalnih trditev, ki jih bom skušala preveriti 

na podlagi ankete in z njimi skušala preveriti dve hipotezi.  

5.3 Raziskovalne trditve in hipotezi 

Raziskovalne trditve, ki sem jih preverjala s pomočjo zbranih empiričnih podatkov, sem 

razdelila v štiri skupine: 

 

1. Uporaba družabne programske opreme pri pouku 

Trditev 1: Učitelji vključujejo družabno programsko opremo v pouk, saj je dostopna vsem, 

število njenih uporabnikov iz dneva v dan narašča.  

Trditev 2: Učenci po mnenju učiteljev znajo uporabljati vsaj dve različni orodji v okviru 

družabne programske opreme, saj se z njo srečajo še predenj družabne medije uporabljajo 

pri pouku. 

 

2. Uporaba družabnih omrežij pri pouku 

Trditev 3: Učitelji vključujejo družabna omrežja v pouk, saj število uporabnikov iz dneva v 

dan narašča.  

Trditev 4: Učenci po mnenju učiteljev znajo uporabljati vsaj dve družabni omrežji, saj ima 

dobra tretjina otrok, ki obiskuje višje razrede osnovne šole, že odprt profil na enem izmed 

družabnih omrežij. 

 

3. Vključevanje družabnih medijev v pouk 

Trditev 5: Vključevanje družabnih medijev po mnenju učiteljev vpliva na kakovostnejše delo, 

ker ponuja široko paleto možnosti pri izboru metod in oblik dela. 

Trditev 6: Vključevanje družabnih medijev v učni proces učitelji podpirajo, saj gre za 

povezovanje in sodelovanje, kjer obe strani nekaj pridobita. 

Trditev 7: Vključevanje družabnih medijev po mnenju učiteljev motivira učence, ker njihova 

uporaba spodbuja ustvarjalnost in željo po spoznavanju in pridobivanju novega znanja. 
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4. Izobraževanje na področju družabnih medijev 

Trditev 8: Učitelji bi se večkrat posluževali uporabe družabnih medijev pri pouku, če bi imeli 

možnost izobraževanja na tem področju, saj je novosti iz dneva v dan več in jim sami težko 

sledijo.  

 

S pomočjo raziskovalnih trditev bom preverjala na podlagi raziskave dve hipotezi:  

Hipoteza 1 

Učitelji vse bolj pogosto v učni proces vključujejo različne družabne medije, ker se število 

uporabnikov družabnih medijev tako v svetu kot v Sloveniji, povečuje. 

Hipoteza 2 

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

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

5.4 Opis raziskovalne metode 

Za pridobitev ustreznih rezultatov sem uporabila kvantitativno metodo raziskovanja – 

metodo anketiranja. Raziskovalni inštrument je bil spletni anketni vprašalnik, ki je vseboval 

15 vprašanj.  

 

Anketo, ki je bila objavljena v obdobju od srede, 24. oktobra 2012, od 21. ure do srede, 1. 

novembra 2012, do 21. ure je v tednu dni  rešilo 387 anketirancev, ki so se na podlagi moje 

prošnje prostovoljno odzvali in rešili anketo. Anketiranci ne predstavljajo reprezentativnega 

vzorca ampak naključnega in ne predstavljajo celotne populacije učiteljev. 

5.5 Opis vzorca 

SPOL ŠTEVILO ODSTOTEK 

MOŠKI 88 22,7 % 

ŽENSKA 299 77,3 %  

SKUPAJ 387 100 % 

Tabela 1: Statistika udeležencev po spolu 

Vzorec je vključeval 387 učiteljev, od tega 299 žensk oz. 77,3 % anketiranih in 88 moških oz. 

22,7 % anketiranih. V vzorec so bile zajete osnovne in srednje šole po Sloveniji. Anketiranci 
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so se prostovoljno odzvali na prošnjo po reševanju ankete in so se sami odločili o 

sodelovanju.  

 

Graf 5: Udeleženci glede na stopnjo izobraževanja 

K reševanju ankete so pristopili učitelji vseh predmetov osnovnih in srednjih šol. Anketo je 

rešilo 64,6 % učiteljev v osnovni šoli in 29,0 % učiteljev v srednji šoli. Anketo so reševali tudi 

učitelji, ki trenutno ne poučujejo, učijo v glasbeni šoli, vrtcu in posebnih programih vzgoje in 

izobraževanja. Takih anketirancev je bilo 6,4 %. 

 

Graf 6: Udeleženci glede na čas poučevanja 
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Razdelila sem jih glede na leta poučevanja. Več kot polovica anketirancev (66,5 %) poučuje 

10 let ali več - največ anketirancev poučuje več kot 20 let (36,0 %). 10 let ali manj poučuje 

33,5 %. 

 

5.6 Zbiranje in obdelava podatkov 

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz dveh delov – demografskega in vsebinskega.  

 

Demografski del je zajemal vprašanja o spolu, letih poučevanja in šoli, kjer poučujejo 

(osnovna ali srednja šola oziroma drugo – zasebne šole, glasbene šole, šole s prilagojenim 

programom …).  

 

Vsebinski del je vseboval vprašanja o družabni programski opremi in družabnih omrežjih, 

poznavanju teh, uporabnosti in uporabi pri pouku. Vprašanja so bila odprtega in zaprtega ter 

kombiniranega tipa - kombinacija zaprtega vprašanja z možnostjo odgovora Drugo. 

 

5.7 Rezultati in interpretacija 

5.7.1 Uporaba družabne programske opreme pri pouku 

VPRAŠANJE: Kateri tip družabne programske opreme vključujete v svoj pouk? 

 

Graf 7: Vključevanje družabne programske opreme v pouk 
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Anketiranci so v 46,0 % odgovorili, da ne uporabljajo družabne programske opreme pri 

pouku. Če družabno programsko opremo uporabljajo, gre v veliki večini za takojšnje 

sporočanje (118 anketirancev), wikije (102 anketiranca), urejevalnike besedil v realnem 

času (92 anketirancev) in družabna spletna shranjevanja tj. shranjevanje v oblaku (70 

anketirancev). Manj uporabljajo forume (55 anketirancev), zelo redko pa se poslužujejo 

uporabe blogov, družabnih zaznamkov, kategorizacije in knjižnic. Pod odgovor Drugo (25 

anketirancev) v veliki meri navajajo uporabo Moodla. 

 

Glede na visok odstotek, ki med anketiranci družabne programske opreme ne uporablja, bi 

lahko rekla, da se po vsej verjetnosti precej učiteljev uporabe družabne programske opreme 

pri pouku ne poslužuje. Tisti anketiranci, ki programsko opremo pri pouku uporabljajo, v 

pouk vključujejo 2,45 različna tipa družabne programske opreme. Najbolj pogosto 

uporabljajo takojšnje sporočanje, sledijo wikiji, urejevalniki besedil v realnem času in 

shranjevanje v oblaku. 

  

Trditve 1, v kateri sem zapisala, da učitelji vključujejo družabno programsko opremo v pouk, 

ne morem zagotovo potrditi. Res, da se rezultat rahlo nagiba na stran uporabe družabne 

programske opreme, saj več kot polovica (54,0 %) anketirancev družabno programsko 

opremo vključuje v pouk, je med njimi še vedno slaba polovica takih, ki je ne, kar je previsok 

odstotek, da bi lahko trditev potrdila in posplošila. 

 

Lahko pa na podlagi odgovorov anketirancev in na podlagi naraščajočega števila uporabnikov 

tako v svetu kot v Sloveniji predvidevam, da med najbolj priljubljeno in najpogosteje 

uporabljeno družabno programsko opremo tudi med učitelji spada takojšnje sporočanje, 

wikiji, urejevalniki besedil v realnem času in shranjevanje v oblaku.  
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VPRAŠANJE: Na kakšen način vključujete družabno programsko opremo v učni proces? 

Nekaj najbolj zanimivih odgovorov učiteljev o uporabi družabne programske opreme pri 

pouku: 

 

»Komunikacija z učenci, pošiljanje domačih nalog, spletna učilnica, reševanje nalog na spletu 

v računalniški učilnici, komunikacija med učenci, poslušanje posnetkov, gledanje spletnih 

posnetkov (YouTube), pomoč učencem z učnimi primanjkljaji (Dropbox) ...« 

 

»Poučujem matematiko. Pri mojem predmetu je najbolj uporabno to, da učencem na spletu 

objavim kakšen problem in potem (doma al tudi v šoli) premišljujejo, kako ga rešiti. « 

 

»Objavljanje snovi/gradiv na spletni učilnici, dodajanje spletnih povezav, ki se nanašajo na 

določeno snov. Na spletni učilnici dam tudi preverjanja, saj dobim na tak način takoj 

povratno informacijo. « 

 

»V razredu uporabljam interaktivne vaje za pouk matematike s pomočjo iRokusa, sama imam 

priprave na Dropboxu in jih delim z ostalimi kolegi, uporaba spletne učilnice za pouk – 

domače naloge in dodatne naloge. « 

 

»Učencem prestavimo in pokažemo najrazličnejša orodja za pomoč in pripomočke za 

uporabo šolskih programov, ki jih uporabljamo pri pouku. « 

 

»Po navadi mi dajo kakšne dobre ideje (Pinterest), ki jih potem izvedem pri pouku, v 

Dropbox si učenci pri računalniškem krožku shranjujejo datoteke ...« 

 

»Kot pogovorne ure na daljavo, za delo v spletnih učilnicah, projektnemu delu, 

samostojnemu delu učencev, za pomoč tistim, ki ne morejo obiskovati dodatnega pouka 

zaradi izbirnih predmetov, za delo v razredni skupnosti. « 

 

»Na YouTube pogledamo kakšen filmček; na IMDB-ju poiščemo kakšne podatke o znanih 

ljudeh; na Wikipediji preberemo o stvareh, ki nas zanimajo, pa o njih vemo premalo ali bi 
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radi izvedeli še več; na spletnih straneh (npr. SIO) poiščemo različne naloge in jih rešujemo. 

To delamo med poukom, sproti, lahko pa tudi po potrebi, ko naletimo na kakšno vprašanje, 

na katerega ne poznamo odgovora. « 

 

»Interaktivna komunikacija v šoli in doma, če se z dijaki najdemo na spletu. Iskanje rešitev 

problemov po spletu.« 

 

»Pri delu z nadarjenimi učenci, za popestritev ur, pri delu ko se učenci učijo zbirati 

informacije. « 

 

»Učenci se med seboj dogovarjajo preko takojšnjega sporočanja o tem, kako poteka naloga v 

skupinah. « 

 

»Stalen stik s starši preko eAsistenta za možnost pohval, pa tudi opozoril.«  

 

»Uporabljam Dropbox, delim povezave za izobraževanje učiteljev, včasih za pisanje skupnih 

člankov s kolegi, včasih delim povezavo z dijaki, pogosto posredujem informacije, kje se e-

prijaviti na likovne delavnice in razpise.« 

 

»Najpogosteje pri urah fleksibilne diferenciacije, kjer sodelujeva s profesorico 

računalništva.« 

 

»Predstavitev v razredu (Wiki – liki oz. telesa) ali delo v programu (zrcaljenje, risanje …).« 

 

»Družabno programsko opremo vključujem na več načinov. Prvi način je za uporabo pri 

pouku kot motivacija, drugi način kot iskanje informacij in tretji kot preverjanje 

razumevanja.« 

 

»Občasno vključim določene spletne informacije – predvsem povezave z viri za samostojni 

študij.« 
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Anketiranci v veliki meri družabno programsko opremo uporabljajo kot uvodno motivacijo, 

za komunikacijo z dijaki, kjer diskutirajo o rešitvah nalog in problemov, ki so jih reševali pri 

pouku. 

 

Družabno programsko opremo uporabljajo tudi za objavo gradiv, ki so jih ali jih bodo 

uporabljali pri pouku in dodatnih gradiv ter povezav, ki učencem omogočajo samostojen 

študij.  

 

VPRAŠANJE: Koliko različnih tipov družabne programske opreme po vašem mnenju znajo 

uporabljati učenci? 

 

Graf 8: Poznavanja različnih tipov družabne programske med učenci 

Le slaba petina anketirancev meni, da učenci znajo uporabljati nič (5,4 %) ali en (11,6 %) tip 

družabne programske opreme. Večina anketirancev meni, da učenci znajo uporabljati vsaj 

dva (83,0 %) tipa ali več. 

 

Na podlagi rezultatov ankete lahko trditev 2, kjer trdim, da učenci po mnenju učiteljev znajo 

uporabljati vsaj dve različni orodji v okviru družabne programske opreme, potrdim. Več kot 

polovica (55,3 %) anketirancev meni, da učenci znajo uporabljati vsaj tri različne tipe 

družabne programske opreme.  
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Na podlagi mednarodne raziskave EU Kids Online II, ki je pokazala, da vsaj 40,0 % otrok med 

9 in 12 letom in vsaj 64,0 % otrok med 13 in 16 letom pregleduje vide-e, uporablja takojšnje 

sporočanje in prebira/prejema/pošilja elektronsko pošto, lahko mnenje anketirancev, ki v 

veliki večini (83,0 %) meni, da učenci znajo uporabljati vsaj dva tipa družabne programske 

opreme posplošim. Tako lahko na podlagi zapisanega z veliko verjetnostjo trdim, da učenci 

znajo uporabljati vsaj dva tipa družabne programske opreme.  

5.7.2. Uporaba družabnih omrežij pri pouku 

VPRAŠANJE: Katerih družabnih omrežij se poslužujete pri poučevanju? 

 

Graf 9: Vključevanje družabnih omrežij v pouk 

Dobre štiri petine (79,0 %) učiteljev ne uporablja družabnih omrežij pri poučevanju. Med 

tistimi, ki uporabljajo družabna omrežja v namen poučevanja, je večina tistih, ki uporabljajo 

Facebook (60 anketirancev), sledi uporaba Twitterja (20 anketirancev). Najmanj je med 

anketiranci v uporabi Bebo (2 anketiranca). Pod Drugo so anketiranci navajali Google +. 

 

Glede na zelo visok odstotek, ki kaže na to, da anketiranci družabnih omrežij v pouk ne 

vključujejo, bi lahko rekla, da se po vsej verjetnosti precej v splošnem učitelji uporabe 

družabnih omrežij pri pouku ne poslužuje. Tisti anketiranci, ki jih uporabljajo, v pouk 
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vključujejo en tip družabne programske opreme. Najbolj pogosto uporabljajo Facebook, 

sledi mu Twitter. 

  

Trditev 3, v kateri sem zapisala, da učitelji vključujejo družabna omrežja v pouk, ne drži. 

Odstotek je med anketiranci tako visok, da glede na omejitve, ki jih imajo družabna omrežja 

– tu mislim predvsem uporabo za izobraževalne namene in omejitve, ki jih imajo pri kreiranju 

osebnega profila (Facebook, otrokom, mlajšim od 13 let ne dovoljuje kreiranja osebnega 

profila) - trditev lahko posplošim.  

 

Lahko pa na podlagi odgovorov anketirancev in na podlagi števila uporabnikov tako v svetu 

kot v Sloveniji predpostavim, da je najbolj priljubljeno in najpogosteje uporabljeno družabno 

omrežje Facebook, sledi mu Twitter.  

 

VPRAŠANJE: Na kakšen način vključujete družabna omrežja v učni proces? 

Nekaj najbolj zanimivih odgovorov učiteljev o uporabi družabnih omrežij pri pouku: 

 

»V primerih, če je nujno ali se mudi, dijaka pozovem tudi preko FB-ja (vračilo gradiva, nujne 

informacije).« 

 

»Za komunikacijo. Za takojšnje informacije.« 

 

»Sporočam dijakom zadeve, ki so pomembne za pouk.« 

 

»Jih namenoma ne vključujem, ker jim ne zaupam.« 

 

»Ne vključujem. Včasih učenci sami (pri reševanju problemov, ki jim jih zastavim) uporabljajo 

Facebook, da si izmenjujejo ideje.« 

 

»Jih ne, razen kot motiv naloge (npr: izdelaj namišljeni Facebook profil za literarnega 

junaka).« 
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»Po Facebooku občasno učenke in učence na kaj spomnim, da slučajno ne bi naslednji dan 

tega pozabili, za kar smo bili dogovorjeni. « 

 

»Predstavimo jim zaradi komunikacije na daljavo, za izmenjavo nalog in načine 

komuniciranja.« 

 

»Facebook – všečkanje ekonomike podjetja dnevno vključim novico iz gospodarstva in jo 

komentiramo.« 

 

»Dogajanje na šoli – facebook stran šole, posredovanje informacij o snovi, vajah, testih.« 

 

»Neformalno obveščanje ali kot opomnik.« 

 

»Samostojno delo učencev doma in v šoli, prek e-učilnice mi pošljejo sporočila.« 

 

»Povratna informacija izven pouka, konzultacije, naknadne razlage, seminarske in 

raziskovalne naloge.«  

 

»Prikažem link, kjer lahko najdejo relativna gradiva (npr.:prek Impletuma).« 

 

»Ustvarimo skupino razreda preko katere komuniciramo.« 

 

»Kot dopolnilo, za ilustracijo aktualne teme.« 

 

Učitelji družabna omrežja po večini uporabljajo za komuniciranje z učenci – za obveščanje. 

Nekateri družabna omrežja uporabljajo tudi za objavo povezav in člankov, ki omogočajo 

učencem samostojno delo in raziskovanje v okviru predmeta. 
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VPRAŠANJE: Koliko različnih tipov družabnih omrežij po vašem mnenju znajo uporabljati 

učenci? 

 

Graf 10: Poznavanja različnih tipov družabnih omrežij med učenci 

Nobenega ali en tip družabnega omrežja, po mnenju anketirancev, zna uporabljati slaba 

petina (17,1 %) učencev. Od tega le eno omrežje zna uporabljati 12,4 % učencev. Dobre štiri 

petine (82,9 %) učencev zna uporabljati vsaj dva različna tipa družabnih omrežij – od tega tri 

ali več različnih tipov uporablja kar polovica (53,2 %) učencev.  

  

Potrdim lahko trditev 4, kjer sem zapisala, da učenci po mnenju učiteljev znajo uporabljati 

vsaj dve družabni omrežji. Kar polovica (53,2 %) učencev, po mnenju anketirancev, zna 

uporabljati tri ali več tipov različnih družabnih omrežij. Od tega tri različne tipe po mnenju 

anketirancev zna uporabljati dobra petina (24,0 %) učencev, štiri ali več pa kar slaba tretjina 

(29,2 %) učencev.  

 

Na podlagi mednarodne raziskave EU Kids Online II, ki je pokazala, da 39,0 % otrok med 9 in 

12 letom in 78,0 % otrok med 13 in 16 letom obiskuje družabna omrežja in glede na to, da 

ima 66,1 % otrok, starih med 10 in 15 let in 77,2 % mladostnikov med 16 in 20 let osebni 

profil na družabnem omrežju z veliko verjetnostjo lahko trdim, da učenci znajo uporabljati 

vsaj dva tipa družabnih omrežij.  
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5.7.3 Vključevanje družabnih medijev v pouk 

VPRAŠANJE: Ali po vašem mnenju uporaba družabnih medijev vpliva na kakovostnejše delo? 

 

Graf 11: Vpliv družabnih medijev na kakovostnejše delo 

Po mnenju anketirancev le tretjina (32,5 %) meni, da vpliva uporaba družabnih medijev na 

kakovostnejše delo. 

 

Trditve 5, kjer trdim, da vključevanje družabnih medijev po mnenju učiteljev vpliva na 

kakovostnejše delo, ne morem potrditi. Anketiranci se s tem namreč v veliki večini ne 

strinjajo, saj je takega mnenja kar 67,5 % anketirancev. 

 

Kakovost dela je težko ocenjevati saj gre tu vedno za osebni dejavnik. Gre torej za učiteljevo 

mnenje, ki lahko temelji na podlagi boljših rezultatov pri preverjanju znanja ali pa mnenje, ki 

temelji na osebni presoji. Potrebovala bi še dodatne raziskave in bolj konkretne meritve.  

 

Na podlagi rezultata ankete pa lahko z veliko verjetnostjo ocenim, da se kakovost 

poučevanja z vključevanjem družabnih medijev ni boljša, kot je bila. 
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VPRAŠANJE: Kaj menite o vključevanju družabnih medijev v učni proces? 

 

Graf 12: Vključevane družabnih medijev v učni proces 

Več kot polovica (54,3 %) anketirancev vključevanje družabnih medijev v učni proces le 

delno podpira. Kar tretjina (32,7 %) vključevanja družabnih medijev v učni proces nikakor ne 

podpira, le 9,1 % pa vključevanje v pouk podpira. Pod Drugo (3,9 %) je večina navedla, da 

družabnih omrežij ne poznajo dovolj, da bi o tem imeli mnenje, da ne vidijo smisla pri 

vključevanju v pouk in da je lahko to vključevanje tudi na nek način nevarno. 

 

Trditev 6, v kateri sem zapisala, da učitelji vključevanje družabnih medijev v učni proces 

podpirajo, težko potrdim.  

 

Na podlagi rezultatov je namreč razvidno, da več kot polovica (54,3 %) anketirancev 

vključevanje družabnih medijev v učni proces le delno podpira. Vključevanja v pouk ne 

podpira 36,6 % anketirancev, le 9,1 % anketirancev pa vključevanje v učni proces vsekakor 

podpira. 

 

Glede na dosedanjo prakso, ki so jo predstavili učitelji, ki že aktivno uporabljajo družabne 

medije pri pouku – in so zapisali, da vključevanje omogoča povezovanje in sodelovanje, kjer 

obe strani nekaj pridobita – se torej moji anketiranci ne strinjajo. Trditev bi tako težko 
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potrdila ali ovrgla, prav tako je ne moremo posplošiti. Potrebovala bi še dodatne raziskave in 

bolj konkretne meritve, ki bi mi dale konkretnejše odgovore.  

 

VPRAŠANJE: Ali menite, da uporaba družabnih medijev motivira učence? 

 

Graf 13: Družabni mediji in motivacija 

Kar 65,9 % anketirancev meni, da uporaba družabnih medijev pri pouku učence motivira. 

 

V okviru moje raziskave lahko potrdim trditev 7, kjer sem zapisala, da vključevanje 

družabnih medijev po mnenju učiteljev motivira učence. S tem se strinjata kar dobri dve 

tretjini (65,9 %) anketirancev.  

 

Res, da ocenjevanje motivacije učencev temelji, po večini, na osebnem mnenju, je vseeno 

odstotek tako visok, da trditev lahko potrdim. Tudi na podlagi dosedanje prakse, učitelji, ki 

družabne medije v pouk že vključujejo menijo, da vključevanje učence motivira, tako da  

lahko trditev tudi posplošim. 
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5.7.4 Izobraževanje na področju družabne programske opreme 

VPRAŠANJE: Na kakšen način pridobivate znanje o družabni programski opremi in družabnih 

medijih? 

 

Graf 14: Pridobivanje znanja o družabni programski opremi in družabnih omrežjih 

Največ (261) anketirancev znanje pridobiva v okviru samostojnega izobraževanja s pomočjo 

spleta. 152 anketirancev znanje pridobiva tudi s pomočjo kolegov v šoli, približno enako 

število anketirancev (150) pa se vključuje tudi v izobraževanja v okviru službe. Zelo malo 

anketirancev (57) se izobražujejo sami, s pomočjo strokovne literature, prav tako se zelo 

malo anketirancev (52) vključuje v izobraževanja v lastni režiji ali znanja sploh ne pridobiva 

(49). Anketiranci znanje pridobivajo tudi s pomočjo učencev, strokovnjakov, lastnih otrok ... 

 

Med anketiranci tako le 12,6 % znanja ne pridobiva. Ostali anketiranci znanje pridobivajo v 

povprečju na 1,7 različnih načinov tj. se poslužuje enega ali dveh različnih načinov 

pridobivanja znanja s področja družabnih medijev.  
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VPRAŠANJE: Ali se vam zdi, da imate dovolj znanja o družabnih medijih in njihovi uporabi? 

 

Graf 15: Ali se vam zdi, da imate dovolj znanja o družabnih medijih in njihovi uporabi? 

Več kot dve tretjini (68,0 %) anketirancev meni, da nimajo dovolj znanja o družabnih 

medijih in njihovi uporabi. 

 

VPRAŠANJE: Ali bi se posluževali večkratne uporabe družabnih medijev pri pouku, če bi vam 

na tem področju ponudili dodatna izobraževanja? 

 

Graf 16: Dodatna izobraževanja 

Nekaj več kot polovica (52,0 %) anketirancev bi se pogosteje posluževala uporabe družabne 

programske opreme pri pouku, če bi imeli možnost izobraževanja.  
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V trditvi 8 sem zapisala, da bi se učitelji večkrat posluževali uporabe družabnih medijev pri 

pouku, če bi imeli možnost izobraževanja. Te trditve v okviru moje raziskave ne morem 

potrditi niti zavreči, saj so anketiranci približno enakega menja. 

 

Glede na to, da kar 68,0 % anketirancev meni, da nima dovolj znanja o družabnih medijih in 

na podlagi trditev učiteljev, ki so že nekaj časa aktivno vključeni v uporabo le-teh, bi glede na 

deljeno mnenje o dodatnih izobraževanjih potrebovala še nekaj več konkretnih vprašanj in 

odgovorov, da bi lahko trditev potrdila ali ovrgla in posplošila.  

 

Iz izjav anketirancev, ki so jih podali o slabih in dobrih lastnostih družabnih medijev in 

vključevanju v pouk, je po mojem mnenju razlog razdvojenosti v tem, da učitelji niso dobro 

seznanjeni z mediji in da v pouk ne vključujejo novosti zaradi strahu, kaj bo uvedba v pouk 

prinesla. 

5.7.5 Mnenje o družabnih medijih in izobraževanju 

5.7.5.1 Dobre lastnosti družabne programske opreme 

Anketiranci so kot dobre lastnosti družabnih medijev našteli:  

 hiter dostop do podatkov,  

 hitri stiki in komunikacija med uporabniki,  

 povezljivost,  

 družabnost,  

 hitra informiranost,  

 komunikacija v realnem času, 

 medij, ki je učencem blizu in domač,  

 socializacija,  

 komunikacija,  

 sodelovanje, 

 druženje,  

 zabava, 

 ažurnost, 
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 inovativnost, 

 obveščanje, 

 prihranek časa,  

 širjenje obzorij. 

 

»Človek, ki ga potrebuješ, se hitro odzove (v veliki večini), ohranjanje stikov, izveš kaj se s 

kom dogaja, delno pa mi je FB v pomoč tudi pri rojstnih dnevih.« 

 

»Popestritev pouka, hitro obveščanje in delitev informacij. Hitrejši odgovor na postavljeno 

vprašanje.« 

  

»Če jih znaš pravilno uporabljati, je prednost komunikacija, ohranjaje stikov, skupno urejanje 

dokumentov)ne rabiš se dobivati s sošolci in hkrati delati, lahko eden naredi prej, drugi 

kasneje ...).« 

»Za uporabo pri vzgojno izobraževalnem procesu ne vidim pretirane uporabnosti.« 

 

»Socialno šibkejši učenci se mogoče lažje preko malo manj direktne komunikacije zbližajo z 

ostalimi.« 

 

»Če manjka v šoli lahko dobi prepis snovi.« 

5.7.5.2 Dobre lastnosti družabne programske opreme 

Anketiranci so kot slabe lastnosti družabnih medijev našteli:  

 dehumanizacija,  

 asocializacija,  

 odtujevanje, 

 zloraba, 

 izključevanje, 

 psihično nasilje, 

 nezavedna izguba zasebnosti, 

 slabšanje komunikacijskih, predvsem pogovornih veščin, 
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 lažna socializacija, ki dejansko vodi v socialno izključevanje,  

 slab besedni zaklad, 

 zasvojenost, 

 slabše bralne sposobnosti, 

 nekvalitetno preživljanje prostega časa, 

 ni gibanja. 

 

»Uporabniku vzamejo preveč časa, ponujajo virtualni svet, mladostnike zmedejo (nekateri 

posvečajo preveč časa družabnim medijem in prijateljem, kot pravemu življenju), povzročajo 

odvisnost.« 

 

»Učenci so premalo soočeni z varno uporabo interneta. Tukaj se pokaže lahko odvisnost od 

tovrstnih medijev, preveč si upajo, obenem pa tvegajo pokazati, tudi podatkov objavljajo vse 

preveč (osebnih) na spletu. Izkoriščajo jih zaradi dokazovanja.« 

»Slabosti izhajajo iz uporabnikov.« 

 

»Navidezno družabljenje – resnična samota in odtujenost, nenadzorovana izraba svojega 

časa, linearno polpismeni slog – uporaba pred ponujenih znakov izražanja, ki zahteva 

premalo inovacije v izražanju, krnenje govorjene kulture dialoga, izrivanje resničnostnega 

stika med ljudmi na račun komunikacije preko instant posrednikov.«  

 

»Socialna prikrajšanost za živo komunikacijo, padec koncentracije sposobnosti prisluhniti 

predavatelju (sočloveku), zmanjšana zmožnost govornih/retoričnih spretnosti in veščin, 

manjko socializacijske komponente dialoga v živo, sedež način življenjskega sloga, odvisnost 

od družabnih medijev in vsebin ter možna deviantnost (facebook, računalniške igre, poker, 

vsebine erotike, seksa ...), nekritična presoja in analiza informacij ...« 

5.8 Hipotezi 

V prvi hipotezi sem trdila, da učitelji vse bolj pogosto v učni proces vključujejo različne 

družabne medije. Kljub temu, da se število uporabnikov družabnih medijev tako v svetu kot v 

Sloveniji povečuje, raziskava tega ni pokazala.  
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V veliki meri anketiranci še vedno ne vključujejo družabnih medijev v proces izobraževanja 

oziroma je tega vključevanja malo.  

 

Res je, da vzorec ni reprezentativen, vendar glede na precej visoke odstotke neuporabe 

družabne programske opreme (64,0 %) in družabnih medijev (79,0 %) pri pouku bi lahko 

trditev tudi v splošnem ovrgla. Gre namreč za več kot tri polovice anketirancev, ki ne 

uporabljajo družabnih medijev, kar je tako velik odstotek da hipotezo tudi v splošnem 

ovržem. 

 

V drugi hipotezi sem trdila, da vključevanje družabnih medijev v učni proces vpliva na 

kakovostnejše delo in motivira učence, ker nam sodobna tehnologija olajša delo in omogoča 

lažje doseganje učnih ciljev, učenci pa z njeno pomočjo lažje raziskujejo in imajo večji zagon 

za delo.  

V veliki meri anketiranci menijo, da vključevanje družabnih medijev v učni proces ne vpliva 

na kakovostnejše delo (67,6 %), se pa anketiranci po večini strinjajo, da vključevanje motivira 

učence (65,9 %). V obeh primerih gre za osebno mnenje anketirancev, ki ga na podlagi naše 

ankete ne moremo izmeriti, saj je že tako težko ovrednotiti kakovost poučevanja in 

motivacijo učencev. Tu gre za osebni vidik in pričakovanja ter merila vsakega posameznega 

učitelja, ki si niso vedno enakovredna.  

 

Hipoteze tako ne morem potrditi s podporo teorije. 

 

S stališča osebnega mnenja učiteljev, ki so sodelovali v anketi pa lahko hipotezo delno 

potrdim in sicer drugi del, kjer sem predpostavila, da vključevanje družabnih medijev v učni 

proces učence motivira, ter ovržem prvi del hipoteze, kjer sem zapisala da vključevanje 

družabnih medijev v učni proces vpliva na kakovostnejše delo.  
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6 KRITIČNA ANALIZA IN PRIMERI DOBRE RABE DRUŽABNIH MEDIJEV PRI 

POUČEVANJU 

6.1 Kritična analiza 

Učenci so seznanjeni z različnimi tipi družabne programske opreme in družabnimi omrežji, a 

učitelji tega ne izkoriščajo v veliki meri.  

 

Pri pouku družabne programske opreme ne uporablja dobra četrtina vseh anketirancev, 

družabna omrežja pa v pouk ne vključuje več kot dve tretjini anketirancev. Učitelji so prav 

tako mnenja, da vključevanje družabnih medijev ne vpliva na kakovostnejše delo in ne 

podpirajo pretiranega vključevanja v pouk, čeprav se večina zaveda, da vključevanje 

družabnih medijev pozitivno motivira učence.  

 

Razlog za tako stanje je do neke mere zagotovo to, da učitelji niso dobro seznanjeni z 

družabnimi mediji in njihovo uporabo pri poučevanju. Pri učiteljih se pogosto pojavlja strah 

o slabih straneh družabnih medijev, o tem, da jim bo vključevanje v učni proces družabnih 

medijev vzelo veliko časa. 

  

Predlagam, da bi vsem učiteljem omogočili izobraževanje o družabnih medijih, ki bi ga lahko 

izvedli učitelji računalništva na matični šoli. Razlaga osnov in seznanitev z osnovnimi pravili 

družabnih medijev je zagotovo prvi in trden korak do večje uporabe družabnih medijev pri 

poučevanju. Predlagam individualno pomoč učitelja računalništva, ki bi sodelavcem 

pomagal pri težavah, ki bi se pojavile ob uporabi pri pouku oziroma postavitvi aktivnosti na 

družabnih medijih. Seveda bi učitelji morali samoiniciativno spremljati novosti v okviru 

družabnih medijev in njihovo vključevanje v izobraževanje, saj je njihov razvoj izredno hiter.  

 

Dobro poznavanje družabnih medijev, njihovih prednosti in slabosti bi pri učiteljih zagotovo 

naletelo na večje odobravanje in uporabo pri samem pouku. Prav tako bi se z dodatnimi 

izobraževanji zmanjšal tudi strah pred njihovo uporabo.  
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Vsekakor bodo prvi koraki v družabnih medijih in njihovo vključevanje pri pouku vzeli veliko 

časa, vendar kasneje spremljanje novosti in nadgradnja že postavljenih aktivnosti ni več tako 

zahtevna. Prednost sodobne tehnologije je olajšanje dela in to moramo v čim večji meri 

izkoristiti.   

6.2 Primeri dobre rabe družabnih medijev pri poučevanju 

Družabna programska oprema iz dneva v dan ponuja večje razsežnosti in naloga dobrega 

profesorja je, da je vedno v koraku z novostmi. Predstavila bom trenutno nekaj najbolj 

uporabnih programov in aplikacij v družabni programski opremi in družabnih omrežjih, ki jih 

lahko učitelj po želji izbira in prilagaja glede na to, kakšni so njegovi cilji v učnem načrtu. 

Vsekakor je priporočljiva uporaba čim bolj raznolike družabne programske opreme, saj s tem 

učencem pokažemo razsežnosti, ki nam jih ponuja in jim hkrati omogočamo poznavanje čim 

širšega spektra uporabnih programov in aplikacij tudi za nadaljnje izobraževanje ali uporabo 

pri drugih predmetih tekom izobraževanja. 

 

Pri uporabi družabne programske opreme z implementacijo družabnih omrežij lahko 

dosežemo štiri glavne cilje: 

 povezovanje/komunikacija, 

 učenje, 

 zapisovanje/ustvarjanje, 

 obveščanje. 

 

Vsekakor je priporočljivo, da so med izobraževanjem doseženi vsi cilji, za dosego vsakega pa 

lahko izberemo drugo družabno programsko opremo ali družabno omrežje. 
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6.2.1 Facebook 

 

Slika 9: Primer dobre uporabe funkcij Facebooka 

Preplet razrednih projektov s Facebookom 

Prek Facebooka lahko poročila o projektih delimo z ostalimi uporabniki ali širšo množico 

uporabnikov. Prisotnim lahko omogočimo tudi medsebojno ocenjevanje in podajanje mnenj 

o projektu. 

CILJI: 

 povezovanje/komunikacija, 

 učenje. 
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Uporaba Facebook aplikacij 

Tudi Facebook ponuja izobraževalne aplikacije. Lahko uporabimo Fashcards, WeRead 

aplikacije, ki učencu omogočajo lažje pomnjenje in zabavno učenje.  

CILJI: 

 učenje. 

Objava aktualnih novic 

Prek Facebooka lahko objavljamo novosti na področju našega predmeta, objavo dopolnimo s 

posnetkom ali povezavo do novice in s tem stimuliramo učence da sami raziskujejo. Prav 

tako učence lahko seznanjamo z novicami o predmetu. 

CILJI: 

 zapisovanje/ustvarjanje, 

 učenje. 

Izdelava Facebook strani za izbrano skupino  

Le izbrani skupini omogočimo, da dostopa do spletne strani, ki je drugim uporabnikom lahko 

skrita. Tako oblikujemo zaključeno skupino, ki lahko le z administratorjevo potrditvijo 

dostopa do vseh informacij znotraj strani.  

CILJI:  

 obveščanje. 

Postavljanje vprašanj 

Učence h komunikaciji z učiteljem ali sošolci spodbujamo tudi z omogočanjem postavljanja 

vprašanj prek sporočil ali klepeta.  

CILJI:  

 povezovanje/komunikacija. 
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6.2.2 Twitter 

 

Slika 10: Primer dobre uporabe funkcij Twitterja 

Dodatne vsebine 

Objavimo dodatne vsebine, povezave na material ali članke, ki bi lahko zanimale naše 

sledilce. Tako lahko učenci, starši oziroma drugi sledilci nadgradijo svoje znanje in 

raziskujejo.   

CILJI:  

 učenje, 

 obveščanje. 
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"Hash tags" 

S pomočjo "hash tag"-ov lahko sledimo temam in vsebinam, ki nas zanimajo. Lahko pa 

znotraj teh tem tudi sami tvitamo in delimo svoje znanje in izkušnje. Z dosledno uporabo 

"hash tag"-ov pri naših objavah tudi učenci lahko lažje sledijo izbranim vsebinam, ki smo jih 

za njih objavljali.    

CILJI:  

 obveščanje, 

 učenje. 

Sledenje ostalim izobraževanjem 

S pomočjo Twitterja smo vedno na tekočem z najnovejšimi učnimi trendi. S pomočjo objav 

drugih tviterašev pa lahko pridobivamo tudi nove ideje za naš pouk.    

CILJI:  

 povezovanje/komuniciranje, 

 obveščanje. 

Povezovanje z učenci, učitelji in starši 

S pomočjo kratkih tvitov lahko povečujemo in izboljšujemo komunikacijo z učenci, starši in 

gradimo svojo skupnost.    

CILJI:  

 povezovanje/komuniciranje. 

Objava tvitov 

Z našimi objavami so seznanjeni vsi naši sledilci. Objavljamo lahko novice, dogodke in naloge 

v okviru našega predmeta. 

CILJI:  

 učenje, 

 obveščanje. 
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6.2.3 Pinterest 

 

Slika 11: Primer dobre uporabe funkcij Pinteresta 

Delitev idej, izmenjava mnenj 

Z ostalimi uporabniki delimo svoje ideje glede predmeta, izmenjujemo mnenja, iščemo ideje 

za še bolj interaktivno in zanimivo poučevanje … 

CILJI:  

 povezovanje/komuniciranje, 

 obveščanje. 
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Preiščimo Pinterest 

Pri ostalih uporabnikih in z raziskovanjem samega Pinteresta in njegovih funkcij lahko 

dobimo ideje, kako nadgraditi, organizirati in oblikovati našo učilnico. 

CILJI:  

 obveščanje. 

Poišči, najdi, "pinaj" in organiziraj 

Ob iskanju želenih vsebin na internetu lahko "pinamo" slike, videe, projekte in novice, ki nas 

zanimajo ter bi utegnile zanimati tudi naše uporabnike. S pomočjo "pinanja" pa zagotovimo 

sebi in drugim uporabnikom, da lahko tudi po nekaj dneh hitro najdejo novico, projekt, 

video, ki ga iščejo.  

CILJI:  

 obveščanje. 

Pinterest za učence 

Učenci lahko s pomočjo Pinteresta predstavljajo svoje projekte in izdelke. Ob koncu polletja 

ali zaključku projekta lahko na enem mestu združimo objave naših učencev na zanimiv in 

privlačen ter malce drugačen način. 

CILJI:  

 povezovanje/komuniciranje, 

 zapisovanje/ustvarjanje, 

 obveščanje. 

Uporaba družabnih tabel 

Za skupne projekte ali idejne zasnove teh, lahko uporabljamo tudi t. i. družabne table, kjer 

bomo imeli shranjene in hitro dostopne vse ideje, projekte na enem mestu. Do njih lahko 

dostopajo vsi prisotni na projektu.  

CILJI: 

 povezovanje/komuniciranje, 

 obveščanje. 
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6.2.4 YouTube 

 

Slika 12: Primer dobre uporabe funkcij Youtuba 

Poiščimo videe  

Iskanje aktualnih in vsebini primernih posnetkov lahko doprinese k boljšemu razumevanju in 

pomnjenju snovi. Prav tako pa posnetki lahko delujejo tudi kot motivacija pri pouku.   

CILJI:  

 zapisovanje/ustvarjanje, 

 učenje. 
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Posnemimo svojo uro 

Posnetke naše razlage lahko objavimo no Youtub-u in tako omogočimo učencem, da lahko 

večkrat pogledajo naše predavanje. Prav tako pa manjkajočim učencem omogočimo, da ne 

zamudijo snovi. Posnetke lahko delimo le z izbrano množico, zato ni bojazni, da bi bili 

dostopni vsakomur.   

CILJI:  

 zapisovanje/ustvarjanje, 

 učenje. 

Nadgradimo video 

Posnetkom lahko dodamo tudi grafične dodatke – zapišemo pripombe ob razlagi, dodamo 

opombe oziroma razlago, pripravimo kviz, povezan s snovjo … 

CILJI:  

 učenje. 

Spodbudimo učence, k objavi svojih vsebin 

Učence lahko naučimo kako lahko sami posnamejo učne vsebine in jih objavljajo na spletu, 

delijo s sošolci ali na našem zasebnem kanalu. 

CILJI:  

 učenje. 

Oblikujmo organizirano "playlisto" 

Našo "playlisto" organiziramo tako, da učenci lažje najdejo posnetke – uredimo jih po 

poglavjih, vsebinah … oziroma kriterijih, ki ustrezajo vsebinam, ki smo jih objavljali na kanalu.  

CILJI:  

 zapisovanje/ustvarjanje. 
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6.2.5 Wikipedia 

 

Slika 13: Primer dobre uporabe Wikipedije 

Razredni blog 

S pomočjo bloga bodo tako učenci vedno na tekočem o dogodkih pri predmetu. Tu lahko 

objavljamo preverjanja znanja, projekte, zagovore projektov … 

CILJI:  

 povezovanje/komuniciranje, 

 obveščanje. 
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Objavljajmo vsebine 

Objavljamo lahko vsebine, ki jih pripravijo učenci. Če imajo interes, jih lahko spodbudimo, da 

vsak učenec ustvari svoj blog in objavlja svoje vsebine.   

CILJI:  

 povezovanje/komuniciranje, 

 učenje. 

Spodbujajmo učencev k sprotnemu delu 

Učence lahko spodbujamo k sprotnemu delu s tedenskimi objavami na blogu – naj si bo to v 

obliki samostojnih zapisov ali v obliki komentarjev, ki jih zapišejo na temo, ki jo določimo, ali 

članek, ki ga objavimo.   

CILJI:  

 učenje. 

Diskusija 

Spodbujanje diskusije na določeno temo je najboljša kombinacija za spodbujanje 

komunikacije in učenja. Diskusija naj bo odprta le nekaj dni, saj drugače težko sledimo 

komentarjem in jih tudi repliciramo. 

CILJI:  

 učenje, 

 povezovanje/komuniciranje. 

Objavljajmo povzetke in naloge 

Dnevno ali tedensko lahko objavljamo povzetke ur in naloge, tako da našemu predmetu 

lahko sledijo tudi učenci, ki niso bili prisotni na uri.  

CILJI:  

 obveščanje, 

 učenje. 
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6.2.6 Google  

 

Slika 14: Primer dobre uporabe Google Apps 

Google Docs 

Aplikacija Google Docs omogoča ustvarjanje tekstovnih in podatkovnih datotek ter 

prezentacij. Prednost pred ostalimi aplikacijami je ta, da omogoča "real-time" sodelovanje 

med učiteljem in učencem ali člani skupine. Tako lahko učenci bolj kakovostno opravljajo 
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naloge, saj dobijo neposredni odziv na svoje delo, naj si bo to v obliki pomoči, nasvetov ali 

popravkov. Aplikacija seveda omogoča tudi skupinsko delo, saj se dokumente lahko deli z več 

uporabniki. 

CILJI: 

 učenje, 

 zapisovanje/ustvarjanje, 

 obveščanje, 

 povezovanje/komuniciranje. 

Google Drive 

Google Drive nam omogoča, da do dokumentov in ostalih aplikacij lahko dostopamo kjer koli 

in kadar koli. Tako učenci lahko tudi doma ali kje drugje ustvarjajo projekte, mi pa lahko v 

katerikoli učilnici opravljamo pouk oziroma se poslužujemo tudi tabličnih računalnikov, če so 

ti seveda na voljo. Glavna prednost Google Drive  je gotovo možnost ustvarjanja in urejanja 

dokumentov prek spletnega brskalnika, za kar ne potrebujemo nobene dodatne programske 

opreme.  

CILJI:  

 zapisovanje/ustvarjanje. 

Google Site 

 Skupine, posamezniki ali mi lahko ustvarimo spletno stran, na kateri lahko objavljamo 

dokumente, novice, obvestila, pa tudi interaktivne vsebine - npr. video, animacije … 

V stran lahko vključujemo Google Calendar, kamor vstavljamo informacije o preverjanjih, 

oddajah nalog, predstavitvah projektov … 

CILJI:  

 povezovanje/komuniciranje, 

 učenje, 

 obveščanje, 

 zapisovanje/ustvarjanje. 
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Google Groups 

Aplikacija Google Groups nam omogoča, da učence lahko razporedimo v eno ali več skupin, 

ki omogoča komuniciranje le med člani. Prek skupine lahko obveščamo učence o novostih, 

nalogah… Ob večjih težavah pri izdelavi projekta lahko odpremo diskusijo na temo in skupaj z 

učenci najdemo rešitev. Skupine nam omogočajo tudi, da lahko ustvarjamo kvize in 

vprašalnike. Učenci lahko tako svoje znanje preverjajo interaktivno. Lahko ustvarimo tudi 

vprašalnike, da dobimo povratne informacije o predmetu in našem delu. 

CILJI:  

 učenje, 

 povezovanje/komuniciranje, 

 obveščanje. 

Google Chat in Mail 

Z učenci lahko komuniciramo tudi prek klepeta ali e-maila. Tako nam učenci lahko zastavljajo 

vprašanja med uro prek klepeta (chat-a) oziroma pošiljajo vprašanja na e-mail, ko na 

projektu delajo doma. Tu gre bolj za osebno, "ena na ena" komuniciranje, kar pri skupinah ni 

mogoče. 

CILJI:  

 učenje, 

 povezovanje/komuniciranje, 

 obveščanje, 

 zapisovanje/ustvarjanje. 

Google Play 

Aplikacija Google Play nam omogoča še bolj interaktiven pouk, sploh če imamo na voljo tudi 

tablice (z operacijskim sistemom Android). Nanje lahko naložimo aplikacije, ki nam jih Google 

Play ponuja, ali pa jo ustvarimo sami in jo prilagodimo potrebam pouka. Tako učenci lahko 

raziskujejo in se učijo tudi v prostem času.   

CILJI:  

 učenje, 

 povezovanje/komuniciranje. 
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6.3 Varnost na spletu 

Predenj začnemo z uporabo družabnih medijev je prav, da učence poučimo o varnosti na 

spletu. Predlagam, da na spletne nevarnosti, ki pretijo na njih, opozorimo že pred prvo 

uporabo. Seveda jih tudi tekom šolskega leta večkrat spomnimo na šest osnovnih vodil 

spletne varnosti in sedem zlatih pravil pravilnega družabnega mreženja in prevare, ki se 

dogajajo na spletu. Učenci se morajo zavedati, da morajo biti na spletu previdni in ne smejo 

slepo zaupati.  

 

Za uporabo sem pripravila brošuro, povzeto po spletnem priročniku21, ki jo imajo lahko 

učenci vedno pri sebi in si jo lahko kadarkoli pogledajo, ter osvežijo znanje o pravilih varnosti 

na spletu. 

 

Osnovna pravila varnosti na spletu 

 

Slika 15: Šest osnovnih vodil varnosti na spletu 

                                                             
21

 Vir: www.varninsapletu.si. 
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Varnost na družabnih omrežjih 

 

Slika 16: Sedem zlatih pravil pravilnega družabnega mreženja 

 

Prevare preko elektronskih sporočil 

Poleg pravil je prav, da učencem predstavimo tudi prevare na spletu, na katere lahko 

naletijo. Poučiti jih moramo o tem, da elektronskega sporočila ne odpisujejo, če pošiljatelja 

ne poznajo oziroma, če se jim zdi e-mail nenavaden je prav, da ga pokažejo staršem oziroma 

učitelju. O aktualnih spletnih prevarah jih obveščamo tudi med poukom.  
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7 ZAKLJUČEK 

 

Družabna programska oprema v interakciji z družabnimi omrežji vsekakor ima prihodnost v 

šolstvu. Dostopnost kjer koli in kadarkoli, interakcija med uporabniki in brezplačne vsebine, 

ki jih ponujajo aplikacije in programi, bodo uporabnikom vedno zanimivi.  

 

»V moderni e-družbi je e-učenje izziv in nuja izobraževalnega sistema, ki želi delovati 

progresivno.« (Engelbrecht in Harding, 2005) 

 

IKT in internet sta lahko na različne načine uporabna v šolskem pouku in od učitelja je 

odvisno, kateri namen in cilj želi doseči z uporabo (Blažič, 1993): 

 nazornost, v kateri ima ključno vlogo učitelj, ki aktivno vključuje IKT in internet kot vir 

informacij; 

 učenci uporabljajo IKT in internet kot vir informacij, učitelj prevzema novo vlogo 

organizatorja učnega procesa; 

 IKT in internet omogočata komunikacijo med učencem in različnimi viri, pri čemer 

delovanje nadzoruje učitelj, ki prevzema nalogo mentorja, učenec pa preko IKT in 

interneta odkriva nove informacije in pridobiva znanje. (Erjavec, 2011) 

 Umeščanje IKT in interneta v pouk po zadnjih raziskavah prinaša mnoga dragocena 

spoznanja v vzgojno izobraževalnem procesu: 

 interaktivni gradniki (aplikacije) spodbujajo notranjo motivacijo in omogočajo 

samostojna preiskovanja ob opazovanju učinkov variiranja različnih parametrov 

(Engelbrecht in Harding, 2005; Orton, 2004; Yerushalmy, 2005); 

 različne prezentacije pojmov in postopkov (večpredstavnost) nagovarjajo več 

učenčevih čutil in s tem povečajo možnost razumevanja predstavljenih vsebin 

(Anderson in Elloumi, 2004; Descamper idr., 2006); 

 interaktivna e-gradiva omogočajo možnost večkratne ponovitve posameznih učnih 

aktivnosti, ki niso omejene zgolj na reprodukcijo faktografskih znanj, ampak tudi na 

izvajanje kompleksnih aktivnosti z aktivno udeležbo učenca (npr. pri preiskovanju ali 

ugotavljanje znanja s takojšnjimi povratnimi informacijami) (Blažič idr., 2003; 

Yerushyalmy, 2005); 
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 v e-učna gradiva lahko vključimo raznolike generirane interaktivne naloge za 

preverjanje razumevanja in vadbo, kar poveča motivacijo in individualizira učenje 

(Prnaver, Pesek, Repolusk, 2009); 

 omogoča relativno hitro posodabljanje ter s stališča uporabnika učinkovitejšo 

časovno in cenovno dostopnost v primerjavi s tiskanimi gradivi (Anderson in Elloumi, 

2004); 

 

Naloga dobrega profesorja je torej slediti trendom mladih, kajti le tako si lahko zagotovi 

pozorno spremljanje snovi in kakovostno absorbiranje znanja. Z uporabo družabnih omrežij 

in družabne programske opreme, ki je mladim trenutno najbližja, bo pri svojem delu tako 

lahko še bolj uspešen.  

 

Dobro poznavanje družabne programske opreme in družabnih omrežij, njegovih razsežnosti 

lahko profesorju omogoča tudi lažje sledenje danim nalogam, ciljem in delu učencev. Seveda 

pa se, pri uporabi družabne programske opreme in družabnih omrežji, učitelj mora zavedati, 

da računalnik in internet nista tista, ki prispevata k večji učinkovitosti učenja, temveč dobro 

oblikovano in predstavljeno učno gradivo in aktivnosti, ki so posredovane preko računalnika 

in interneta. (Anderson in Elloumi, 2004) 

 

Ključno je načrtovanje uporabe družabne programske opreme in družabnih omrežij pri delu, 

saj interaktivnost in večpredstavna zmožnost nista dovolj. (Ameis, 2006). 

 

Spletna učna gradiva, aplikacije in uporaba le teh morajo biti oblikovana z osrednjo mislijo na 

učenca in učenje, hkrati pa mora spletno izobraževanje omogočati tudi dodatno tehnično in 

pedagoško podporo. (Anderson in Elloumi, 2004) 
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