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POVZETEK 

 

Računalništvo je v zadnjih letih zelo napredovalo in povsem prevzelo mlajše 

generacije. Večina otrok iz mlajših generacij si ne predstavlja več življenja brez 

računalnika. Tudi učitelji v šolah poskušajo vedno več uporabljati računalnik, saj 

nekateri le tako lahko približajo snov učencem. Tako učenci kot tudi učitelji pa 

uporabljajo splet tudi za lastne interese. Danes je zelo popularno socialno 

mreženje, predvsem Facebook, ki ga uporabljajo tako mlajše kot starejše 

generacije. Socialna mreža je namreč ime za neko skupino ljudi, ki jo vežejo 

skupne aktivnosti, interesi, norme, pravila, … Med socialne mreže lahko 

prištevamo najrazličnejše spletne storitve, od spletnih dnevnikov (blogov), portalov 

za objavljanje slik, pa do raznih spletnih komunikacijskih orodij. Glavni cilj 

diplomske naloge je ugotoviti, koliko učenci in učitelji v osnovnih šolah uporabljajo 

splet in socialna omrežja in kako je uporaba spleta in socialnih omrežij odvisna od 

raznih dejavnikov (spola, starosti, kraja bivanja,…).  
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ABSTRACT 

 

Computer science has made a great progress over the last few years and has 

completely taken over young generations. A majority of the young generation 

cannot imagine a life without a computer. Teachers in schools also try to use the 

computer as much as possible since it is sometimes the only way to get the 

children interested in the topic. Besides this, teachers and pupils use the internet 

for their own needs and purposes. What is very popular for young and old 

generations today is social networking, especially Facebook. A social network is a 

name for a group of people that are connected by common activities, interests, 

norms, rules, etc. Different types of network service are considered a social 

network: from blogs and portals for publishing photos to different network 

communication tools. The main aim of this diploma paper is to find out the amount 

of teachers and pupils' usage of the internet and social networks and to investigate 

how the usage of the internet and social networks depends on various factors 

(sex, age, place of living, etc.)   
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UVOD 

 

Včasih je le nekaj lastnikov spletnih strani objavljalo vsebino na spletu, ki je bila 

vidna vsem. Danes pa je praktično vsak uporabnik spleta tisti, ki je kar naenkrat 

postal osrednja točka dogajanja na spletu. Biti prisoten na spletu je postal vsakdan 

skoraj vsakega človeka, ki ima dostop do računalnika in interneta.   

 

Internet je postal medij, ki je najbliže mladim v sodobnih družbah. Mladi ga 

začnejo uporabljati že pred osnovno šolo, uporabljajo ga skozi vse procese 

šolanja, eden glavnih razlogov za uporabo pa je druženje z vrstniki in »prijatelji« v 

virtualnem svetu. Mladostniki, namesto, da bi se igrali na igriščih, ulicah, se rajši 

družijo na spletu. Na spletu je ogromno spletnih klepetalnic, forumov …, kjer se 

lahko s komerkoli pogovarjaš karkoli. Danes so med mladostniki najbolj razširjena 

socialna omrežja, kot so Facebook, Netlog in druga. Tam lahko med seboj 

klepetajo, sklepajo nova poznanstva, igrajo igrice, dodajajo slike, pregledujejo 

slike drugih, itd. 

 

Virtualni prostor mladostniki mnogokrat  uporabijo tudi za izražanje svojih čustev in 

težav, ki jih ne morejo rešiti v realnem življenju. Torej ti mladostniki uporabljajo 

splet kot sprostitev in pobeg pred težavami, ki jih imajo v vsakdanjem življenju. To 

pa si razlagamo tako, da kmalu mladostniki ne bodo več znali reševati svojih težav 

v realnem življenju, ampak bodo bežali pred njimi v virtualni svet. Tukaj pa se spet 

pojavi problem, saj se večina teh mladostnikov sploh ne zaveda, koliko nevarnosti 

zanje se pojavlja na spletu oz. na socialnih omrežjih. Mladostniki splet večinoma 

uporabljajo brez nadzora staršev, kar je še bolj nevarno.  

 

Mnogo je tudi takih staršev, ki ne uporabljajo spleta. V teh primerih se torej niti 

starši ne zavedajo kakšne nevarnosti za otroke se pojavljajo na spletu in tako tudi 

svojih otrok ne morejo opozarjati na te nevarnosti. Zaradi takih staršev pa je še 

bolj pomembno, da učitelji nadzorujejo in opominjajo otroke pred nevarnostmi na 

spletu.  
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Zdi se mi zelo pomembno, da učitelji znajo učence dobro motivirati za učenje in jih 

pripraviti do tega, da se bodo veliko naučili. Zato bomo v prvem poglavju 

pregledali teorije učenja v digitalni dobi, predvsem konektivizem in bloomovo 

digitalno taksonomijo znanj.  

 

Splet 2.0 je vse bolj razširjen in je praktično nadomestil splet 1.0. Splet 2.0 

vključuje bloge, wikije, socialna omrežja … Pri spletu 2.0 lahko uporabnik ustvari 

svoj profil, ga oblikuje, komunicira in sodeluje s souporabniki, komunikacije tukaj 

pa so dvosmerne. Ker so bistvo moje diplomske naloge socialna omrežja in splet, 

bomo v  drugem poglavju na kratko predelali splet 2.0, ki, kot sem že napisala, 

vključuje socialna omrežja. 

 

Tretje poglavje bo v celoti namenjeno socialnemu mreženju oz. socialnim 

omrežjem. Pogledali bomo, kaj sploh pomeni socialno mreženje in kaj štejemo 

med socialna omrežja.  

 

Danes je redko kdo brez spleta. Zato je še toliko bolj zanimivo ugotoviti v kakšne 

namene večinoma splet uporabljajo učenci in v kakšne učitelji. To bomo pregledali 

v četrtem poglavju. 

 

Kot smo že omenili, je danes vse več mladostnikov prisotnih na spletu. V petem 

poglavju bomo pregledali, kako je poskrbljeno za njihovo varnost na spletu oz. na 

kaj morajo biti pozorni mladostniki sami, ter na kaj je dobro, da jih opozarjajo še 

starši in učitelji.  

 

Že večkrat smo omenili, da danes praktično nihče več ni brez spleta. Ravno zato 

pa se pojavlja vse več odvisnosti od interneta. Nekateri so odvisni od socialnih 

omrežij, drugi od raznih spletnih in računalniških igric ... Marsikdo se te odvisnosti 

niti ne zaveda, dokler mu nekdo tega ne omeni. Zato bomo v šestem poglavju 

pregledali kateri so glavni znaki odvisnosti od interneta oz. računalnika in kako 

lahko starši svoje otroke zaščitijo pred temi odvisnostmi.  

Nazadnje pa sledi še empirični del, v katerem bomo  poskušali te teoretične trditve 

in ugotovitve potrditi.  
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I. TEORETIČNI DEL 
 

1. TEORIJE UČENJA V DIGITALNI DOBI 
 

1.1 Konektivizem 
 

Konektivizem je teorija učenja, ki se uporablja v računalništvu in temelji na 

predpostavki, da znanje obstaja v svetu, ne samo v glavi posameznika [4]. 

 

Vidik konektivizma 
 

Eden izmed najpomembnejših vidikov konektivizma je uporaba omrežja z vozlišči 

in povezavami kot osrednja metafora za učenje. Vozlišče v tej metafori pomeni 

vse, kar je mogoče povezati z drugim vozliščem v mreži, npr. organizacija 

podatkov, informacij, slik … Učenje je proces ustvarjanja povezav in razvoj 

omrežja. Povezave v tej metafori niso enako močne. Nekatere izmed njih so lahko 

precej šibke [4], [25]. 

 

Načela konektivizma 
 

- Učenje in znanje temeljita na različnosti mnenj. 

- Učenje je proces povezovanja specializiranih vozlišč in virov informacij. 

- Učenje lahko poteka v nehumanih razmerah. 

- Bolj kritično razmišljamo o tem, da zmoremo več, kot pa o tem kaj trenutno 

znamo. 

- Negovanje in ohranjanje stikov je potrebno za lažje učenje. 

- Za prikaz povezave med idejami in koncepti uporabljamo temeljno znanje. 

- Usklajena znanja v stroki so namen konektivističnih učnih dejavnosti. 

- Odločanje je proces učenja. Treba je izbrati kaj se bo učilo in kaj je pomen 

vhodnih podatkov [4], [25]. 
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1.2 Bloomova digitalna taksonomija znanj 
 

Bloomova digitalna taksonomija nam pove, kako z uporabo različnih orodij in 

tehnologij olajšati učenje. Na koncu se merijo usposobljenosti za uporabo in 

kakovost procesa oz. izdelka. Bloomova digitalna taksonomija je zelo uporabna za 

problemsko in projektno delo, kjer mora študent skozi celoten proces učenja in 

ocenjevanja [3], [28]. 

Stopnje Bloomove digitalne taksonomije znanj: 

1. znanje 

2. razumevanje 

3. uporaba 

4. analiza 

5. sinteza  

6. evalvacija [3], [28]. 

 

Znanje oz. priklic znanja 
 

Znanje oz. priklic znanja je najnižja taksonomska raven in je ključnega pomena za 

učenje. Pri priklicu razumevanje ni pomembno, ampak gre le za zapomnitev. Ni 

nujno, da se priklic uporablja kot ločena raven, ampak se lahko uporabi tudi s 

katero od višjih ravni znanja [3], [28]. 

 

Razumevanje 
 

Razumevanje gradi odnose in povezuje znanja. Na tej taksonomski ravni naj bi 

razumeli procese in koncepte, ter jih znali opisati in razložiti. Morali bi znati tudi 

povzeti bistva iz besedila in jih povedati s svojimi besedami. Med priklicem znanja 

in razumevanjem obstaja jasna razlika.  Primer: Otrok zna šteti od 1 do 10, vendar 

ne ve koliko prstov mu kažemo. Torej ta otrok zna priklicati znanje, nima pa še 

razumevanja [3], [28].  
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Uporaba 
 

Pri uporabi gre za uporabo naučenih dejstev in procesov v različnih situacijah in v 

različnih razmerah [3], [28].  

 

Analiza 
 

Pri analizi podatke razčlenimo, jih organiziramo, strukturiramo in primerjamo med 

seboj.  Ko so podatki že urejeni, jih potem še grafično obdelamo [3], [28]. 

 

Sinteza 
 

Pri sintezi gre za  povezovanje delov v celoto, izpeljavo posplošitev in zaključkov 

[3], [28]. 

 

Evalvacija 
 

Evalvacija zajema vse druge vidike taksonomije. V evalvacijskem procesu gre 

namreč za priklic znanja, razumevanje in uporabo znanj, kot tudi za analizo in 

ocenjevanje rezultatov [3], [28]. 
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2. SPLET 2.0 
 

Izraz splet 2.0 je pogosto povezan s spletnimi aplikacijami, ki omogočajo 

interaktivno izmenjavo informacij in sodelovanje na svetovnem spletu.  Splet 2.0 

ponuja svojim uporabnikom prosto izbiro za interakcijo in sodelovanje. Splet 2.0 je 

nadgradnja spleta 1.0. Pri spletu 1.0 je vsebino dodajal in urejal le administrator, 

medtem ko pri spletu 2.0 lahko vsebino dodaja in ureja tudi uporabnik.  Primeri 

Spleta 2.0 so socialne mreže, blogi, wikiji, deljenje virov (npr. Video - Youtube), 

spletne aplikacije … [30]. 

 

2.1 Delitev spleta 2.0 
 

Obstaja več delitev speta 2.0. Po van Harmelelenu (2008) spletne strani in 

programe, ki sodijo k spletu 2.0, razdelimo v sedem kategorij:  

- spletni dnevniki, 

- wikiji, 

- družabno zaznamovanje, 

- sistemi za deljenje medijskih datotek, 

- sistemi za družabno mreženje, 

- orodja za skupno urejanje dokumentov in 

- tehnologije za zbiranje in obveščanje. 

 

Poudariti je še treba, da večino spletnih strani in programov, lahko uvrstimo v več 

kategorij, saj se med seboj dopolnjujejo [2]. 

 

2.2 Koncept Spleta 2.0 
 

Splet 2.0 združuje koncept strežnik-stranka, uporabo spletnih protokolov in vsebin.  

Splet 2.0 označuje predvsem razvoj skupnosti, ponujanje in zbiranje vsebine ter 

ustvarjanje vsebine s strani uporabnikov.  

Socialna omrežja so tipičen primer uporabe spleta 2.0 [13], [30]. 
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3. SOCIALNO MREŽENJE 
 

Socialno mreženje je socialna struktura, ki je sestavljena iz  posameznikov ali 

skupin, ki jih imenujemo vozlišča. Vozlišča so med seboj povezana z enim ali več 

načinom medsebojne odvisnosti. V medsebojni odvisnosti so lahko prijatelji, 

sorodniki, sodelavci, ljudje s skupnimi interesi … Te povezave med vozlišči, s 

katerimi je posameznik povezan, imenujemo socialni stiki. Torej, preprostejše 

rečeno, je socialna mreža ime za neko skupino ljudi, ki jo vežejo skupne aktivnosti, 

interesi, norme, pravila … 

Med socialne mreže lahko prištevamo najrazličnejše spletne storitve, od spletnih 

dnevnikov (blogov), portalov za objavljanje slik pa do raznih spletnih 

komunikacijskih orodij.  

Poudarek je predvsem na pridobivanju oz. širjenju človekovega socialnega 

kapitala bodisi v zasebnem bodisi v poslovnem življenju. V zasebnem življenju se 

ljudje v socialne mreže povezujejo predvsem zaradi skupnih interesov ali 

aktivnosti, druženja, zabave, …medtem ko se v poslovnem življenju nekateri v 

socialne mreže povežejo predvsem zaradi razvoja svoje kariere [11], [26], [27]. 

 

Eno najbolj razširjenih socialnih omrežij danes je Facebook. Na Facebooku lahko 

uporabniki ustvarijo lasten profil, dodajajo in sprejemajo prijatelje, si izmenjujejo 

sporočila z drugimi, klepetajo z drugimi … Uporabniki Facebooka lahko dodajajo 

fotografije v svoj profil in ga posodabljajo, prav tako pa lahko spremljajo kaj se 

dogaja z drugimi uporabniki.  Lahko se priključijo raznim skupinam, igrajo igrice … 

Na Facebook se lahko priključi katerakoli oseba, starejša od 13 let [10]. 

 

Družbene interakcije na spletu imajo tako pozitivne kot negativne strani. Med 

najbolj pozitivnimi stranmi je ponavadi ohranjanje prijateljstev, med negativnimi pa 

nezaupanje drugim uporabnikom spleta [16]. 

 

Socialne mreže pa potrebujejo tudi obravnavo. Obravnavajo jih z metodami 

umetne inteligence. Umetna inteligenca je področje informatike z 

interdisciplinarnim značajem. Cilj umetne inteligence je, da bi razvili neko napravo, 
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ki bi razpolagala z inteligenco in posnemala človeško razmišljanje z vpletenostjo 

čustev in zavesti. Pri analizi socialnih omrežij s pomočjo metod umetne inteligence 

uporabljajo metode za napovedovanje pozitivnih in negativnih povezav. Pozitivne 

povezave se kažejo kot prijateljstvo, negativne pa v nasprotovanju. Način 

povezovanja dveh vozlišč v omrežju je mogoče napovedati z veliko natančnostjo 

[16]. 

 

 
http://www.najbogatejsi-slovenci.si/galerije/1167/3/ 
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4. UPORABA SPLETA  
 

Dandanes se splet uporablja praktično povsod. Uporabljamo ga na delovnih 

mestih, doma, v šolah, pri prijateljih … Praktično vsak ima dostop do spleta tudi na 

svojem mobilnem telefonu, tako, da lahko razne informacije iz spleta dobimo 

resnično kjerkoli. Če nas zanima npr. kdaj vrtijo kakšen film v kinu, kaj je novega 

na Facebooku, elektronski pošti … enostavno gremo na splet in pogledamo.  

Svetovni splet danes uporabljajo tako med mlajše kot tudi starejše generacije, 

neodvisno od spola, poklica, stanu … Torej, uporabljajo ga učenci, učitelji in tudi 

starši.  

Podrobneje bomo preučili uporabo spleta pri učencih in pri učiteljih.  

 

4.1 Uporaba spleta pri učencih 
 

Večina učencev se s spletom seznani že doma, preden začnejo obiskovati šolo.  V 

šoli pa se potem spoznajo še z različnimi oblikami spleta 2.0. Tako učenci splet 

2.0 uporabljajo za šolo, kot tudi za prosti čas.  

 

Sedanje generacije so digitalni domorodci. To so mlajše osebe, ki so z digitalno 

tehnologijo seznanjene že od zgodnje mladosti in razumejo koncepte spleta. 

Današnji otroci odraščajo z novo tehnologijo in njihova življenja so obdana z 

uporabo računalnika, video igric, digitalnih glasbenih predvajalnikov, video kamer, 

mobilnih telefonov in drugih orodij digitalne dobe [9], [22]. 

 

Uporaba spleta 2.0 oz. spleta v šoli je vedno bolj razširjena. Večina šol ima 

spletne strani, na katerih so objavljeni vsi podatki o šoli, razne fotografije, urniki, 

obvestila, blogi …  

 

Učitelji učence spodbujajo k uporabi spleta že v prvi triadi. Takrat morajo učenci 

izdelovati razne plakate, za katere naj bi literaturo in slike poiskali na spletu. Tako 

se učenci začnejo navajati na splet. Učijo se tudi, kako si urediti elektronsko pošto 
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in kako jo uporabljati. Kasneje na spletu iščejo literaturo za razne referate, 

dodatne razlage za kakšno snov, dodatne naloge …  

 

Seveda pa učenci uporabljajo splet tudi za prosti čas. V prostem času igrajo igrice, 

si pošiljajo elektronsko pošto, uporabljajo socialna omrežja, spremljajo novice, …  

 

Količina časa, ki ga otroci porabijo na spletu, je za številne starše zaskrbljujoča. 

Namesto, da bi otroci ta čas uporabili za pisanje domačih nalog, učenje ali pa šli 

ven in se družili s prijatelji, pa so ves dan zaprti v sobi in se »družijo« s svojimi 

virtualnimi prijatelji. To se pojavlja predvsem pri otrocih, ki so cele popoldneve 

sami doma in prepuščeni sami sebi. Fantje se predvsem radi poslužujejo igranja 

internetnih igric, uporabljajo pa tudi socialna omrežja in druge oblike spleta, 

medtem ko so dekleta bolj usmerjena v uporabo socialnih omrežij [32]. 

V tipičnem šolskem dnevu učenci sicer ne posvetijo največ časa računalniku in 

internetu, toda v tipičnem dnevu ob koncu tedna ali pa med počitnicami pa se 

količina preživetega časa na računalniku oz. internetu kar precej poveča. Današnji 

učenci bi mnogo bolj pogrešali internet in računalnik, kot pa igralno konzolo in 

knjige. Tukaj se torej pojavijo že velike razlike, če primerjamo z nekaj leti nazaj.  

Učenci večinoma menijo, da so zelo spretni pri uporabi interneta in da ne 

potrebujejo pri tem nobene pomoči. Šolajoči učenci internet najpogosteje 

uporabljajo za programe za sporočanje ter ogled video vsebin, pa tudi za 

pridobivanje informacij pri domačih nalogah in projektih. Precej manj pogosto ga 

uporabljajo za igranje online iger za več igralcev in  za spletne klepetalnice. Med 

spletnimi stranmi največkrat uporabljajo Google.com, nato  YouTube in MSN. 

Učencem se zdijo predmeti, kjer se za učenje uporablja informacijsko tehnologijo, 

bolj zanimivi [5]. 

4.2 Uporaba spleta pri učiteljih 
 

Tudi med učitelji se splet danes vse več uporablja (predvsem pri mlajših učiteljih). 

Nekateri učitelji ga uporabljajo za šolske namene, drugi le za svoje lastne interese 

in med svojim prostim časom.  
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Večina teh učiteljev se je morala uporabe računalnika, predvsem pa spleta in 

spleta 2.0 naučiti na raznih tečajih in izobraževanjih. Tem ljudem, ki so se uporabe 

spleta učili kasneje (ne v svojem otroštvu), rečemo digitalni priseljenci. Ti ljudje 

imajo povsem drugačen odnos do računalnika in do spleta, zaradi česar pride 

velikokrat tudi do konfliktov med učenci in učitelji. Ti učitelji, ki so se kasneje učili 

uporabe spleta ne razumejo, kako se lahko učenec nauči neko snov med 

gledanjem televizije ali poslušanjem glasbe. Menijo, da so učenci enaki kot so bili 

oni kot učenci, in da morajo uporabljati iste metode, kot so jih učitelji uporabljali 

včasih. Toda sedaj morajo biti metode poučevanja in učenja kar precej drugačne 

kot so bile včasih. Od učencev se ne sme pričakovati, da bodo nazadovali na stare 

poti, temveč se bodo morali prilagoditi učitelji. Morali bodo biti bolj razumevajoči do 

učencev  in se kakšno stvar od njih, predvsem o digitalnem svetu,  tudi naučiti [9], 

[22]. 

 

Kot sem že napisala, je tudi med učitelji popularnost spleta že kar precej narasla. 

Za šolske namene so mnogi učitelji že začeli uporabljati  tudi spletne dnevnike in 

wikije.  Mnogi učitelji so že spoznali prednosti uporabe spletnih dnevnikov in jih 

uporabljajo za različne namene. Nekateri jih uporabijo kot spletno stran predmeta, 

drugi kot razredno spletno stran, tretji kot spletno stran za shranjevanje izdelkov. 

Tudi wikiji se že uporabljajo v osnovnih šolah. Glavna prednost in hkrati tudi 

slabost wikijev je, da jih lahko bere in popravlja vsakdo. Učitelji v šolah izbirajo 

predvsem take wikije, kjer se je treba prijaviti, saj tako vedo, kdo je kaj objavil [2]. 
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5. VARNOST NA INTERNETU 
 

V vsakdanjem življenju se moramo držati kar nekaj pravil o varnosti in zasebnosti, 

ki so nas jih naučili starši že v zgodnjem otroštvu. Podobno pa je tudi na internetu. 

S pomočjo spletnih omrežij lahko ohranjamo prijateljstva, se zabavamo s 

prijatelji… Hkrati pa se moramo zavedati, da s tem, ko smo vključeni v neko 

socialno omrežje, na nas preti tudi veliko nevarnosti.  

 

5.1 Na kaj je treba paziti, kadar uporabljamo internet? 
 

Na internetu na vsakega posameznika preti ogromno nevarnosti. Če nismo 

pozorni na nekatere stvari, se lahko hitro znajdemo v težavah. Še posebej pozorni 

morajo biti otroci, zato jih je treba na vse te nevarnosti opozoriti. Ena 

najpomembnejših stvari je, da na raznih forumih in klepetih ne dajemo oz. 

uporabljamo svojih osebnih podatkov, niti podatkov svojih prijateljev in sorodnikov.  

Na spletu ni pametno objavljati svojih zasebnih fotografij ali fotografij svojih 

prijateljev, če se le-ti ne strinjajo z njihovo objavo. Če že objavljamo svoje 

fotografije, moramo biti previdni, kakšne so. Če klepetamo na spletu, je bolj varno 

vedno uporabljati nek vzdevek namesto imena in priimka. Nikomur ne smemo 

povedati svojih gesel, le ta pa je pametno tudi večkrat spreminjati. Zelo 

pomembno pravilo je, da se ne smemo srečevati z neznanimi »prijatelji« iz spleta. 

Upoštevati je treba spletni bonton in ne početi takih stvari, za katere ne želimo, da 

bi jih drugi storili nam. Otroke je treba opozoriti na nadlegovanje preko interneta. 

Nikoli ne smemo odpirati pošte in priponk, ki jih dobimo od neznancev. Še ena 

zelo pomembna stvar, na katero je treba opozoriti otroke, je ta, da naj ne 

verjamejo vsemu kar piše na internetu, ter da naj iz interneta ne prepisujejo stvari 

oziroma naj navedejo citate. Pri uporabi spleta je treba upoštevati spletno etiko, 

kar pomeni, da se moramo na internetu vesti vzorno [24].   
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5.2 Kako lahko starši skrbijo za otrokovo varno rabo interneta oz. 
računalnika? 
 

Nekatere raziskave so pokazale, da manj kot polovica staršev nadzira otrokovo 

uporabo interneta. Zavedati pa se je treba, da morajo tudi starši poskrbeti, da so 

otroci na spletu oz. računalniku kar se da varni. Zelo dobro je, če starši z gesli 

zaklenejo vsebine na računalniku, ki niso primerne za otroke. Pametno je tudi, da 

blokirajo neprimerne vsebine na spletu, da otroci do njih ne morajo dostopati.  

Otroku je treba omejiti čas uporabe računalnika in kaj lahko počne na računalniku. 

Starši morajo svoje otroke opozoriti na vse nevarnosti, ki pretijo nanje na 

računalniku oz. spletu. Seveda pa morajo starši sami tudi poznati splet in 

računalnik, da sploh lahko sledijo in svetujejo otrokom glede varne uporabe le tega 

[6]. 

 

5.3 Kako lahko učitelji poskrbijo za varno rabo interneta pri učencih?  
 

Učitelji imajo znanje in moč za prenos vse bolj pomembne življenjske popotnice - 

varne in etične rabe novih tehnologij (interneta) - mlajšim generacijam. Te 

generacije sicer zelo dobro obvladujejo svet tehnologij, vendar včasih potrebujejo 

pri tem tudi vodstvo in nasvet nekoga z izkušnjami.  

 

Učence morajo opozarjati predvsem na to, da morajo biti vsebine, ki jih objavljajo 

na spletu (socialnih omrežjih, blogih,…), zaščitene z geslom oz. dostopne le tistim, 

za katere želijo, da jih gledajo. Opozarjati jih je treba, da ne smejo na spletu nikoli 

objavljati svojih osebnih informacij, osebnih informacij drugih ljudi,  ter da morajo 

spoštovati zasebnost drugih [24].  

 

Priporočljivo je, da tudi učitelji uporabljajo socialna omrežja, saj tako spremljajo, 

kaj se dogaja na njih in kako odgovorno se učenci obnašajo na spletu. Tako jih 

lahko tudi opozorijo na razne nepravilnosti [24]. 
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6. ODVISNOST OD INTERNETA 
 

Mnenja o tem, ali je pogosta uporaba interneta res neke vrste odvisnost, so zelo 

različna. Nekateri menijo, da internet povzroča odvisnost, kadar njegova raba 

pomeni resno motnjo v vsakodnevnem življenju. Drugi pa trdijo, da ne gre za 

odvisnost in da prepogoste rabe interneta ne moremo primerjati z, denimo, 

odvisnostjo od drog in alkohola. Problematični so predvsem posamezniki, ki 

internet uporabljajo večinoma za razne problematične spletne dejavnosti, kot so 

igre na srečo, pornografije in druge podobne dejavnosti [31]. 

 

Zavedati se je treba, da nam internet ponuja 24-urni dostop do sveta, različne 

oblike komunikacije, anonimnost, zanimive vsebine, nizke stroške uporabe... In 

ravno te stvari nam omogočajo hitro spremembo razpoloženja in vedenja. Samo 

en klik na miški nam omogoča, da vstopimo v drug svet , kjer lahko uresničimo 

tisto, kar sicer v realnem življenju ne moremo. Na spletu se umaknemo od težav iz 

vsakdanjega življenja in smo lahko skoraj vse, kar želimo. Prav iz teh vzrokov pa 

lahko rečemo, da odvisnost od interneta obstaja in jo je vedno več. Odvisniki od 

interneta so osebe, ki si ne morejo predstavljati dneva brez brskanja po spletnih 

vsebinah, igranja računalniških igric, dopisovanja …[18], [29], [32].  

 

Živimo v dobi računalnikov in digitalne tehnologije, internet pa nam poenostavlja in 

izboljšuje življenje. Vendar pa, kolikor je novih tehnologij, novih stvari, toliko je tudi 

novih odvisnosti. V svetu so se pojavljale polemike, da odvisnost od interneta ne 

more obstajati, saj se termin zasvojenost uporablja le za primere, ko se v telo 

vnašajo razne  psihoaktivne snovi. Toda, ne glede na vse kritike, pa so odvisnosti 

povezane z internetom in računalnikom, postale tudi medicinsko priznan pojem. 

Osnovno merilo odvisnosti od interneta je količina porabljenega časa na internetu, 

umik pred drugimi obveznostmi in pomanjkanje nadzora nad uporabo [29]. 

 

Prvi je odvisnost definiral Ivan Goldberg. Odvisnost je poimenoval patološka 

uporaba računalnika. “Patološka uporaba računalnika je primeren izraz za motnjo, 

pri kateri posamezniki pretirano uporabljajo računalnike do te mere, da jim takšna 
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uporaba povzroča stres v realnem življenju in ima škodljiv učinek na njihove 

fizične, psihološke, ekonomske ali socialne funkcije.” (Goldberg v King, 1996, 2)  

  

Raziskovalci so prepoznali pet različnih tipov internetne odvisnosti:  

- zasvojenost z internetnimi aktivnostmi (spletne igre, igre na srečo, borza, 

nakupovanje) 

- zasvojenost z virtualnimi odnosi ( klepetalnice, forumi,...) 

- zasvojenost z informacijami – na spletu je neomejena količina informacij. 

Nekateri posamezniki so obsedeni z zbiranjem informacij o določeni stvari, 

ter njihovim urejanjem ali kakršnokoli drugo uporabo.  

- zasvojenost z računalnikom ( računalniške igrice brez interneta) – to sicer ni 

prava internetna odvisnost.  

- odvisnost od virtualnega seksa - pornografija je danes na spletu zlahka 

dostopna in obsega več oblik, kot so gledanje in preslikavanje 

pornografskih filmov ter sodelovanje v klepetalnicah za odrasle, kar je še 

posebno nevarno za mladostnike [12], [29], [32]. 

 

Internet nam ponuja kombinacijo komunikacije in zabave in prav iz teh dveh 

razlogov se pojavlja največ zasvojenosti z internetom.  Na spletu lahko v vsakem 

trenutku najdemo neko obliko komunikacije, ki nam takrat ustreza; od raznih 

klepetalnic, forumov, elektronske pošte, pa do Facebooka in drugih socialnih 

omrežij. Ta socialni vidik interneta nam omogoča navezovanje stika z drugimi 

ljudmi, izmenjavo informacij, klepet... Vse to pa so stvari, ki lahko vodijo v 

zasvojenost [32]. 

 

Mnogi mladostniki so zasvojeni z igranjem igric na spletu. Za njih je to edina 

zabava, ki jim kaj pomeni. Ne “znajo” igrati družabnih iger, kot so Človek, ne jezi 

se...,  ter se z vrstniki igrati zunaj na igriščih, ampak je zanje edina zabava 

računalnik.  
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6.1 Kako vemo, da smo odvisni od interneta?  
 

Prvi pokazatelj odvisnosti od interneta je ta, da ne moremo brez spleta/ 

računalnika niti, kadar smo v družbi svojih prijateljev, kadar smo na dopustu, ...  

Če tudi v takih situacijah, ko se imamo lepo v družbi, razmišljamo o spletu in kako 

bi se lahko tam pogovarjali z virtualnimi prijatelji, igrali igrice, pregledovali 

Facebook ... smo nedvomno odvisni od interneta.   

 

Nekaj najpogostejših znakov za odvisnost od interneta: 

- Zadovoljstvo v življenju nam (pretežno) ponujajo le trenutki, ko smo 

priključeni na internet; večino preostalega časa smo nerazpoloženi, 

zamišljeni in raztreseni, razmišljamo pa samo o tem, kdaj bomo znova za 

računalnikom. 

- Odnosi s tujci, ki jih navezujemo prek interneta, nas vse bolj spravljajo v 

skušnjavo. Čedalje bolj si želimo spoznavati nove ljudi, čeprav se 

zavedamo, da je to lahko nevarno, kajti navidezna priljubljenost, ki si jo 

ustvarjamo v socialnih interakcijah, v nas vzbuja občutek samozavesti in 

moči. To je posebej nevarno za otroke, saj se nikoli ne ve kakšne namene 

imajo tujci z njimi.  

- Ne zmoremo nadzirati rabe interneta: pravzaprav imamo ves čas potrebo, 

da bi bili »priključeni«. Če nam kdo omeji (ali če se skušamo nadzirati sami) 

zadovoljevanje te potrebe, se pojavijo razdražljivost, slaba volja, depresija 

in nemir, ki so značilni tudi za obdobje, kadar nismo za računalnikom. 

- Internet postane glavna oblika bega pred težavami, izmikanja odgovornosti 

ali izboljšanja razpoloženja. Neznanci na spletu nas tolažijo, spodbujajo ali 

kako drugače oblikujejo naša mnenja in predstave o resničnem življenju, ki 

ga zanemarjamo zaradi interneta. 

- Kadar smo na internetu, izgubimo občutek za čas, zanemarjamo telesne 

potrebe, čas za počitek žrtvujemo v korist interneta. 

- Deskanje po spletu nam pomeni več kot druženje z ljudmi, ki so nam blizu. 

Izgubimo tudi zanimanje za družabne, poklicne in telesne dejavnosti, ki so 

nas nekoč zanimale. 
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- Večina naših pogovorov in razmišljanja v vsakodnevnem življenju je 

podrejena internetu. 

- S prepogosto rabo interneta nadaljujemo, čeprav vemo, da slabo vpliva na 

naše življenje [23], [29], [32]. 

 

Pri otrocih se odvisnost kaže nekoliko drugače:  

- Otroški odvisniki od interneta ne spoštujejo pravil glede rabe interneta, ki so 

jih postavili starši. Kadar jim kdo poskuša prepovedati ali omejiti rabo 

interneta, njihovo vedenje postane sovražno. 

- Prva stvar, ki jo naredijo zjutraj je, da prižgejo računalnik in pregledajo 

novosti na Facebooku, elektronski pošti …  

- V družbi prijateljev razmišljajo kaj bodo delali na računalniku oz. internetu.  

- Vsakih nekaj minut pregledujejo  novice na Facebooku, elektronski pošti … 

- Igrajo igrice oz. uporabljajo splet pozno v noč [8]. 

 

6.2 Kako lahko starši zaščitijo svoje otroke pred odvisnostjo od 
interneta?  
 

Zelo pomembno je, da znajo starši prepoznati, kdaj njihov otrok postaja odvisen 

od interneta. Če se otroku poslabša učni uspeh, če mu ni več do obiskovanja 

drugih dejavnosti, ki jih je prej zelo rad obiskoval, če mu ni do druženja s prijatelji, 

če mu ni do nobenih pogovorov, in ves čas, ko ni v šoli, preživi v sobi, morajo 

starši začeti svojega otroka nekoliko bolj opazovati in nadzirati njegovo uporabo 

interneta, kajti najverjetneje obstaja možnost, da otrok postaja odvisen od 

interneta [32]. 

 

Nekaj nasvetov za starše: 

- Otroku ne prepovejte rabe interneta: internet je pomemben sestavni del 

otrokove socializacije in izobraževanja. Vseeno pa postavite pravila, kdaj, 

kako in koliko časa lahko otrok uporablja internet.  

- Računalnik imejte na očeh: otrokovo rabo interneta težje nadzirate, če je 

računalnik v otroški sobi, kot če je, denimo, v dnevni sobi ali kuhinji. 
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- Otroka spodbujajte k drugim dejavnostim, predvsem k športnim, tistim, ki 

potekajo na prostem, in k druženju z vrstniki. 

- Razmislite o nakupu programske opreme, s katero boste lahko spremljali in 

omejili rabo interneta. 

- Če vašega otroka zanimajo le spletne video-igrice, mu poiščite nadomestek 

(namesto ZF-igric naj raje prebere knjigo s podobno tematiko). 

- Ukvarjajte in pogovarjajte se z otrokom, zamotite ga z drugimi stvarmi. 

- Otroka poučite o nevarnostih in pasteh internetne pornografije ter o previdni 

in odgovorni rabi interneta. Otrok se mora zavedati, da nanj pretijo 

nevarnosti tudi na socialnih omrežjih, kot je Facebook.  

- Bodite dober zgled in v navzočnosti otroka tudi sami ne uporabljajte 

interneta tako pogosto, da bi lahko nehal verjeti v vašo prepričljivost in 

odločenost. 

- Če vaš otrok kaže intenzivne znake internetne odvisnosti, razmislite o 

strokovni pomoči, kajti kompulzivna raba interneta lahko kaže na druge 

težave, kot so depresija, jeza in nizko samospoštovanje [32]. 

 

 

 



19 

II. EMPIRIČNI DEL 
 

 

Ker se diplomska naloga nanaša na učence in učitelje osnovnih šol, smo podatke 

za empirični del zbirali z anketo, saj rabimo veliko količino podatkov, da bomo 

lahko različne stvari primerjali med sabo. Raziskovalni instrument, ki smo ga 

uporabili pri raziskavi, je bil anketni vprašalnik, ki smo ga razdelili v tri različne 

šole. Ena šola je v vasi, to je OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, druga je mestna 

šola - OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka, tretja pa na obrobju Ljubljane – OŠ 

Dobrova.  Vprašalnike smo razdelili med učence tretje triade in učitelje. V Gorenjo 

vas sem nesla 250 vprašalnikov za učence in 55 vprašalnikov za učitelje, v Škofjo 

Loko 260 vprašalnikov za učence in 60 za učitelje, ter na Dobrovo 160 

vprašalnikov za učence in 40 za učitelje. 

 

7. RAZISKOVALNI PROBLEM 
 

Glavni cilj diplomske naloge je ugotoviti, koliko učenci in učitelji v osnovnih šolah 

uporabljajo splet in socialna omrežja, in kako je uporaba spleta in socialnih omrežij 

povezana z raznimi dejavniki (spol, starost, kraja bivanja).  

 

V nadaljevanju sledijo hipoteze, ki smo jih postavili v skladu z predelano literaturo 

in raziskovalnim problemom.  

 

7.1 Hipoteza 1: Med dečki in deklicami so razlike v uporabi spleta in 
socialnih omrežij. 
 

Kot smo omenili že v teoretičnem delu, današnji otroci odraščajo z novo 

tehnologijo, njihova življenja pa so obdana z uporabo računalnika, video igric, 

digitalnih glasbenih predvajalnikov, video kamer, mobilnih telefonov in drugih 

orodij digitalne dobe. 
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Splet in socialna omrežja uporabljajo tako dečki kot tudi deklice. Glede na 

prebrano literaturo bi lahko rekli, da so dečki pogostejši uporabniki spleta, zaradi 

igranja raznih igric na spletu, deklice pa pogostejše uporabnice socialnih omrežij. 

Torej obstajajo razlike v uporabi spleta in socialnih omrežij med dečki in deklicami.  

 

7.2 Hipoteza 2:  Uporaba spleta in socialnih omrežij se ne razlikuje 
glede na učni uspeh učencev. 
 

Danes resnično skoraj vsi učenci uporabljajo splet in socialna omrežja. Menimo, 

da učni uspeh učencev ne vpliva na uporabo spleta in socialnih omrežij. Učenec z 

odličnim učnim uspehom mnogokrat potrebuje manj časa za učenje in ima tako 

več prostega časa, ki ga lahko preživi na spletu ali socialnih omrežjih. Prav tako 

pa lahko učenec s slabšim učnim uspehom ne preživi veliko časa na spletu ali pa 

na spletu gleda stvari, ki so koristne za šolo.  

 

7.3 Hipoteza 3: Uporaba spleta in socialnih omrežij se razlikuje glede 
na kraj bivanja učencev. 
 

Ljudje iz različnih krajev smo si karakterno zelo različni. Ljudje v vaseh so 

ponavadi mnogo bolj povezani med seboj. Ti otroci se še vedno družijo na druge 

načine, ne le preko spleta in socialnih omrežij. Ljudje v mestih pa se držijo 

večinoma zase in tudi otroci so večino časa zaprti med štiri stene. Tako so 

praktično obsojeni na uporabo spleta in socialnih omrežij.  

 

7.4 Hipoteza 4: Uporaba spleta in socialnih omrežij se razlikuje glede 
na prostor bivanja (blok, hiša, kmetija) učencev. 
 

Otroci, ki živijo na kmetiji, so veliko bolj zaposleni kot tisti, ki živijo v bloku. Tako 

lahko tudi predvidevamo, da učenci, ki živijo v blokih, porabijo veliko več časa za 

splet in socialna omrežja kot tisti, ki živijo na kmetiji ali pa v stanovanjski hiši.  
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7.5 Hipoteza 5: Uporaba spleta in socialnih omrežij se ne razlikuje 
glede na razred učencev. 
 

Učenci v osnovni šoli začnejo uporabljati splet in socialna omrežja že zelo zgodaj. 

Ravno zato menimo, da se uporaba spleta med učenci različne starosti oz. iz 

različnih razredov ne razlikuje.  

 

7.6 Hipoteza 6: Med učitelji in učiteljicami ni razlik v uporabi spleta in 
socialnih omrežij. 
 

Kot smo že v teoretičnem delu ugotovili, je splet vedno bolj priljubljen tudi pri 

učiteljicah in učiteljih. Menimo pa, da kakšne razlike v uporabi med spoloma ni.  

 

7.7. Hipoteza 7: Uporaba spleta in socialnih omrežij se razlikuje glede 
na starost učiteljev. 
 

Iz literature smo ugotovili, da splet uporabljajo tako mlajši kot starejši učitelji. Splet 

uporabljajo za svoje lastne interese in za šolo. Tudi starejši učitelji so spoznali 

prednosti uporabe spleta, zato njegova uporaba tudi pri teh narašča. Še vedno pa 

menimo, da obstajajo kar precejšne razlike v uporabi spleta med različno starimi 

učitelji. Učitelji starejših generacij so se uporabe spleta učili kasneje, medtem ko 

so mlajši učitelji splet spoznavali že v času šolanja in jim je zato veliko bolj domač 

in poznajo veliko več njegovih prednosti, hkrati pa tudi slabosti.  
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8. PREDSTAVITEV VZORCA - učenci 
 

Anketirance bomo predstavili po spolu, razredu, splošnem učnem uspehu, ter 

objektu bivanja (blok, stanovanjska hiša, kmetija). Vzorce bomo predstavili 

posamezno po šolah, ter nazadnje še skupaj.  

 

8.1 OŠ Dobrova 
 

Iz osnovne šole Dobrova smo dobili nazaj 148 vprašalnikov.  

 

Tabela 1: Spol anketirancev OŠ Dobrova 

dečki 97 
deklice 51 

 

Graf 1: Spol anketirancev OŠ Dobrova 
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V anketi na OŠ Dobrova je sodelovalo 34% deklic in 66% dečkov.  
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Tabela 2: Razred anketirancev OŠ Dobrova 

7. razred 50 
8. razred 52 
9. razred 46 

 
 
Graf 2: Razred anketirancev OŠ Dobrova 
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Ankete smo razdelili učencem 7., 8. in 9. razredov. Največ anketirancev (35%) 

obiskuje 8. razred, 34% anketirancev obiskuje 7. razred in 31% anketirancev 

obiskuje 9. razred osnovne šole.    

 

 

Tabela 3: Učni uspeh OŠ Dobrova 

Odličen 40 
Prav dober 71 
Dober 31 
Zadosten 5 
Nezadosten  1 
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Graf 3: Učni uspeh OŠ Dobrova 
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Skoraj polovica(48%) anketiranih je imela v preteklem šolskem letu prav dober 

učni uspeh. Odličnih je bilo 27% učencev, 21% učencev je bilo dobrih, 3% 

anketirancev zadostnih in 1% anketirancev je imel nezadosten učni uspeh.   

 

Tabela 4: Objekt bivanja OŠ Dobrova 

blok 1 
hiša 136 
kmetija 11 

 

Graf 4: Objekt bivanja OŠ Dobrova 
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Ker je OŠ Dobrova obmestna šola, nas ne preseneča, da kar 92% anketirancev 

živi v stanovanjski hiši, 7% anketirancev na kmetiji in le 1% anketiranih učencev v 

bloku.  

 

8.2 OŠ Škofja Loka 
 

Iz osnovne šole Cvetka Golarja Škofja Loka smo dobili rešenih 181 anketnih 

vprašalnikov.  

 

Tabela 5: Spol OŠ Škofja Loka 

dečki 87 
deklice 94 

 

Graf 5: Spol anketirancev OŠ Škofja Loka 

Spol

48%
52%

dečki

deklice

 

Na anketni vprašalnik je odgovorilo 48% dečkov in 52% deklic.  
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Tabela 6: Razred anketirancev OŠ Škofja Loka 

7. razred 51 
8. razred 68 
9. razred 62 

 

Graf 6: Razred anketirancev OŠ Škofja Loka 
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Nekaj več kot tretjina anketirancev (38%) obiskuje 8. razred, 28% anketirancev 

obiskuje 7. razred in dobra tretjina (34%) anketirancev obiskuje 9. razred osnovne 

šole.  

  

 

Tabela 7: Učni uspeh OŠ Škofja Loka 

Odličen 38 
Prav dober 98 
Dober 40 
Zadosten 5 
nezadosten 0 
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Graf 7: Učni uspeh OŠ Škofja Loka 
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Dobra polovica (54%) anketirancev je v preteklem šolskem letu dosegla prav 

dober učni uspeh, 21% anketirancev je doseglo odličen učni uspeh, 22% jih je v 

preteklem letu doseglo dober učni uspeh, le 3% pa zadosten učni uspeh. Nihče ni 

bil nezadosten.  

 

Tabela 8: Objekt bivanja OŠ Škofja Loka 

blok 49 
hiša  121 
kmetija 10 

 

Graf 8: Objekt bivanja OŠ Škofja Loka 

Kje živiš?

27%

67%

6%

blok

hiša 

kmetija
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V Škofji Loki največ (67%) anketirancev živi v stanovanjski hiši, 27% v bloku in 6% 

na kmetiji.  

 

8.3 OŠ Gorenja vas 
 

Iz osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas smo dobili rešenih 183 anketnih 

vprašalnikov.  

 

Tabela 9: Spol anketirancev OŠ Gorenja vas 

dečki 74 
deklice 109 

  

Graf 9: Spol anketirancev OŠ Gorenja vas 
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Na anketne vprašalnike je odgovorilo 60% deklic in 40% dečkov.  
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Tabela 10: Razred anketirancev OŠ Gorenja vas 

7. razred 61 
8. razred 59 
9. razred 63 

 

Graf 10: Razred anketirancev OŠ Gorenja vas 
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Ravno tretjina (33%) anketirancev obiskuje 7. razred osnovne šole, malo manj kot 

tretjina (32%) anketirancev obiskuje 8. razred in malo več kot tretjina (35%) 

anketirancev obiskuje 9. razred osnovne šole.  

 

 

Tabela 11: Učni uspeh OŠ Gorenja vas 

Odličen 60 
Prav dober 88 
Dober 28 
Zadosten 7 
Nezadosten  0 
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Graf 11: Učni uspeh OŠ Gorenja vas 
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Skoraj polovica (48%) anketirancev je imela v preteklem šolskem letu prav dober 

učni uspeh, tretjina (33%) učencev je imela odličen učni uspeh, 15% dober učni 

uspeh in 4% učencev zadosten učni uspeh. Nihče ni bil nezadosten.  

 

Tabela 12: Objekt bivanja OŠ Gorenja vas 

blok 10 
hiša  99 
kmetija 74 

 

Graf 12: Objekt bivanja OŠ Gorenja vas 
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Dobra polovica (55%) anketirancev živi v stanovanjski hiši, nekaj manj kot polovica 

(40%) anketirancev živi na kmetiji in le 5 % anketirancev v bloku. Take rezultate 

gre pripisati temu, da je to šola v vasi.  

 

8.4 Šole skupaj 
 

Ker imamo v ankete vključene tri različne šole, lahko za začetek primerjamo že 

vzorce šol.  

 

Graf 13: Spol - šole skupaj 
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V Gorenji vasi je kar precej več deklic kot dečkov. V Škofji Loki kakšne večje 

razlike ni, medtem ko je na Dobrovi kar precej več dečkov kot deklic.  
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Graf 14: Razred  - šole skupaj 
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Število anketirancev različnih razredov se med šolami ne razlikuje prav veliko.  

 

Graf 15: Splošni učni uspeh - šole skupaj 
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Pri splošnem učnem uspehu povsod prevladuje prav dober uspeh. V Škofji Loki je 

na drugem mestu dober in na tretjem mestu odličen učni uspeh, medtem ko je v 

Gorenji vasi in na Dobrovi na drugem mestu odličen učni uspeh in na tretjem 

dober učni uspeh.  
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Graf 16: Objekt bivanja  - šole skupaj 
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Največ anketirancev iz vsake šole živi v stanovanjski hiši. Na Dobrovi jih je nekaj 

še na kmetiji in eden v bloku. To je tipičen primer obmestne šole. V Škofji Loki, 

kjer je tipična mestna šola, kar nekaj anketirancev živi v bloku in zelo malo na 

kmetiji, medtem ko v Gorenji vasi, ki je tipična vaška šola živi večina anketirancev 

v stanovanjski hiši, kar precej jih je na kmetiji in le nekaj v bloku.  
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9. PREDSTAVITEV VZORCA – učitelji 
 

Anketirance bomo predstavili po spolu in starosti. Vzorce bomo najprej predstavili 

posamezno po šolah, ter nazadnje prikazali grafe še vse šole skupaj.  

9.1 OŠ Dobrova 
 

V OŠ Dobrova nam je anketni vprašalnik vrnilo 25 učiteljev.  

 

Tabela 13: Spol OŠ Dobrova – učitelji  

ženski 23 
moški 2 

 

Graf 17: Spol OŠ Dobrova – učitelji  
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Anketni vprašalnik je rešilo 92% žensk in 8% moških.  

 

 

Tabela 14: Starost OŠ Dobrova – učitelji  

20-30 2 
30-40 11 
40-50 7 
50-60 4 
nad 60 1 
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Graf 18: Starost OŠ Dobrova – učitelji  
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Slaba polovica (44%) anketirancev je starih od 30 do 40 let, 28% anketirancev je 

starih od 40 do 50 let, 16% pa jih je med 50im in 60im letom starosti. 8% izmed 

vseh anketirancev je starih od 20 do 30 let, medtem ko je le 4% anketirancev 

starejših od 60 let.  

 

9.2 OŠ Škofja Loka 
 

V Osnovni šoli Cvetka Golarja Škofja Loka je v anketi sodelovalo 23 anketirancev.  

 

Tabela 15: Spol OŠ Škofja Loka - učitelji 

Ženski 19 
Moški  4 
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Graf 19: Spol OŠ Škofja Loka - učitelji 
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Na anketni vprašalnik je odgovorilo 83% učiteljic in 17% učiteljev.  

 

Tabela 16: Starost OŠ Škofja Loka - učitelji 

20-30 0 
30-40 7 
40-50 9 
50-60 7 
nad 60 0 

 

Graf 20: Starost OŠ Škofja Loka - učitelji 
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Največ (40%) učiteljev iz OŠ Škofja Loka je med 40. in 50. letom starosti. Po 30% 

učiteljev pa je starih od 30 do 40 let in od 50 do 60 let. Učiteljev starih od 20 do 30 

let in nad 60 let ni.  

 

9.3 OŠ Gorenja vas 
 

Tabela 17: Spol OŠ Gorenja vas - učitelji 

Ženski 43 
Moški  4 

 

Graf 21: Spol OŠ Gorenja vas - učitelji 
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Na anketni vprašalnik je odgovorilo 91% žensk in 9% moških.  

 

Tabela 18: Starost OŠ Gorenja vas - učitelji 

20-30 6 
30-40 17 
40-50 15 
50-60 9 
nad 60 0 
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Graf 22: Starost OŠ Gorenja vas – učitelji 
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36% vseh anketirancev je starih od 30 do 40 let, 32% jih je med 40. in 50. letom 

starosti. 19% izmed vseh anketirancev je starih od 50 do 60 let in 13% je starih od 

20 do 30 let.  

 

9.4 Šole skupaj 
 

V anketo so vključene tri različne šole, zato bom za začetek primerjala spol in 

starost anketirancev.  

 

Graf 23: Spol - šole skupaj - učitelji 
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V vseh šolah so na anketni vprašalnik večinoma odgovarjale ženske. To nam tudi 

pove, da moških v šolah ni prav veliko.  

 

Graf 24: Starost - šole skupaj - učitelji 
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V Gorenji vasi in na Dobrovi med anketiranci prevladujejo učitelji, ki so stari od 30 

do 40 let, medtem ko v Škofji Loki prevladujejo učitelji med 40. in 50. letom 

starosti. Povsod je najmanj učiteljev nad 60 let, v vseh šolah pa je zelo malo tudi 

mladih učiteljev med 20. in 30. letom starosti.  
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10. OPIS VPRAŠALNIKA – učenci 
 

V vprašalniku smo anketirancem postavili 18 vprašanj. Praktično vsa vprašanja so 

zaprtega tipa, le vprašanji o razredu in številu prijateljev sta odprtega tipa.  

Začetna štiri vprašanja se nanašajo na osnovne podatke anketirancev (spol, 

razred, učni uspeh, objekt bivanja). Z njihovo pomočjo smo v prejšnjem poglavju 

ugotovili vzorec anketirancev.  

Nadaljnja vprašanja pa smo črpali iz preštudirane literature in nacionalne 

raziskave. Ta vprašanja sprašujejo po: 

- času uporabe računalnika 

- prvi seznanitvi s spletom in uporabi spleta 

- izvajanju različnih nalog na računalniku oz. internetu 

- uporabi računalnika oz. interneta v šoli 

- količini časa preživetega na spletu oz. socialnih omrežjih 

- uporabi socialnih omrežij 

- nadzoru staršev nad učenci pri uporabi spleta 

 

Iz teh vprašanj bomo dobili tudi odgovore, ki bodo ovrgli ali potrdili naše hipoteze.  

 

Vprašalnik prilagamo v prilogi.  
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11. OPIS VPRAŠALNIKA – učitelji  
 

V vprašalniku smo anketirancem postavili 9 vprašanj. Vsa vprašanja so zaprtega 

tipa.  

Začetni dve vprašanji se nanašata na osnovne podatke anketirancev (spol in 

starost). Z njihovo pomočjo smo tudi ugotovili vzorec anketirancev.  

Nadaljnja vprašanja pa smo črpali iz preštudirane literature in nacionalne 

raziskave. Ta vprašanja sprašujejo po: 

- prvi seznanitvi s spletom in uporabi spleta 

- količini časa preživetega na spletu oz. socialnih omrežjih 

- uporabi socialnih omrežij 

- obveščanju učencev o nevarnostih na spletu oz. socialnih omrežjih 

 

Iz teh vprašanj bomo dobili tudi odgovore, ki bodo ovrgli ali potrdili naše hipoteze.  

 

Vprašalnik prilagamo v prilogi.  
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12. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

12.1 Splošni rezultati – učenci 
 

V splošnih rezultatih bomo predstavili podatke, ki se ne tičejo neposredno naših 

hipotez. Primerjali bomo šole med sabo, nekatere od rezultatov pa bomo primerjali 

še z nacionalnim vprašalnikom.  

 

Tabela 19: Kako dolgo že uporabljaš računalnik? 

 Dobrova Škofja Loka Gorenja vas 
0-1 leto 1 3 5 
1 - 3 leta 136 14 30 
3 - 5 let 11 65 59 
5 + 0 98 88 
Ga ne 0 1 1 

 

Graf 25: Kako dolgo že uporabljaš računalnik? 
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Tukaj se rezultati kar precej razlikujejo. Na Dobrovi računalnik večinoma (92%) 

uporabljajo zadnje tri leta (1-3 leta), medtem ko ga v Škofji Loki in v Gorenji vasi 

približno polovica učencev uporablja že 5 let ali več, na Dobrovi pa ga nihče ne 

uporablja 5 let ali več.  V Škofji Loki (36%) in v Gorenji vasi (32%) je bil zelo 

številčen odgovor tudi, da uporabljajo računalnik od 3 – 5 let, medtem ko je na 

Dobrovi le 7% vseh anketirancev izbralo ta odgovor. V vseh treh šolah pa ni veliko 
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učencev, ki interneta ne uporablja oz. ga uporablja največ eno leto. Pri teh dveh 

odgovorih so bili bolj enotni.  

 

Tabela 20: Kje si se prvič seznanil s spletom? 

 Dobrova Škofja Loka Gorenja vas 
doma 110 127 116 
v vrtcu 2 5 2 
v šoli 17 31 44 
pri prijateljih 17 17 18 
drugo 2 1 3 

 

Graf 26: Kje si se prvič seznanil s spletom? 
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V vseh treh šolah so bili odgovori podobni. Največ anketirancev se je prvič 

seznanilo s spletom kar doma, na Dobrovi je bilo to 75% anketirancev, v Škofji 

70% anketirancev in v Gorenji vasi 63% anketirancev. Nekateri so se prvič 

seznanili s spletom v šoli, nekaj pa se jih je prvič seznanilo s spletom pri prijateljih. 

V vrtcu se je v Škofji Loki prvič seznanilo s spletom 3% anketirancev, medtem ko 

na Dobrovi in v Gorenji vasi le 1% anketirancev. Možen je bil še odgovor »drugo«. 

Na Dobrovi  sta ga obkrožila dva anketiranca, in sicer se je eden prvič seznanil s 

spletom pri babici, drugi pa v knjižnici. V Škofji Loki se je eden izmed anketirancev 

prvič seznanil s spletom pri bratu, v Gorenji vasi pa eden pri babici, drugi pri 

ponudniku internetnih storitev, tretji pa pri sorodnikih.   
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Podobno vprašanje je bilo tudi na nacionalnem vprašalniku. Tam se je 55% 

učencev prvič seznanilo s spletom doma, kar je precej manj kot v šolah, kjer sem 

ankete delala jaz. Tudi v nacionalnem vprašalniku se je na drugo mesto uvrstil 

odgovor, da so se prvič seznanili s spletom v šoli (28%), le da je bil tu odstotek 

nekoliko višji kot pri mojih anketirancih. Nekaj anketirancev (11%) v nacionalnem 

testu se je prvič seznanilo s spletom pri prijateljih. Odstotek je podoben kot pri 

mojih anketirancih.  

 

Tabela 21: Kje največkrat uporabljaš splet? 

 Dobrova Škofja Loka Gorenja vas 
doma 145 172 177 
v šoli 1 6 4 
pri prijateljih 1 1 1 
pri sorodnikih 1 2 1 

 

V vseh treh šolah anketiranci največkrat uporabljajo splet doma. Tudi odstotki so 

podobni. Na Dobrovi splet doma uporablja 97%  anketirancev, v Škofji Loki 95% in 

v Gorenji vasi 96% vseh anketirancev. Drugje ga ne uporabljajo veliko.  

 

Tabela 22: Kaj največkrat gledaš na spletu? 

 Dobrova Škofja Loka Gorenja vas 
e-pošto 57 57 33 
novice 19 6 24 
vreme 6 40 8 
stvari za šolo 38 130 45 
socialna omrežja 109 11 142 
wikiji 9 6 9 
blogi 6 12 5 
drugo 11 27 12 
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Graf 27: Kaj največkrat gledaš na spletu (Dobrova)? 
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Anketiranci na OŠ Dobrova največkrat na spletu uporabljajo socialna omrežja. 

Veliko pregledujejo tud e-pošto in stvari za šolo. Najmanj časa porabijo za 

pregledovanje blogov in vremena. Odgovor drugo je izbralo 4% anketirancev. Ti 

so napisali, da največkrat na spletu:  

- igrajo igrice (3) 

- gledajo pornografijo (2)  

- uporabljajo youtube (5). 

 

Graf 28: Kaj največkrat gledaš na spletu? (Škofja Loka) 
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Anketiranci na OŠ Škofja Loka so tudi najbolj usmerjeni na pregledovanje 

socialnih omrežij, e-pošte in stvari za šolo. Ravno tako kot na Dobrovi, tudi tukaj, 

najmanj gledajo vreme in bloge. Odgovor drugo je tudi v Škofji Loki izbralo 4% 

anketirancev. Ti so napisali, da največkrat na spletu:  

- igrajo igrice (6) 

- gledajo pornografijo (2) 

- uporabljajo youtube (1) 

- gledajo risanke (1) 

- gledajo šport (1).  

 

Graf 29: Kaj največkrat gledaš na spletu (Gorenja vas)? 
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Več kot polovica (51%) učencev OŠ Gorenja vas največkrat uporablja socialna 

omrežja, sledita uporaba e-pošte in pregledovanje stvari za šolo.  Najmanjkrat 

gledajo bloge, wikije in vreme. Odgovor drugo je izbralo 4% anketirancev. Ti so 

napisali, da največkrat na spletu:  

- igrajo igrice (5) 

- gledajo oglase (1) 

- gledajo pornografijo (2) 

- uporabljajo youtube (2) 

- uporabljajo stran nba.com (1). 
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Torej so rezultati na vseh treh šolah podobni. Povsod je približno polovica 

anketirancev obkrožila odgovor, da največkrat uporabljajo socialna omrežja. Na 

vseh treh šolah sta sledila odgovora, da največkrat gledajo e-pošto in stvari za 

šolo. Zelo malo učencev na vseh šolah na spletu gleda bloge in vreme. Tudi 

odgovori, ki so jih napisali pod drugo, so na vseh šolah podobni.  

 

 

Tabela 23: Kako dobro znaš izvesti naslednje naloge na računalniku oz. internetu? 
– OŠ Dobrova 

 
znam 
izvesti 

znam izvesti, 
če mi kdo 
pomaga 

ne 
znam 
izvesti 

ne vem 
kaj je 
to 

Klepetati na spletu 95% 3% 1% 1% 
odpraviti viruse, namestiti filter za 
nezaželeno pošto,… 50% 36% 13% 1% 
preurediti digitalne fotografije 77% 18% 4% 1% 
prekopirati podatke na zgoščenko 76% 19% 5% 0% 
premakniti podatke iz enega mesta 
na drugega na rač. 90% 7% 2% 1% 
iskati informacije na internetu 99% 1% 0% 0% 
igrati igrice na spletu ali na rač. 99% 0% 1% 0% 
prenesti dat. in programe iz interneta 86% 11% 3% 0% 
pisati in pošiljati e-pošto 96% 4% 0% 0% 
pripeti dat. k e-pošti 87% 9% 3% 1% 
prenesti glasbo z interneta 81% 15% 3% 1% 
poiskati video vsebine 91% 7% 2% 0% 
pripraviti MME predstavitev 61% 33% 5% 1% 
samodejno odpraviti razne težave 49% 44% 6% 1% 
ustvariti vsebino na internetu 54% 36% 9% 1% 
ustvariti spletni profil 94% 3% 3% 0% 
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Graf 30: Kako dobro znaš izvesti naslednje naloge na računalniku oz. internetu? – 
OŠ Dobrova 
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Večinoma anketiranci znajo podane naloge izvesti samostojno ali pa saj s 

pomočjo drugih. Povsem samostojno jih večina (več kot 80%) zna ustvariti spletni 

profil, poiskati video vsebine, prenesti glasbo z interneta, pisati in pošiljati e-pošto, 
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pripeti datoteko k e-pošti, prenesti datoteke in programe iz interneta, igrati igrice 

na spletu ali računalniku, iskati informacije na internetu, premakniti podatke iz 

enega mesta na drugega na računalniku in klepetati po spletu. Največ težav imajo 

pri ustvarjanju vsebine na spletu, odpravljanju težav, pripravljanju MME 

predstavitev, kopiranju podatkov na zgoščenko, urejanju digitalnih fotografij, ter 

odpravljanju virusov in namestitvi filtra za neželeno pošto. Največ anketirancev 

(13%) ne zna odpraviti virusov in namestiti filtra za nezaželeno pošto. Nekaj (9%) 

jih ne zna ustvariti vsebine na spletu, 6% anketirancev pa ne zna samodejno 

odpraviti raznih težav.  5% anketirancev ne zna prekopirati podatkov na 

zgoščenko in pripraviti MME predstavitve.  

 

 

Tabela 24: Kako dobro znaš izvesti naslednje naloge na računalniku oz. internetu? 

– OŠ Škofja Loka 

 
znam 
izvesti 

znam izvesti, 
če mi kdo 
pomaga 

ne 
znam 
izvesti 

ne vem 
kaj je to 

Klepetati na spletu 91% 9% 1% 1% 
odpraviti viruse, namestiti filter za 
nezaželeno pošto,… 38% 40% 20% 2% 
preurediti digitalne fotografije 71% 23% 6% 0% 
prekopirati podatke na zgoščenko 70% 24% 5% 1% 
premakniti podatke iz enega mesta 
na drugega na rač. 88% 7% 4% 1% 
iskati informacije na internetu 97% 1% 1% 1% 
igrati igrice na spletu ali na rač. 98% 0% 1% 1% 
prenesti dat. In programe iz interneta 81% 15% 2% 2% 
pisati in pošiljati e-pošto 96% 1% 2% 1% 
pripeti dat. k e-pošti 85% 10% 4% 1% 
prenesti glasbo z interneta 81% 14% 3% 2% 
poiskati video vsebine 97% 2% 1% 0% 
pripraviti MME predstavitev 68% 21% 9% 2% 
samodejno odpraviti razne težave 41% 49% 8% 2% 
ustvariti vsebino na internetu 47% 33% 19% 1% 
ustvariti spletni profil 91% 6% 2% 1% 
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Graf 31: Kako dobro znaš izvesti naslednje naloge na računalniku oz. internetu? – 

OŠ Škofja Loka 
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Tudi v Škofji Loki znajo anketiranci večino podanih nalog izvesti samostojno ali pa 

s pomočjo drugih. Večina (več kot 80%) jih zna samostojno ustvariti spletni profil, 

poiskati video vsebine, prenesti glasbo iz interneta,  pripeti datoteko k e-pošti, 

pisati in pošiljati e-pošto, prenesti datoteke in programe iz interneta, igrati igrice, 

iskati informacije na internetu, premakniti podatke iz enega mesta na drugega na 
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računalniku in klepetati na spletu. Največ težav imajo pri ustvarjanju vsebine na 

internetu, pripravi MME predstavitve, kopiranju podatkov na zgoščenko in 

preureditvi digitalnih fotografij. Več pomoči drugih anketiranci potrebujejo pri 

odpravljanju raznih težav in odpravljanju virusov in namestitvi filtra za nezaželeno 

pošto. Največ anketirancev (20%) ne zna odpraviti virusov in namestiti filtra za 

nezaželeno pošto. Veliko (19%) jih ne zna ustvariti vsebine na internetu, 9% vseh 

anketirancev ne zna pripraviti MME predstavitve, 8% pa jih ne zna samostojno 

odpraviti raznih težav. 

 

 

Tabela 25: Kako dobro znaš izvesti naslednje naloge na računalniku oz. internetu? - 

OŠ Gorenja vas 

 
znam 
izvesti 

znam izvesti, 
če mi kdo 
pomaga 

ne 
znam 
izvesti 

ne vem 
kaj je 
to 

Klepetati na spletu 93% 5% 1% 1% 
odpraviti viruse, namestiti filter za 
nezaželeno pošto,… 25% 42% 31% 2% 
preurediti digitalne fotografije 76% 15% 7% 2% 
prekopirati podatke na zgoščenko 67% 23% 9% 1% 
premakniti podatke iz enega mesta 
na drugega na rač. 89% 7% 4% 0% 
iskati informacije na internetu 98% 1% 1% 0% 
igrati igrice na spletu ali na rač. 98% 1% 1% 0% 
prenesti dat. In programe iz interneta 77% 18% 5% 0% 
pisati in pošiljati e-pošto 96% 3% 1% 0% 
pripeti dat. k e-pošti 82% 12% 4% 2% 
prenesti glasbo z interneta 83% 13% 4% 0% 
poiskati video vsebine 92% 4% 4% 0% 
pripraviti MME predstavitev 59% 31% 9% 1% 
samodejno odpraviti razne težave 34% 52% 14% 0% 
ustvariti vsebino na internetu 45% 29% 23% 3% 
ustvariti spletni profil 83% 9% 8% 0% 
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Graf 32: Kako dobro znaš izvesti naslednje naloge na računalniku oz. internetu? - 

OŠ Gorenja vas 
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Kot se je pokazalo že na Dobrovi in pa tudi v Škofji Loki, tako anketiranci tudi v 

Gorenji vasi večinoma naloge znajo narediti samostojno ali pa vsaj s pomočjo 

drugih. Večina (več kot 80%) jih zna samostojno ustvariti spletni profil, poiskati 

video vsebine, prenesti glasbo z interneta, pripeti datoteko k e-pošti, pošiljati e-

pošto, igrati igrice, iskati informacije na internetu, premakniti podatke iz enega 
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mesta na drugega na računalniku in klepetati na spletu. Največ pomoči drugih 

potrebujejo pri samostojnem odpravljanju težav in pri odpravi virusov in namestitvi 

filtrov za nezaželeno pošto. Največ (31%) jih ne zna odpraviti virusov in namestiti 

filtra za nezaželeno pošto. Veliko (23%) anketirancev ne zna ustvariti vsebine na 

internetu, 14 % vseh anketirancev pa ne zna samostojno odpraviti težav. 8% 

anketirancev ne zna ustvariti spletnega profila. 3% izmed vseh anketirancev pa niti 

ne vejo, kaj pomeni ustvariti vsebino na internetu.  

 

Rezultati so na vseh šolah podobni. Učenci so računalniško zelo spretni. 

Obvladajo tudi internet in storitve spleta. Večina stvari znajo narediti samostojno 

ali s pomočjo drugih. Največ težav imajo povsod z odpravljanjem raznih težav, ki 

se pojavijo pri uporabi računalnika oz. interneta, ter z odpravljanjem virusov in 

namestitvijo filtrov za nezaželeno pošto. Tudi ustvarjanje vsebine na internetu je 

na vseh šolah kar šibka točka anketirancev.  
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Graf 33: Strinjanje s trditvami - OŠ Dobrova 
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Graf 34: Strinjanje s trditvami - OŠ Škofja Loka 
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Graf 35: Strinjanje s trditvami - OŠ Gorenja vas 
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Na vseh treh šolah se večina (več kot 68%) anketirancev strinja, da bi bilo v šoli 

treba večkrat uporabljati računalnik in internet, ter da bi so predmeti, kjer 

uporabljajo informacijsko tehnologijo bolj zanimivi, le v Gorenji vasi se s tema 

trditvama strinja le dobra polovica (57%) anketirancev. Na vseh šolah se jih veliko 

strinja tudi s tem, da je informacije, ki jih najdejo na internetu, treba preveriti še kje 

drugje. Tako v Gorenji vasi kot tudi v Škofji Loki je večina anketirancev menila, da 

je uporaba računalnika in interneta doma pri nekaterih predmetih nujna, medtem 

ko se je na Dobrovi s tem strinjala dobra polovica (58%) anketirancev. Na Dobrovi 
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se več kot polovica (60%) anketirancev strinja, da informacijam na internetu lahko 

deloma zaupa, v Škofji Loki 53% anketirancev deloma zaupa informacijam na 

internetu, medtem ko v Gorenji vasi le 50%. Na Dobrovi se skoraj polovica (45%) 

anketirancev deloma strinja s tem, da bi z učitelji radi komunicirali po e-pošti, 39% 

pa se jih s to trditvijo ne strinja. V Škofji Loki jih več kot polovica (56%) meni, da 

nebi radi komunicirali z učitelji po e-pošti, 28% pa se jih s to trditvijo deloma strinja. 

V Gorenji vasi pa se 42% anketirancev deloma strinja s tem, da bi radi 

komunicirali z učitelji po e-pošti in ravno toliko se jih ne strinja s to trditvijo. Skoraj 

polovica (47%) anketirancev na Dobrovi za šolsko delo uporablja tud spletne 

skupnosti, v Škofji Loki je takih anketirancev 40%, medtem ko jih je v Gorenji vasi 

največ (50%). Več kot 70% anketirancev na vsaki šoli se strinja oz. deloma strinja 

s trditvijo, da včasih koga prosijo, da jim pomaga poiskati razne informacije na 

internetu. Na Dobrovi se več kot polovica (55%) učencev ne strinja s trditvijo, da 

jim je vseeno, če v šoli uporabljajo računalnik ali ne, v Škofji Loki je takih učencev 

46%, medtem ko jih je v Gorenji vasi le 33%.  

 

 

Graf 36: Uporaba spleta 
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Največ anketirancev na vseh treh šolah (Dobrova – 31%, Škofja Loka – 28%, 

Gorenja vas – 33% ) uporablja splet 1-2 ure dnevno. Kar veliko (Dobrova – 25%, 

Škofja Loka – 21%, Gorenja vas – 18% ) jih uporablja splet 0.5 ure na dan, nekaj 

manj anketirancev (Dobrova in Škofja Loka -16%, Gorenja vas -14%) pa uporablja 
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splet povprečno 2-3 ure na teden. Na Dobrovi in v Gorenji vasi si sledijo odgovori 

1 ura na teden, 2-3 ure na dan in več kot 3 ure na dan. V Škofji Loki si ostali 

odgovori sledijo ravno v obratnem vrstnem redu kot na Dobrovi in v Gorenji vasi: 

več kot 3 ure na dan, 2-3 ure na dan in 1 ura na teden. Le 3% anketirancev na 

Dobrovi in pa tudi v Škofji Loki uporablja splet 1 uro na mesec in le 1% 

anketirancev ga ne uporablja. V Gorenji vasi pa 9% anketirancev uporablja splet 1 

uro na mesec in 1% ga ne uporablja.  

 
 

Graf 37: Uporaba socialnih omrežij 
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Največ anketirancev iz vseh treh šol (Dobrova – 21%, Škofja Loka – 26%, Gorenja 

vas – 29% ) uporablja socialna omrežja povprečno 1-2 ure na dan.  Na vseh šolah 

(Dobrova – 21%, Škofja Loka – 17%, Gorenja vas – 21%) sledi odgovor, da 

povprečno uporabljajo socialna omrežja 0.5 ure na dan. Na Dobrovi za socialna 

omrežja ne porabi nič časa 7% anketirancev, v Škofji Loki in v Gorenji vasi pa kar 

10% anketirancev.   
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Graf 38: Ali uporabljaš kakšno socialno omrežje? 
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Na Dobrovi 93% vseh anketirancev uporablja socialna omrežja, v Gorenji vasi 

91%, najmanj (87%) pa jih uporabljajo v Škofji Loki.  

 

Tabela 26: Katero socialno omrežje uporabljaš? 

 Dobrova Škofja Loka Gorenja vas 
Facebook 136 155 165 
Netlog  21 18 16 
My space 9 7 3 

 

Graf 39: Katero socialno omrežje uporabljaš? 
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Tukaj je treba pojasniti, da nekateri uporabljajo po dva ali tri socialna omrežja, zato 

so številke tako velike. Na vseh treh šolah jih največ (Dobrova – 82%, Škofja Loka 

– 86%, Gorenja vas – 89%) uporablja Facebook, sledi pa Netlog (Dobrova - 13%, 

Škofja Loka – 10%, Gorenja vas – 9% ).  

 

 

Tabela 27: Kaj delaš na socialnem omrežju? – OŠ Dobrova 

prebiram kaj počno drugi 107 
pišem komentarje drugim 94 
ogledujem si fotografije drugih 88 
igram igrice 34 
pišem statuse o tem kaj počnem jaz 49 
nalagam fotografije, da si jih lahko ogledajo drugi 57 
ne počnem nič posebnega, profil imam zato, ker ga imajo 
moji prijatelji 16 

 

Graf 40: Kaj delaš na socialnem omrežju? – OŠ Dobrova 
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Tudi pri tem vprašanju je treba opozoriti, da je bilo možnih več ogovorov. Na 

Dobrovi največ (23%) anketirancev prebira kaj počno drugi. Veliko (21%) jih piše 

komentarje drugim, 20% pa si ogleduje fotografije drugih. 4% vseh anketirancev 

na Dobrovi na socialnem omrežju ne počne nič posebnega, saj imajo profil le zato, 

ker ga imajo njihovi prijatelji.    
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Tabela 28: Kaj delaš na socialnem omrežju? - OŠ Škofja Loka 

prebiram kaj počno drugi 116 
pišem komentarje drugim 105 
ogledujem si fotografije drugih 115 
igram igrice 53 
pišem statuse o tem kaj počnem jaz 57 
nalagam fotografije, da si jih lahko ogledajo drugi 74 
ne počnem nič posebnega, profil imam zato, ker ga imajo 
moji prijatelji 20 

 

Graf 41: Kaj delaš na socialnem omrežju? - OŠ Škofja Loka 
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V Škofji Loki največ (21%) anketirancev prebira kaj počno drugi in si ogleduje 

fotografije drugih. 19% vseh anketirancev piše komentarje drugim. Ravno tako kot 

na Dobrovi, tudi v Škofji Loki 4% vseh anketirancev na socialnem omrežju ne 

počne nič posebnega, saj imajo profil le zato, ker ga imajo njihovi prijatelji 

 

Tabela 29: Kaj delaš na socialnem omrežju? - OŠ Gorenja vas 

prebiram kaj počno drugi 122 
pišem komentarje drugim 118 
ogledujem si fotografije drugih 115 
igram igrice 33 
pišem statuse o tem kaj počnem jaz 72 
nalagam fotografije, da si jih lahko ogledajo drugi 73 
ne počnem nič posebnega, profil imam zato, ker ga imajo 
moji prijatelji 16 
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Graf 42: Kaj delaš na socialnem omrežju? - OŠ Gorenja vas 
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Tudi v Gorenji vasi največ anketirancev prebira, kaj počno drugi. 21% vseh 

anketirancev pa piše komentarje drugim in si ogleduje njihove fotografije. 3% vseh 

anketirancev pa na socialnem omrežju ne počne nič posebnega.  

 

Odgovori so na vseh treh šolah zelo podobni, tudi % se zelo malo razlikujejo.  

 

 

Tabela 30: Koliko imaš prijateljev na socialnem omrežju? 

 Dobrova Škofja Loka Gorenja vas 
0 – 50 13 7 2 
50 – 100 11 13 9 
100 - 200 26 32 33 
200 - 500 64 59 84 
500 + 12 38 24 
? 9 9 14 

 



63 

Graf 43: Koliko imaš prijateljev na socialnem omrežju? 
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Pri anketirancih na vseh treh šolah prevladuje odgovor od 200 do 500. Na Dobrovi 

je ta odgovor obkrožilo 47% anketirancev, v Škofji Loki 38% in v Gorenji vasi kar 

52% vseh anketirancev. Nekaj anketirancev na vsaki šoli je tudi napisalo, da ne 

vedo, koliko imajo prijateljev na socialnem omrežju.  

 

 

Tabela 31: Koliko od teh ljudi si že srečal/-a v živo? 

 Dobrova Škofja Loka Gorenja vas 
vse/skoraj vse 95 86 108 
več kot polovico 27 37 36 
okrog polovico 6 18 12 
manj kot polovico 5 9 6 
le nekaj 2 5 4 
nobenega 1 2 0 

 

Na vseh treh šolah večina anketirancev pozna skoraj vse ali pa vsaj več kot 

polovico svojih prijateljev iz socialnih omrežij. Kar nekaj anketirancev pa je tudi 

takih, ki poznajo le okrog polovico ali pa manj kot polovico svojih prijateljev na 

socialnih omrežjih. Na Dobrovi je vsakih od teh 4% , v Škofji Loki jih kar 11% 

pozna le okrog polovice svojih prijateljev in 6% manj kot polovico, medtem ko je v 

Gorenji vasi 7% takih, ki poznajo približno polovico svojih prijateljev na socialnih 

omrežjih, 4% pa takih, ki jih poznajo manj kot polovico.  
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Graf 44: Ali te starši omejujejo pri  uporabi spleta? 
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Na Dobrovi in v Škofji Loki približno polovico anketirancev starši omejujejo pri 

uporabi spleta, polovico pa ne, v Gorenji vasi pa starši omejujejo 57% 

anketirancev pri uporabi spleta.   

 

 

 

Graf 45: Trditve - OŠ Dobrova 
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Graf 46: Trditve - OŠ Škofja Loka 
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Graf 47: Trditve - OŠ Gorenja vas 

5%

15%

30%

50%

S starši skupaj brskamo
po spletu.

Starši so v moji bližini,
ko uporabljam splet. 

Starše obveščam, kaj
delam na spletu.

Starši nimajo pojma kaj
počnem na spletu.

 

 



66 

Graf 48: Trditve - skupaj 
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Na Dobrovi in v Gorenji vasi polovica anketirancev trdi, da starši nimajo pojma kaj 

učenci počnejo na spletu, medtem ko je v Škofji Loki takih anketirancev celo 56%. 

30% učencev v Gorenji vasi in na Dobrovi trdi, da starše obveščajo kaj počnejo na 

spletu. V Škofji Lokih je takih učencev 27%. Na vseh treh šolah sledi odgovor, da 

so starši v bližini anketirancev, ko ti uporabljajo spleti. Najmanj anketirancev (po 

5% oz. 6% na Dobrovi) pa po spletu brska skupaj s starši.  

 

12.2 Primerjave in rezultati, ki se nanašajo na hipoteze – učenci 
 

Primerjave in rezultati, ki se nanašajo na Hipotezo 1 
 

V prvi hipotezi smo rekli, da so med dečki in deklicami razlike v uporabi spleta in 

socialnih omrežij.  
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Tabela 32: Vpliv spola na uporabo spleta - Dobrova 

 

spol 
 

moški ženski Skupaj 

Št. 2 0 2 

% od uporabe spleta 100.0% .0% 100.0% 

nič 

% od spola 2.1% .0% 1.4% 

Št. 21 16 37 

% od uporabe spleta 56.8% 43.2% 100.0% 

0.5 ure na dan 

% od spola 21.6% 31.4% 25.0% 

Št. 32 13 45 

% od uporabe spleta 71.1% 28.9% 100.0% 

1-2 ure na dan 

% od spola 33.0% 25.5% 30.4% 

Št. 2 2 4 

% od uporabe spleta 50.0% 50.0% 100.0% 

1 ura na mesec 

% od spola 2.1% 3.9% 2.7% 

Št. 12 8 20 

% od uporabe spleta 60.0% 40.0% 100.0% 

1 ura na teden 

% od spola 12.4% 15.7% 13.5% 

Št. 5 3 8 

% od uporabe spleta 62.5% 37.5% 100.0% 

2-3 ure na dan 

% od spola 5.2% 5.9% 5.4% 

Št. 15 9 24 

% od uporabe spleta 62.5% 37.5% 100.0% 

2-3 ure na teden 

% od spola 15.5% 17.6% 16.2% 

Št. 8 0 8 

% od uporabe spleta 100.0% .0% 100.0% 

uporaba spleta 

več kot 3 ure na dan 

% od spola 8.2% .0% 5.4% 

Št. 97 51 148 

% od uporabe spleta 65.5% 34.5% 100.0% 

Skupaj 

% od spola 100.0% 100.0% 100.0% 

 

V programu SPSS naredimo primerjave. Iz tabele razberemo, da je bilo 

anketirancev 148, od tega jih je bilo 65,5% moškega spola in 34,5% ženskega 

spola. Vidimo, da le 2 anketiranca (1,4% vseh vprašanih) spleta ne uporabljata in 

ta dva sta moškega spola. 25% anketirancev splet uporablja 0.5 ure na dan, od 

tega  56,8% moškega spola in 43,2% ženskega spola. Iz tabele razberemo, da 
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30,4% anketirancev splet uporablja 1-2 ure na dan, od teh je 71% moških in 29% 

žensk.  Le 2,7% anketirancev splet uporablja 1 uro na mesec, izmed teh je 

polovico moških. 13,5% anketirancev splet uporablja 1 uro na teden. 60% izmed 

teh je moških. 5,4% anketirancev splet uporablja 2-3 ure na dan, izmed teh je 

62,5% moških. 16,2% anketirancev splet uporablja 2-3 ure na teden. Izmed teh je 

62,5% moških. Zadnji možni odgovor je bil, da anketiranci uporabljajo splet več kot 

3 ure na dan. Za ta odgovor se je odločilo 5,4% anketirancev, med katerimi so le 

anketiranci moškega spola. Če pogledamo te rezultate, vidimo, da moški res več 

uporabljajo splet kot ženske.  

 

Izračunamo še χ2. Vrednost tega testa znaša 7,971. Njegova statistična 

pomembnost je p = 0,335. Ker je p > 0,05, hipotezo zavrnemo. Torej nismo uspeli 

dokazati, da bi bili spremenljivki »spol« in »uporaba spleta« odvisni med seboj na 

OŠ Dobrova. Sedaj moramo preveriti še za druge šole in uporabo socialnih 

omrežij.  

 

Podobne tabele naredimo še za druge šole. Pregledali bomo le izračune χ2, ker so 

najbolj pomembni za primerjave.  

 

V Škofji Loki vrednost χ2 – testa znaša 24,731. Njegova statistična pomembnost je 

p= 0,002. Ker je p < 0,05, hipotezo obdržimo. Torej smo uspeli dokazati, da sta 

spremenljivki »spol« in »uporaba spleta« odvisni med seboj na OŠ Škofja Loka.  

 

V Gorenji vasi vrednost χ2 – testa znaša 5,466. Njegova statistična pomembnost je 

p=0,603. Ker je p > 0,05, hipotezo zavrnemo. Torej tudi v Gorenji vasi  nismo 

uspeli dokazati, da bi bili spremenljivki »spol« in »uporaba spleta« odvisni med 

seboj.  

 

Torej del hipoteze, da med dečki in deklicami obstajajo razlike v uporabi spleta 

lahko na dveh šolah zavrnemo. Sedaj pa poglejmo še kako je z uporabo socialnih 

omrežij.  
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Tabela 33: Vpliv spola na uporabo socialnih omrežij - Dobrova 

 

spol 
 

moški ženski Skupaj 

Št. 6 4 10 

% od uporabe socialnih omrežij 60.0% 40.0% 100.0% 

nič 

% od spola 6.2% 7.8% 6.8% 

Št. 23 9 32 

% od uporabe socialnih omrežij 71.9% 28.1% 100.0% 

0.5 ure na 

dan 

% od spola 23.7% 17.6% 21.6% 

Št. 17 15 32 

% od uporabe socialnih omrežij 53.1% 46.9% 100.0% 

1-2 ure na 

dan 

% od spola 17.5% 29.4% 21.6% 

Št. 12 8 20 

% od uporabe socialnih omrežij 60.0% 40.0% 100.0% 

1 ura na 

mesec 

% od spola 12.4% 15.7% 13.5% 

Št. 10 7 17 

% od uporabe socialnih omrežij 58.8% 41.2% 100.0% 

1 ura na 

teden 

% od spola 10.3% 13.7% 11.5% 

Št. 3 1 4 

% od uporabe socialnih omrežij 75.0% 25.0% 100.0% 

2-3 ure na 

dan 

% od spola 3.1% 2.0% 2.7% 

Št. 17 6 23 

% od uporabe socialnih omrežij 73.9% 26.1% 100.0% 

2-3 ure na 

teden 

% od spola 17.5% 11.8% 15.5% 

Št. 9 1 10 

% od uporabe socialnih omrežij 90.0% 10.0% 100.0% 

uporaba socialnih omrežij 

več kot 3 ure 

na dan 

% od spola 9.3% 2.0% 6.8% 

Št. 97 51 148 

% od uporabe socialnih omrežij 65.5% 34.5% 100.0% 

Skupaj 

% od spola 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

V programu SPSS naredimo primerjave. Iz tabele razberemo, da je bilo 

anketirancev 148, od tega jih je bilo 65,5% moškega spola in 34,5% ženskega 

spola. Vidimo, da le 10 anketirancev (6,8% vseh vprašanih) socialnih omrežij ne 

uporablja, od teh jih je 60% moškega spola. 21,6% anketirancev socialna omrežja 
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uporablja 0.5 ure na dan, od tega  71,9% moškega spola in 28,1% ženskega 

spola. Iz tabele razberemo, da 21,6% anketirancev socialna omrežja uporablja 1-2 

ure na dan, od teh je 53,1% moških. 13,5% anketirancev socialna omrežja 

uporablja 1 uro na mesec, med njimi 60% moških. 11,5% anketirancev socialna 

omrežja uporablja 1 uro na teden. 58,8% izmed teh je moških. Le 2,7% 

anketirancev socialna omrežja uporablja 2-3 ure na dan, med njimi je 75% moških. 

15,5% anketirancev socialna omrežja uporablja 2-3 ure na teden, izmed teh je 

73,9% moških.  Zadnji možni odgovor v tabeli je bil, da uporabljajo socialna 

omrežja več kot 3 ure na dan. Za ta odgovor se je odločilo 6,8% anketirancev, 

med katerimi jih je 90% moškega spola. Če pogledamo te rezultate vidimo, da 

moški več uporabljajo socialna omrežja kot ženske.  

 

Izračunamo še χ2. Vrednost tega testa znaša 7,021. Njegova statistična 

pomembnost je p=0,427. Ker je p > 0,05, hipotezo zavrnemo. Torej nismo uspeli 

dokazati, da bi bili spremenljivki »spol« in »uporaba socialnih omrežij« odvisni 

med seboj na OŠ Dobrova. Pogledati moramo sedaj še za drugi dve šoli. 

 

V Škofji Loki vrednost χ2 – testa znaša 8,278. Njegova statistična pomembnost je 

p=0,407. Ker je p > 0,05, hipotezo zavrnemo. Torej nismo uspeli dokazati, da bi bili 

spremenljivki »spol« in »uporaba socialnih omrežij« odvisni med seboj na OŠ 

Škofja Loka.  

 

V Gorenji vasi vrednost χ2 – testa znaša 5,466. Njegova statistična pomembnost je 

p=0,603. Ker je p > 0,05, hipotezo zavrnemo. Torej tudi v Gorenji vasi  nismo 

uspeli dokazati, da bi bili spremenljivki »spol« in »uporaba socialnih omrežij« 

odvisni med seboj.  

 

Del hipoteze, da obstajajo med dečki in deklicami razlike v uporabi socialnih 

omrežij, lahko torej v celoti zavrnemo, drugi del hipoteze, da obstajajo med dečki 

in deklicami razlike v uporabi spleta, pa tudi lahko zavrnemo, saj je pri 2/3 

anketirancev bil takšen rezultat. Torej hipotezo v celoti zavrnemo.  
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Primerjave in rezultati, ki se nanašajo na Hipotezo 2 
 

V drugi hipotezi smo rekli, da se uporaba spleta in socialnih omrežij ne razlikuje 

glede na učni uspeh učencev.  

 

V naslednjih primerih bomo računali samo vrednost χ2 – testa in njegovo 

statistično pomembnost s programom SPSS.  

 

Najprej izračunamo χ2 za OŠ Dobrova. Vrednost tega testa znaša 34,559. 

Njegova statistična pomembnost je p=0,183. Ker je p > 0,05, nismo uspeli 

dokazati, da bi bili spremenljivki »učni uspeh« in »uporaba spleta« na OŠ Dobrova 

odvisni med seboj. Torej hipoteza za ti dve spremenljivki na OŠ Dobrova, drži. 

Sedaj moramo pogledati še za drugi dve šoli.  

 

V Škofji Loki vrednost χ2 – testa znaša 15,106. Njegova statistična pomembnost je 

p=0,918. Ker je p > 0,05, nismo uspeli dokazati, da bi bili spremenljivki »učni 

uspeh« in »uporaba spleta« odvisni med seboj na OŠ Škofja Loka. Torej hipotezo 

za ti dve spremenljivki na OŠ Škofja Loka obdržimo.  

 

V Gorenji vasi vrednost χ2 – testa znaša 19,640. Njegova statistična pomembnost 

je p=0,717. Ker je p > 0,05, nismo uspeli dokazati, da bi bili spremenljivki »učni 

uspeh« in »uporaba spleta« odvisni med seboj na OŠ Gorenja vas. Torej hipotezo 

za ti dve spremenljivki obdržimo tudi na OŠ Gorenja vas.  

 

Iz naših vzorcev torej ne moremo videti nobene odvisnosti med spremenljivkama 

»učni uspeh« in »uporaba spleta«. Ker naša hipoteza pravi, da se uporaba spleta 

in socialnih omrežij ne razlikuje glede na učni uspeh, lahko del hipoteze, ki se 

nanaša na uporabo spleta in učni uspeh, obdržimo. Poglejmo sedaj še kako je z 

odvisnostjo uporabe socialnih omrežij od učnega uspeha. 

 

Izračunamo najprej χ2 za OŠ Dobrova. Vrednost tega testa znaša 41,622. Njegova 

statistična pomembnost je p=0,047. Ker je p < 0,05, smo dokazali, da sta 

spremenljivki »učni uspeh« in »uporaba socialnih omrežij« odvisni med seboj na 
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OŠ Dobrova. Torej našo hipotezo za to šolo zavrnemo. Poglejmo sedaj še drugi 

dve šoli.  

 

V Škofji Loki vrednost χ2 – testa znaša 42,835. Njegova statistična pomembnost je 

p=0,010. Ker je p < 0,05, smo dokazali, da sta spremenljivki »učni uspeh« in 

»uporaba socialnih omrežij« odvisni med seboj na OŠ Škofja Loka. Torej našo 

hipotezo za to šolo zavrnemo. 

 

V Gorenji vasi vrednost χ2 – testa znaša 16,031. Njegova statistična pomembnost 

je p=0,768. Ker je p > 0,05, nismo uspeli dokazati, da bi bili spremenljivki »učni 

uspeh« in »uporaba socialnih omrežij« odvisni med seboj na OŠ Gorenja vas. 

Torej hipotezo za ti dve spremenljivki obdržimo na OŠ Gorenja vas. 

 

Del hipoteze, ki se nanaša na odvisnost uporabe socialnih omrežij od učnega 

uspeha, zavrnemo, saj smo na dveh šolah uspeli dokazati odvisnost teh dveh 

spremenljivk. 

 

Primerjave in rezultati, ki se nanašajo na Hipotezo 3 
 

V tretji hipotezi smo rekli, da se uporaba spleta in socialnih omrežij razlikuje glede 

na kraj bivanja učencev.  

 

Tabela 34: Uporaba spleta - primerjave 

 Škofja Loka Gorenja vas Dobrova 

Nič .6 1.1 1.4 

0.5 ure na dan 21.0 17.5 25.0 

1-2 ure na dan 28.2 32.2 30.4 

1 ura na mesec 3.3 9.3 2.7 

1 ura na teden 6.6 10.9 13.5 

2-3 ure na dan 11.6 8.2 5.4 

2-3 ure na teden 16.0 14.2 16.2 

več kot 3 ure na dan 12.2 6.0 5.4 

 

Skupaj 100.0 100.0 100.0 
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Iz tabele vidimo, da se uporaba spleta ne razlikuje kaj veliko med različnimi kraji 

bivanja anketirancev. Torej del hipoteze, ki se nanaša na uporabo spleta 

zavrnemo.  

Poglejmo sedaj še tabelo za socialna omrežja.  
 

 

Tabela 35: Uporaba socialnih omrežij - primerjave 

 
Škofja Loka 

 

Gorenja vas Dobrova 

Nič 9.9 9.8 6.8 

0.5 ure na dan 17.1 21.3 21.6 

1-2 ure na dan 25.4 28.4 21.6 

1 ura na mesec 6.1 4.4 13.5 

1 ura na teden 6.1 9.3 11.5 

2-3 ure na dan 12.2 8.2 2.7 

2-3 ure na teden 9.9 14.8 15.5 

Več kot 3 ure na dan 12.7 3.8 6.8 

 

Skupaj 100.0 100.0 100.0 

 

Iz tabele vidimo, da se uporaba socialnih omrežij ne razlikuje kaj veliko med 

različnimi kraji bivanja anketirancev. Torej tudi del hipoteze, ki se nanaša na 

uporabo socialnih omrežij zavrnemo. Torej zavrnemo celotno hipotezo, saj nismo 

uspeli dokazati razlik med  različnimi kraji bivanja in uporabo socialnih omrežij in 

spleta.  
 

Primerjave in rezultati, ki se nanašajo na Hipotezo 4 
 

V četrti hipotezi smo rekli, da se uporaba spleta in socialnih omrežij razlikuje glede 

na prostor bivanja učencev.  

 

Poglejmo najprej odvisnost uporabe spleta od prostora bivanja učencev na 

različnih šolah.  

 

Izračunamo najprej χ2 za OŠ Dobrova. Vrednost tega testa znaša 27,078. Njegova 

statistična pomembnost je p=0,019. Ker je p < 0,05, sta spremenljivki »uporaba 
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spleta« in »prostor bivanja« povezani med seboj. Torej naša hipoteza za ti dve 

spremenljivki na OŠ Dobrova drži.  

 

V Škofji Loki vrednost χ2 – testa znaša 23,090. Njegova statistična pomembnost je 

p=0,514. Ker je p > 0,05, nismo uspeli dokazati, da bi bili spremenljivki »uporaba 

spleta« in »prostor bivanja« povezani med seboj. Torej, našo hipotezo na OŠ 

Škofja Loka, zavrnemo.  

 

V Gorenji vasi vrednost χ2 – testa znaša 20,255. Njegova statistična pomembnost 

je p=0,209. Ker je p > 0,05, nismo uspeli dokazati, da bi bili spremenljivki »uporaba 

spleta« in »prostor bivanja« povezani med seboj. Torej našo hipotezo tudi na OŠ 

Gorenja vas zavrnemo.  

 

Del naše hipoteze, ki se nanaša na uporabo spleta in prostor bivanja, zavrnemo, 

saj na dveh šolah nismo uspeli pokazati odvisnosti uporabe spleta od prostora 

bivanja. Poglejmo sedaj še kako je z uporabo socialnih omrežij in prostorom 

bivanja.  

 

Izračunamo najprej χ2 za OŠ Dobrova. Vrednost tega testa znaša 5,777. Njegova 

statistična pomembnost je p=0,972. Ker je p > 0,05, nismo uspeli dokazati, da bi 

bili spremenljivki »uporaba socialnih omrežij« in »prostor bivanja« povezani med 

seboj. Torej našo hipotezo za ti dve spremenljivki na OŠ Dobrova zavrnemo. 

 

V Škofji Loki vrednost χ2 – testa znaša 32,348. Njegova statistična pomembnost je 

p=0,119. Ker je p > 0,05, nismo uspeli dokazati, da bi bili spremenljivki »uporaba 

socialnih omrežij« in »prostor bivanja« povezani med seboj. Torej našo hipotezo 

na OŠ Škofja Loka zavrnemo.  

 

 V Gorenji vasi vrednost χ2 – testa znaša 14,359. Njegova statistična pomembnost 

je p=0,423. Ker je p > 0,05, nismo uspeli dokazati, da bi bili spremenljivki »uporaba 

socialnih omrežij« in »prostor bivanja« povezani med seboj. Torej našo hipotezo 

tudi na OŠ Gorenja vas zavrnemo.  
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Torej tudi del naše hipoteze, ki se nanaša na odvisnost uporabe socialnih omrežij 

od prostora bivanja, zavrnemo. To pomeni, da našo hipotezo v celoti zavrnemo. 

Uporaba spleta in socialnih omrežij se ne razlikuje glede na prostor bivanja.  

 

Primerjave in rezultati, ki se nanašajo na Hipotezo 5 
 

V peti hipotezi smo rekli, da se uporaba spleta in socialnih omrežij ne razlikuje 

glede na razred učencev.  

 

Izračunamo najprej χ2 za OŠ Dobrova. Vrednost tega testa znaša 7,067. Njegova 

statistična pomembnost je p=0,932. Ker je p > 0,05, smo uspeli dokazati, da 

spremenljivki »uporaba spleta« in »razred učencev« nista povezani med seboj. 

Torej našo hipotezo za ti dve spremenljivki na OŠ Dobrova obdržimo. 

 

V Škofji Loki vrednost χ2 – testa znaša 27,069. Njegova statistična pomembnost je 

p=0,041. Ker je p < 0,05, sta spremenljivki odvisni med seboj. Torej nismo uspeli 

dokazati, da spremenljivki »uporaba spleta« in »razred učencev« nista povezani 

med seboj, zato našo hipotezo na OŠ Škofja Loka, zavrnemo.  

 

 V Gorenji vasi vrednost χ2 – testa znaša 11,746. Njegova statistična pomembnost 

je p=0,761. Ker je p > 0,05, smo uspeli dokazati, da spremenljivki »uporaba 

spleta« in »razred učencev« nista povezani med seboj. Torej našo hipotezo za ti 

dve spremenljivki na OŠ Gorenja vas obdržimo. 

 

Torej del  hipoteze, ki se nanaša na uporabo spleta in razred učencev, obdržimo. 

Poglejmo sedaj še, kako je z odvisnostjo uporabe socialnih omrežij od razreda 

učencev.  

 

Izračunamo najprej χ2 za OŠ Dobrova. Vrednost tega testa znaša 10,881. Njegova 

statistična pomembnost je p=0,695. Ker je p > 0,05, smo uspeli dokazati, da 

spremenljivki »uporaba socialnih omrežij« in »razred učencev« nista povezani 

med seboj. Torej našo hipotezo za ti dve spremenljivki na OŠ Dobrova obdržimo. 
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V Škofji Loki vrednost χ2 – testa znaša 11,911. Njegova statistična pomembnost je 

p=0,750. Ker je p > 0,05, smo uspeli dokazati, da spremenljivki »uporaba socialnih 

omrežij« in »razred učencev« nista povezani med seboj. Torej našo hipotezo za ti 

dve spremenljivki na OŠ Škofja Loka obdržimo.  

 

V Gorenji vasi vrednost χ2 – testa znaša 13,324. Njegova statistična pomembnost 

je p=0,501. Ker je p > 0,05, smo uspeli dokazati, da spremenljivki »uporaba 

socialnih omrežij« in »razred učencev« nista povezani med seboj. Torej našo 

hipotezo za ti dve spremenljivki na OŠ Gorenja vas obdržimo. 

 

Del  hipoteze, ki se nanaša na uporabo socialnih omrežij in razred učencev, torej 

obdržimo. To pomeni, da celotno hipotezo obdržimo. Se pravi, da se uporaba 

spleta in socialnih omrežij ne razlikuje glede na razred učencev. 

 

12.3 Splošni rezultati – učitelji 
 

Tudi pri učiteljih bomo v splošnih rezultatih predstavili podatke oz. rezultate, ki se 

ne tičejo neposredno naših hipotez. Primerjali bomo šole med sabo. 

 

Tabela 36: Kje ste se prvič seznanili s spletom? 

 Dobrova Škofja Loka Gorenja vas 
pred OŠ 0 0 0 
v OŠ 1 0 3 
v SŠ 4 3 11 
na fakulteti 8 5 12 
v službi 10 8 18 
doma 2 7 3 
drugo 0 0 0 
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Graf 49: Kje ste se prvič seznanili s spletom? 
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Največ (Dobrova – 40%, Škofja Loka – 35%, Gorenja vas – 39% ) anketirancev se 

je na vseh treh šolah prvič seznanila s spletom v službi. Na Dobrovi se jih je kar 

nekaj (32%) prvič seznanilo s spletom na fakulteti, prav tako tudi v Gorenji vasi 

(26%), medtem ko jih je v Škofji Loki precej (30%) splet prvič spoznalo doma. 16% 

anketirancev se je na Dobrovi prvič seznanilo s spletom v srednji šoli, v Škofji Loki 

je takih 13%, v Gorenji vasi pa kar 23%. V Škofji Loki se jih je 22% prvič seznanilo 

s spletom na fakulteti.  

 

Tabela 37: Kaj največkrat delate na spletu? 

 Dobrova Škofja Loka Gorenja vas 
Pregledujem e-pošto 20 23 43 
pregledujem novice 6 13 13 
gledam vremenske napovedi 2 8 10 
iščem in delam stvari za šolo 18 20 32 
uporabljam socialna omrežja 2 4 3 
pišem in berem wikije 1 2 2 
pišem in berem bloge 0 1 0 
klepetam s prijatelji in znanci 1 3 3 
iščem razne informacije 18 16 25 
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Graf 50: Kaj največkrat delate na spletu? - Dobrova 
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Graf 51: Kaj največkrat delate na spletu? - Škofja Loka 
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Graf 52: Kaj največkrat delate na spletu? - Gorenja vas 
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Graf 53: Kaj največkrat delate na spletu? – šole skupaj 
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Slaba tretjina anketirancev na vseh treh šolah splet uporablja največ za 

pregledovanje e-pošte. Na vseh šolah ga zelo veliko uporabljajo tudi za iskanje 

raznih stvari za šolo in pa seveda za iskanje raznih splošnih informacij. Kar nekaj 

anketirancev na vseh treh šolah ga uporablja za pregledovanje novic in 

vremenske napovedi. Skoraj nihče ne bere oz. piše wikijev in blogov.  
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Tabela 38: Uporaba spleta - učitelji 

 Dobrova Škofja Loka Gorenja vas 
0 0 0 0 
1m 0 0 1 
1t 4 3 8 
2-3t 6 2 8 
0.5d 6 7 14 
1-2d 6 10 13 
2-3d 2 0 0 
3+ 1 1 3 

 

Graf 54: Uporaba spleta - učitelji 
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Na Dobrovi po 24% anketirancev splet uporablja 2-3 ure tedensko, pol ure 

tedensko in 1-2 ure dnevno. Nikogar ni, ki spleta nebi uporabljal ali pa bi ga 

uporabljal le enkrat mesečno. Le 4% anketirancev splet uporablja več kot tri ure 

dnevno. V Škofji Loki kar 44% anketirancev splet uporablja 1-2 ure dnevno, 30% 

pa pol ure dnevno. Ravno tako kot na Dobrovi tudi tukaj ni nikogar, ki spleta nebi 

uporabljal ali pa ga bi uporabljal le eno uro na mesec. V Škofji Loki ga nihče ne 

uporablja 2-3 ure na dan in ravno tako kot na Dobrovi, ga 4% anketirancev 

uporablja več kot tri ure dnevno. V Gorenji vasi dobra polovica anketirancev splet 

uporablja od pol ure na dan do dve ure na dan. Po 17% učiteljev splet uporablja 1 

uro tedensko in 2-3 uri tedensko. Tudi v Gorenji vasi, ravno tako kot na Dobrovi in 

v Škofji Loki ni nikogar, ki spleta nebi uporabljal. Nikogar tudi ni, ki bi ga uporabljal 
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2-3 ure na dan, je pa v Gorenji vasi 6% anketirancev, ki splet uporabljajo več kot 

tri ure na dan.  

 

Tabela 39: Uporaba socialnih omrežij - učitelji 

 Dobrova Škofja Loka Gorenja vas 
0 17 17 38 
1m 2 0 2 
1t 4 3 4 
2-3t 1 1 0 
0.5d 1 2 1 
1-2d 0 0 2 
2-3d 0 0 0 
3+ 0 0 0 

 

Največ anketirancev na vseh treh šolah za socialna omrežja ne porabi nič časa. 

Na vseh treh šolah nihče socialnih omrežij ne uporablja 2-3 ure na dan ali več kot 

tri ure na dan. Na Dobrovi in v Škofji Loki nihče ne uporablja socialnih omrežij  1-2 

ure na dan, medtem ko v Gorenji vasi 4% anketirancev uporablja socialna omrežja 

1-2 ure na dan.  

 

 

Graf 55: Ali uporabljate kakšno socialno omrežje? - učitelji 
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Na Dobrovi 72% anketirancev ne uporablja socialnih omrežij, v Škofji Loki 74% 

anketirancev in v Gorenji vasi kar 81% vseh anketirancev.  
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Graf 56: Katero socialno omrežje uporabljate, če ga uporabljate? - učitelji 
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Po odgovorih na prejšnje vprašanje je tukaj povsem pričakovan večinski odgovor, 

da socialnih omrežij ne uporabljajo. Med tistimi, ki jih uporabljajo, jih večina na 

vseh treh šolah uporablja Facebook, po 4% anketirancev na Dobrovi in v Škofji 

Loki pa je obkrožilo odgovor drugo. Oba anketiranca sta napisala, da uporabljata 

Skype.  

 

  

Tabela 40: Kaj menite, kaj bi kot učitelj/-ica še lahko počel/-a na socialnem 

omrežju? 

 Dobrova Škofja Loka Gorenja vas 
V skupini z drugimi učitelji bi si 
delili učno gradivo. 11 31 14 
V skupini z drugimi učitelji bi 
se informiral o raznih 
spremembah, sestankih,… 14 14 12 
V skupini z drugimi učitelji bi 
se lahko posvetoval o 
pedagoških problemih 9 19 17 
Lahko bi se povezal z učenci. 1 7 6 
Lahko bi se povezal s starši. 4 7 6 
Lahko bi ohranjal stike z učitelji 
iz drugih šol.  12 14 12 
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Graf 57: Kaj menite, kaj bi kot učitelj/-ica še lahko počel/-a na socialnem omrežju? – 

OŠ Dobrova 
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Največ (26%) anketirancev na Dobrovi meni, da bi  socialna omrežja lahko 

uporabljali zato, da bi se z drugimi učitelji informirali o raznih spremembah, 

sestankih. Najmanj (2%) pa je takih, ki bi se na socialnih omrežjih želeli povezati z 

učenci.  

Graf 58: Kaj menite, kaj bi kot učitelj/-ica še lahko počel/-a na socialnem omrežju? - 

OŠ Škofja Loka 
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V Škofji Loki največ anketirancev (25%) meni, da bi socialna omrežja lahko 

uporabljali zato, da bi se v skupini z drugimi učitelji posvetovali o pedagoških 

problemih, najmanj (po 9%) pa, da bi se povezali z učenci oz. s starši.  

 

Graf 59: Kaj menite, kaj bi kot učitelj/-ica še lahko počel/-a na socialnem omrežju? - 

OŠ Gorenja vas 
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V Gorenji vasi največ(33%) anketirancev meni, da bi socialna omrežja lahko 

uporabljali zato, da bi si v skupini z drugimi učitelji delili razno učno gradivo, 

najmanj (po 8%) pa, da bi se povezali z učenci oz. s starši.  

 

Odgovori so na vseh treh šolah podobni. Povsod kar po nekaj % učiteljev meni, da 

bi socialna omrežja lahko uporabljali zato, da bi ohranjali stike z učitelji iz drugih 

šol, da bi si z učitelji delili učno gradivo, se informirali o raznih spremembah, 

sestankih, ter da bi se lahko posvetovali o raznih pedagoških problemih. Na vseh 

treh šolah jih najmanj meni, da bi socialna omrežja uporabljali za povezovanje z 

učenci ali s starši.  

 



85 

Graf 60: Opozarjanje na nevarnosti - Dobrova 
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Na Dobrovi vsaj 60%  anketirancev opozarja učence na naštete nevarnosti vsaj 

enkrat na leto, kar precej anketirancev jih opozarja tudi večkrat na leto. 

  

Graf 61: Opozarjanje na nevarnosti - Škofja Loka 
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V Škofji Loki anketiranci učence zelo pogosto opozarjajo na naštete nevarnosti. 

Okrog 60% anketirancev učence opozori na večino nevarnosti večkrat na leto, kar 

nekaj pa je tudi takih, ki opozarjajo na nevarnosti enkrat na leto.  
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Graf 62: Opozarjanje na nevarnosti - Gorenja vas 
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Tudi v Gorenji vasi anketiranci učence zelo pogosto opozarjajo na naštete 

nevarnosti. Okrog 60% anketirancev učence opozori na večino nevarnosti večkrat 

na leto, kar precej pa je tudi takih, ki opozarjajo na nevarnosti enkrat na leto. Zelo 

malo je takih anketirancev, ki učencev ne opozarjajo na naštete nevarnosti.  

 

Rezultati so na vseh treh šolah podobni. V Škofji Loki in v Gorenji vasi učitelji 

učence nekoliko bolj opozarjajo na nevarnosti. Na vseh treh šolah učitelji 

najmanjkrat učencem povedo, da so gesla skrivnost in da jih je treba menjavati.  

 

12.4 Primerjave in rezultati, ki se nanašajo na hipoteze – učitelji 
 

Primerjave in rezultati, ki se nanašajo na Hipotezo 6 
 

V šesti hipotezi smo rekli, da med učitelji in učiteljicami ni razlik v uporabi spleta in 

socialnih omrežij.  

 

Poglejmo najprej OŠ Dobrova. Izračunamo χ2. Vrednost tega testa znaša 3,487. 

Njegova statistična pomembnost je p = 0,625. Ker je p > 0,05, nismo uspeli 

dokazati, da bi bili spremenljivki »spol« in »uporaba spleta« odvisni med seboj pri 
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učiteljih na OŠ Dobrova. Torej našo hipotezo za to šolo obdržimo. Pogledati sedaj 

moramo še za druge šole in uporabo socialnih omrežij.  

 

V Škofji Loki vrednost χ2 – testa znaša 1,257. Njegova statistična pomembnost je 

p=0,869. Ker je p > 0,05, nismo uspeli dokazati, da bi bili spremenljivki »spol« in 

»uporaba spleta« odvisni med seboj pri učiteljih na OŠ Škofja Loka. Torej našo 

hipotezo za to šolo obdržimo. 

 

V Gorenji vasi vrednost χ2 – testa znaša 5,437. Njegova statistična pomembnost je 

p=0,365. Ker je p > 0,05, nismo uspeli dokazati, da bi bili spremenljivki »spol« in 

»uporaba spleta« odvisni med seboj pri učiteljih na OŠ Gorenja vas. Torej našo 

hipotezo tudi za to šolo obdržimo.  

 

Ta del hipoteze, da med učitelji in učiteljicami ni razlik v uporabi spleta lahko torej 

obdržimo. Sedaj pa poglejmo še, kako je z uporabo socialnih omrežij.  

 

Poglejmo najprej OŠ Dobrova. Izračunamo χ2. Vrednost tega testa znaša 5,419. 

Njegova statistična pomembnost je p = 0,247. Ker je p > 0,05, nismo uspeli 

dokazati, da bi bili spremenljivki »spol« in »uporaba socialnih omrežij« odvisni 

med seboj pri učiteljih na OŠ Dobrova. Torej našo hipotezo za to šolo obdržimo. 

Pogledati sedaj moramo še za drugi dve šoli. 

 

V Škofji Loki vrednost χ2 – testa znaša 1,709. Njegova statistična pomembnost je 

p=0,635. Ker je p > 0,05, nismo uspeli dokazati, da bi bili spremenljivki »spol« in 

»uporaba socialnih omrežij« odvisni med seboj pri učiteljih na OŠ Škofja Loka. 

Torej našo hipotezo za to šolo obdržimo. 

 

V Gorenji vasi vrednost χ2 – testa znaša 11,513. Njegova statistična pomembnost 

je p=0,021. Ker je p < 0,05, smo dokazali, da sta spremenljivki »spol« in »uporaba 

socialnih omrežij« povezani med seboj pri učiteljih na OŠ Gorenja vas. Torej našo 

hipotezo za to šolo zavrnemo. 
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Spet lahko rečemo, da drugi del hipoteze, ki pravi, med učiteljicami in učitelji ni 

razlik v uporabi socialnih omrežij, obdržimo, saj za večino vzorca  ta del hipoteze 

drži. Ker oba dela hipoteze držita, obdržimo tudi celotno hipotezo. Torej med 

učitelji in učiteljicami ni razlik v uporabi spleta in socialnih omrežij.  

 

Primerjave in rezultati, ki se nanašajo na Hipotezo 7 
 

V sedmi hipotezi smo rekli, da se uporaba spleta in socialnih omrežij razlikuje 

glede na starost učiteljev.  

 

Poglejmo najprej OŠ Dobrova. Izračunamo χ2. Vrednost tega testa znaša 22,754. 

Njegova statistična pomembnost je p = 0,301. Ker je p > 0,05, nismo uspeli 

dokazati, da bi bili spremenljivki »starost« in »uporaba spleta« odvisni med seboj 

pri učiteljih na OŠ Dobrova. Torej našo hipotezo za to šolo zavržemo. Pogledati 

sedaj moramo še za druge šole in uporabo socialnih omrežij.  

 

V Škofji Loki vrednost χ2 – testa znaša 5,935. Njegova statistična pomembnost je 

p=0,654. Ker je p > 0,05, nismo uspeli dokazati, da bi bili spremenljivki »starost« in 

»uporaba spleta« odvisni med seboj pri učiteljih na OŠ Škofja Loka. Torej našo 

hipotezo za to šolo zavržemo. 

 

V Gorenji vasi vrednost χ2 – testa znaša 10,775. Njegova statistična pomembnost 

je p=0,768. Ker je p > 0,05, nismo uspeli dokazati, da bi bili spremenljivki »starost« 

in »uporaba spleta« odvisni med seboj pri učiteljih na OŠ Gorenja vas. Torej 

hipotezo tudi za to šolo zavržemo.  

 

Del hipoteze o odvisnosti uporabe spleta od starosti učiteljev zavržemo. Poglejmo 

kako je z uporabo socialnih omrežij in starostjo učiteljev.  

 

Poglejmo najprej OŠ Dobrova. Izračunamo χ2. Vrednost tega testa znaša 20,704. 

Njegova statistična pomembnost je p = 0,190. Ker je p > 0,05, nismo uspeli 

dokazati, da bi bili spremenljivki »starost« in »uporaba socialnih omrežij« odvisni 
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med seboj pri učiteljih na OŠ Dobrova. Torej našo hipotezo za to šolo zavržemo. 

Pogledati sedaj moramo še za drugi dve šoli.   

 

V Škofji Loki vrednost χ2 – testa znaša 5,859. Njegova statistična pomembnost je 

p=0,440. Ker je p > 0,05, nismo uspeli dokazati, da bi bili spremenljivki »starost« in 

»uporaba socialnih omrežij« odvisni med seboj pri učiteljih na OŠ Škofja Loka. 

Torej našo hipotezo za to šolo zavržemo. 

 

V Gorenji vasi vrednost χ2 – testa znaša 22,665. Njegova statistična pomembnost 

je p=0,031. Ker je p < 0,05, smo uspeli dokazati, da sta spremenljivki »starost« in 

»uporaba socialnih omrežij« odvisni med seboj pri učiteljih na OŠ Gorenja vas. 

Torej hipotezo za to šolo obdržimo.  

 

Ker smo hipotezo za večji del vzorca zavrgli, pomeni, da tudi celotno hipotezo 

zavržemo. To pomeni, da se uporaba spleta in socialnih omrežij ne razlikuje glede 

na starost učiteljev.  

 

12.5 Zanimivost – najmočnejše povezave v posameznih šolah 
 

Kot zanimivost, bomo z grafi prikazali povezanost med objektom bivanja, spolom, 

učnim uspehom, uporabo spleta, ter uporabo socialnih omrežij. Pogledala bom, 

katere povezave so najmočnejše na posameznih šolah.  
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Graf 63: Povezanost med objektom bivanja, spolom, učnim uspehom, ter uporabo 
spleta in socialnih omrežij – OŠ Dobrova 

 

 
Na Dobrovi se najmočnejše povezave kažejo med moškim spolom, hišo in prav 

dobrim učnim uspehom. Torej največ učencev moškega spola živi v hiši in učenci, 

ki živijo v hiši so v večini primerov prav dobri.  
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Graf 64: Povezanost med objektom bivanja, spolom, učnim uspehom, ter uporabo 
spleta in socialnih omrežij – OŠ Škofja Loka 

 

V Škofji Loki so najmočnejše povezave med ženskim spolom, hišo in prav dobrim 

učnim uspehom. Torej največ anketirancev ženskega spola živi v hiši in učenci, ki 

živijo v hiši so v večini primerov prav dobri. 
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Graf 65: Povezanost med objektom bivanja, spolom, učnim uspehom, ter uporabo 
spleta in socialnih omrežij – OŠ Gorenja vas 

 
V Gorenji vasi so najmočnejše povezave med ženskim spolom, hišo, ter prav 

dobrim uspehom. Zelo močne povezave so tudi med hišo in prav dobrim uspehom 

in ženskim spolom, ter odličnim uspehom. Torej po temu lahko sklepamo, da če si 

ženskega spola, boš verjetno odličen ali prav dober, ter živiš v hiši. Sklepamo 

lahko še, da če živiš v hiši si prav dober ali odličen.  

 

V vseh treh šolah se kažejo zanimive podobnosti, in sicer, da če živiš v hiši, si 

skoraj sigurno prav dober.  
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ZAKLJUČEK 

 

Uporaba spleta in socialnih omrežij v svetu iz dneva v dan narašča. Ljudje si 

danes ne predstavljamo življenja brez računalnika oz. spleta. Splet vsakemu 

posamezniku omogoča, da na njem najde nekaj zase, da se lahko razvedri in uide 

hitremu tempu življenja. Računalnik oz. splet pa se vse več uporablja tudi v šolah. 

Uporabljajo ga učenci, prav tako pa tudi učitelji. Izvedli smo raziskavo med učenci 

in učitelji v treh različnih šolah. Velja poudariti, da ni bistvenih razlik v načinu in 

pogostosti uporabe spleta med šolami, na katerih smo izvedli raziskavo. 

 

Večina učencev se je s spletom prvič seznanila doma in prav doma ga tudi 

največkrat uporabljajo. Učenci na spletu največ gledajo socialna omrežja, e-pošto, 

novice in stvari za šolo. Količina časa, ki ga učenci porabijo na spletu je za številne 

starše zaskrbljujoča. Učenci samo za splet (brez socialnih omrežij) porabijo 

povprečno nekje 1 uro na dan. Le 1 odstotek vseh anketirancev spleta sploh ne 

uporablja. Tudi za socialna omrežja učenci porabijo približno 1 uro dnevno, kar 

precej pa je tudi takih, ki socialna omrežja uporabljajo več kot 2 uri dnevno. Glede 

na to, da so socialna omrežja zadnje čase zelo priljubljena, nas ne preseneča niti 

to, da socialnih omrežij ne uporablja le od 7-10 odstotkov anketirancev. Med 

socialnimi omrežji je daleč najbolj razširjen Facebook. Učenci socialna omrežja oz. 

Facebook največ uporabljajo za prebiranje in komentiranje statusov svojih 

prijateljev, ogledovanje fotografij svojih prijateljev in nalaganje svojih fotografij. 

Učenci se ne zavedajo, da na spletu ni pametno objavljati svojih zasebnih 

fotografij ali fotografij svojih prijateljev, če se oni ne strinjajo z njihovo objavo. Če 

že objavljamo svoje fotografije, moramo biti previdni, kakšne so le te. 

 

Zanimivo dejstvo je tudi, da obstaja kar nekaj učencev, ki na socialnem omrežju 

ne počnejo nič posebnega, ampak imajo profil le zato, ker ga imajo njihovi 

prijatelji.  

 

Učenci zadnje triade osnovnih šol imajo povprečno nekje 300-400 prijateljev na 

socialnem omrežju, precej zaskrbljujoče pa je to, da je kar precej takih učencev, ki 
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poznajo le okrog polovico (ali še manj) svojih virtualnih prijateljev. V osnovnih 

šolah so učenci še zelo naivni in se niti ne zavedajo koliko nevarnosti preti na 

internetu na vsakega posameznika. Če na spletu nisi pozoren na nekatere stvari, 

se lahko hitro znajdeš v težavah. Zelo pomembno je, da se učenci zavedajo, da se 

ne smejo srečevati z neznanimi »prijatelji« iz spleta. 

 

Otroke je treba na nevarnosti na spletu ves čas opozarjati in spremljati njihovo 

uporabo spleta, ter jo tudi omejevati. Toda raziskave so pokazale, da le polovica 

staršev omejuje svoje otroke pri uporabi spleta. Zelo zaskrbljujoča je tudi 

ugotovitev, da več kot polovica staršev ne ve kaj njihovi otroci počnejo na spletu, 

slaba tretjina učencev pa starše le obvešča o tem, kaj počnejo na spletu. Praktično 

nihče pa ne brska po spletu skupaj s svojimi starši. 

 

Ker nam internet ponuja 24 – urni dostop do sveta, različne oblike komunikacije, 

anonimnost, zanimive vsebine itd., se pojavlja vedno več odvisnosti od interneta. 

Odvisnosti se vedno več pojavljajo tudi pri učencih. Glede na ugotovitve, da 

polovica staršev svojih otrok ne omejuje pri uporabi spleta, nas to ne preseneča. 

Prav tako je razlog, ki vodi v prekomerno uporabo pri učencih, lahko v tem, da 

starši ne vedo, kaj njihovi otroci počnejo na spletu. Če bi starši nadzorovali svoje 

otroke pri uporabi spleta, bi bilo mnogo manj nevarnosti, da bi njihov otrok 

zabredel v odvisnost od interneta.  

 

Za primerjavo o uporabi spleta in socialnih omrežij lahko vzamemo evropske 

otroke [15]. Podobno kot naši anketiranci, tudi  evropski, splet uporabljajo največ 

za šolsko delo, igranje iger, gledanje videoposnetkov in pošiljanje sporočil. 

Poudariti je treba, da pri evropskem vprašalniku ni bilo možnega odgovora 

socialna omrežja, ki je sicer prevladoval pri naših anketirancih. Tudi na vprašanje, 

kje največkrat uporabljajo splet, so tako evropski, kot tudi naši otroci odgovorili, da 

ga največkrat uporabljajo doma. Prav tako je pogostost uporabe spleta pri vseh 

otrocih podobna. Edina večja razlika pa se pojavi pri uporabi socialnih omrežij. Pri 

evropskih otrocih jih ima 57 odstotkov profil na socialnih omrežjih, medtem ko pri 

naših otrocih kar okrog 90 odstotkov vprašanih.  
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Kot smo že rekli,  pa splet vedno več uporabljajo tudi učitelji. Večina izmed njih se 

je prvič seznanila s spletom v službi ali na fakulteti, saj se je splet začel tako 

močno razvijati zadnjih nekaj let. Učitelji splet največ uporabljajo za pregledovanje 

e-pošte, iskanje raznih informacij, pregledovanje novic, ter iskanje in delanje stvari 

za šolo. Tudi učitelji, tako kot učenci, uporabljajo splet približno 1 uro dnevno. 

Zanimivo dejstvo je to, da med vprašanimi učitelji ni bilo nikogar, ki spleta nebi 

uporabljal. Uporaba socialnih omrežij med učitelji še ni kaj preveč razvita, saj jih 

približno ¾ učiteljev sploh ne uporablja.  

 

Pomembno vlogo pri skrbi za varnost učencev na spletu imajo tudi učitelji. Učence 

morajo opozarjati predvsem na to, da vsebine, ki jih objavljajo na spletu morajo biti 

zaščitene z geslom oz. dostopne le tistim, za karete želijo, da jih gledajo. 

Opozarjati  jih je treba, da ne smejo na spletu nikoli objavljati svojih osebnih 

informacij, osebnih informacij drugih ljudi,  ter da morajo spoštovati tudi zasebnost 

drugih. Kot kaže, se učitelji zavedajo nevarnosti na spletu, saj jih več kot polovica 

opozarja učence na razne nevarnosti na spletu vsaj enkrat letno. Zelo malo je 

takih učiteljev, ki učencev ne opozarjajo na razne nevarnosti.  

 

Cilj v diplomski nalogi je bil med drugim ugotoviti tudi, kako je uporaba spleta in 

socialnih omrežij odvisna od raznih dejavnikov. Ugotovili smo, da med dečki in 

deklicami ni razlik v uporabi spleta in socialnih omrežij. Zanimivo pa je, da se 

uporaba spleta ne razlikuje glede na učni uspeh učencev, medtem ko se uporaba 

socialnih omrežij razlikuje glede na učni uspeh učencev. Zelo pa nas presenečata 

ugotovitvi, da se uporaba spleta in socialnih omrežij ne razlikujeta kaj veliko glede 

na kraj in prostor bivanja. Torej ni pomembno ali živiš v mestu ali vasi, na kmetiji 

ali v bloku, povsod se uporabljajo socialna omrežja in splet. V skladu z našo 

hipotezo smo ugotovili, da uporaba spleta in socialnih omrežij ni povezana z 

razredom učencev. Učenci namreč splet začnejo uporabljati že zelo zgodaj, 

njihova uporaba pa iz leta v leto ne narašča kaj veliko. Preseneča nas tudi 

ugotovitev, da ni večjih razlik v uporabi spleta in socialnih omrežij med različno 

starimi učitelji. To pomeni, da je tako, kot smo v teoriji ugotovili, torej, da tudi 

starejši učitelji vedno več uporabljajo socialna omrežja, predvsem pa splet.   
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Uporaba spleta in socialnih omrežij je torej v šolah zelo razširjena. Ugotovili smo, 

da splet in socialna omrežja uporabljajo tako učenci, kot tudi učitelji. Praktično 

noben dejavnik ne vpliva na večjo oz. manjšo uporabo spleta in socialnih omrežij. 

Splet uporabljajo tako dečki kot deklice, različnih starosti, iz različnih krajev, ne 

glede na to ali živijo v hiši, bloku ali na kmetiji.  
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PRILOGE 

PRILOGA1 
RAZŠIRJENOST SOCIALNIH OMREŽIJH MED UČENCI IN UČITELJI 

V OSNOVNIH ŠOLAH 

Anketni vprašalnik za učence 

Sem Tanja Rezar, absolventka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer 

matematika računalništvo. Raziskujem razširjenost socialnih omrežij med učitelji in 

učenci v osnovnih šolah, zato bi vas za lažjo ugotovitev prosila, da odgovorite na 

anketni vprašalnik. Vprašalnik je anonimen.  

Za vaše iskrene odgovore se vam že vnaprej zahvaljujem.  

1. Spol:    M  Ž 

 

2. Razred: ___________ 

 

3. Kakšen je bil tvoj splošni učni uspeh lansko leto? 

 

Odličen Prav dober  Dober  Zadosten Nezadosten 

 

4. Kje živiš? 

 

a) v bloku 

b) v stanovanjski hiši 

c) na kmetiji 

 

5. Kako dolgo že uporabljaš računalnik?  

 

a) manj kot eno leto 

b) eno leto ali več, vendar manj kot tri leta 

c) tri leta ali več, vendar manj kot pet let 

d) pet let ali več 

e) ga ne uporabljam 

 



 

6. Kje si se prvič seznanil s spletom?  

 

a) doma 

b) v vrtcu 

c) v osnovni šoli 

d) pri prijateljih 

e) drugo: _____________ 

 

7. Kje največkrat uporabljaš splet? 

 

a) doma 

b) v šoli 

c) pri prijateljih 

d) pri sorodnikih 

 

8. Kaj največkrat gledaš na spletu? 

 

a) e-pošto 

b) novice 

c) vreme 

d) stvari za šolo (naloge, snov,…) 

e) socialna omrežja (facebook,netlog,…) 

f) wikiji 

g) blogi 

h) drugo: _____________ 

  

9. Kako dobro znaš izvesti naslednje naloge na računalniku oz. internetu?  

      Znam     Znam izvesti,          Ne znam         Ne vem  

 izvesti     če mi kdo pomaga     izvesti         kaj je to 

a) klepetati na spletu (Msn, Skype, …)                                                                                   

b) odpraviti viruse in namestiti filter za                                             

nezaželeno elektronsko pošto in vsiljive  

spletne strani 

 



 

         Znam      Znam izvesti,         Ne znam         Ne vem  

   Izvesti    če mi kdo pomaga     izvesti         kaj je to 

c) preurediti digitalne fotografije ali druge                            

grafične datoteke                                    

d) prekopirati podatke na zgoščenko                          

e) premakniti datoteke iz enega mesta                        

na drugega na računalniku 

f) iskati informacije na internetu                         

g) igrati igrice na spletu ali na                            

računalniku 

h) prenesti datoteke in programe iz                        

interneta 

i) pisati in pošiljati elektronsko pošto                                     

j) pripeti datoteko k elektronskemu                       

sporočilu 

k) prenesti glasbo z interneta                           

l) poiskati video vsebine                            

m) pripraviti multi-medijsko predstavitev                       

(z zvokom, slikami, videom) 

n) samostojno odpraviti težave ko je kaj                       

narobe 

o) ustvariti vsebino na internetu                        

(blog, spletna stran, forum,…) 

p) ustvariti spletni profil                            

(Facebook, Netlog,…) 

 

10. Koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami o uporabi računalnika oz. interneta v 

šoli?      Se strinjam          Deloma          Se ne strinjam 

     se strinjam   

a) V šoli b rad/-a večkrat uporabljala                          

računalnik in internet 

b) Predmeti, kjer uporabljamo informacijsko               

 tehnologijo ( računalnik, internet, projektor,…),  

so bolj zanimivi 



 

c) Z učitelji bi rad/-a komunicirala po                

elektronski pošti 

d) Za šolsko delo uporabljam tudi spletne                

skupnosti, npr. Facebook, My space,… 

e) Informacijam na internetu lahko zaupam               

f) Včasih koga prosim, da mi pomaga                   

poiskati informacije na internetu 

g) Pri nekaterih predmetih je uporaba                     

računalnika oz. interneta doma nujna 

h) Vseeno mi je, če v šoli uporabljamo               

 računalnike ali ne 

i) Informacije, ki jih najdem na internetu,                 

 je dobro preveriti tudi drugje.  

 

11. Koliko časa povprečno porabiš za: 

       nič      1 ura          1 ura            2-3 ure        pol ure    1-2 ure       2-3 ure    več  

na mesec    na teden     na teden      na dan     na dan      na dan    kot 3h 

a) splet:                                            

b) socialna   

   omrežja:                                                                                                       

 

 

12. Ali uporabljaš kakšno socialno omrežje(facebook, netolog,…)? 

 

a) da 

b) ne 

 

Tisti, ki ste na vprašanje 12. odgovorili z ne, na vprašanja od 13 - 16 ne 

odgovarjajte.   

 

 

 

 

 



 

13. Katero socialno omrežje uporabljaš?  

 

a) Facebook 

b) Netlog 

c) My space 

d) drugo: ____________ 

 

14. Kaj delaš na socialnem omrežju (možnih več odgovorov)? 

 

a) prebiram kaj počno drugi 

b) pišem komentarje drugim 

c) ogledujem si fotografije drugih 

d) igram igrice (Farmville,…) 

e) pišem statuse o tem kaj počnem jaz 

f) nalagam fotografije, da si jih drugi lahko ogledajo 

g) ne počnem nič posebnega, profil imam zato, ker ga imajo moji prijatelji 

 

15. Koliko imaš prijateljev na socialnem omrežju?   ____________ 

 

16. Koliko od teh ljudi, si že srečal/-a v živo? 

 

a) vse/ skoraj vse 

b) več kot polovico 

c) okrog polovico 

d) manj kot polovico 

e) le nekaj 

f) nobenega 

 

17. Ali te starši omejujejo pri uporabi spleta?  

 

a) da 

b) ne 

 



 

18. Obkroži trditve, ki zate držijo. 

 

a) S starši skupaj brskamo po spletu. 

b) Starši se zadržujejo v moji bližini, medtem ko uporabljam splet 

c) Starši pričakujejo, da jih obveščam kaj delam na spletu. 

d) Starši nimajo pojma kaj počnem na spletu.  



 

PRILOGA2 
RAZŠIRJENOST SOCIALNIH OMREŽIJH MED UČENCI IN UČITELJI 

V OSNOVNIH ŠOLAH 

Anketni vprašalnik za učitelje 

 

Sem Tanja Rezar, absolventka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer 

matematika računalništvo. Raziskujem razširjenost socialnih omrežij med učitelji in 

učenci v osnovnih šolah, zato bi vas za lažjo ugotovitev prosila, da odgovorite na 

anketni vprašalnik. Vprašalnik je anonimen.  

Za vaše iskrene odgovore se vam že vnaprej zahvaljujem.  

 

 

1. Spol:    M  Ž 

 

2. Starost:  

 

a) 20 – 30  

b) 30 – 40 

 c) 40 – 50 

 d) 50 – 60 

 e) nad 60 

 

3. Kje ste se prvič seznanili s spletom?  

 

f) pred osnovno šolo 

g) v osnovni šoli 

h) v srednji šoli 

i) na fakulteti 

j) v službi 

k) doma 

l) drugo: _____________ 

 



 

4. Kaj največkrat delate na spletu? 

 

j) Pregledujem e-pošto 

k) Pregledujem novice 

l) Gledam vremenske napovedi 

m) Iščem in delam stvari za šolo (naloge, snov,…) 

n) Uporabljam socialna omrežja (facebook,netlog,…) 

o) Pišem in berem wikije 

p) Pišem in berem bloge 

q) Klepetam s prijatelji in znanci 

r) Iščem razne informacije 

s) drugo: _____________ 

 

5. Koliko časa povprečno porabite za: 

        nič      1 ura          1 ura            2-3 ure        pol ure    1-2 ure       2-3 ure    več  

  na mesec    na teden     na teden      na dan     na dan      na dan     kot 

3h 

a) splet:                                            

b) socialna   

   omrežja:                                                                                                       

 

6. Ali uporabljate kakšno socialno omrežje(facebook, netolog,…)? 

 

c) da 

d) ne 

 

7. Katero socialno omrežje uporabljate, če ga uporabljate?  

 

e) Facebook 

f) Netlog 

g) My space 

h) ga ne uporabljam 

i) drugo: _____________ 



 

8. Kaj menite, kaj bi kot učitelj/-ica še lahko počel/-a na socialnem omrežju? 

 

a) v skupini z drugimi učitelji bi si delil učno gradivo 

b) v skupini z drugimi učitelji bi se informiral o raznih spremembah, sestankih, 

konferencah,… 

c) v skupini z drugimi učitelji bi se lahko posvetoval o pedagoških problemih 

d) lahko bi se povezal z učenci 

e) lahko bi se povezal s starši 

f) lahko bi ohranjal stike z učitelji iz drugih šol  

 

9. Kako pogosto učence opozarjate na naslednje nevarnosti na spletu oz. 

socialnih omrežjih? 

    večkrat              enkrat               nikoli 

   na leto             na  leto      

a) Učencem razložite, kateri                          

podatki so osebni.  

b) Učencem razložite zadeve                          

o spletnem nadlegovanju.  

c) Učencem poveste, da so gesla                         

 skrivnost, ter da jih je treba menjavati.  

d) Učencem poveste, da se ne smejo                         

sestajati z nekom, ki ga spoznajo v  

spletni klepetalnici. 

 

 

 

 

 

 
 


