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Povzetek 

 

V tej raziskavi se ukvarjamo z digitalno kompetenco učiteljev.  Najprej smo opredelili pojem digitalne 

kompetence učitelja v skladu z opisi, ki jih predlaga UNESCO, Evropska komisija ter raziskovalci s 

tega področja. Med dejavnike, ki vplivajo na raven digitalne kompetence učitelja smo obravnavali: leta 

delovne prakse v šolstvu, stališče do uporabe IKT pri pouku, uporaba IKT pri pouku in število 

izobraževanja na temo IKT v zadnjih dveh letih. Izvedli smo raziskavo v izbrani osnovi šoli tako, da 

smo učiteljem zastavili anketo in problemski test. V raziskavi je sodelovalo 45 učiteljev. Z analizo 

podatkov smo skušali ugotoviti kako omenjeni dejavniki vplivajo na izmerjeno raven digitalnih 

kompetenc učiteljev. Za namen modeliranja, smo uporabili tudi odločitvene modele. Rezultati so 

pokazali vpliv učiteljevih stališč na raven doseganja digitalnih kompetenc. Implicitno pa se je pokazal 

digitalni razkorak med starejšo in mlajšo generacijo učiteljev.  

 

Ključne besede: Digitalne kompetence, Digitalne kompetence učiteljev, Učiteljeva stališča, 

Odločitveni modeli  

  

Abstract 

 

In the research we are dealing with the digital competence of teachers. First, we defined the concept of 

teacher’s digital competence in accordance with the descriptions proposed by UNESCO, the European 

Commission and researchers in this field. Among the factors that influence the level of the digital 

competence of the teacher, we take into account: years of working practice in education, the attitude 

towards the use of ICT in teaching, the use of ICT in teaching and the number of ICT training courses 

in the last two years. We conducted a survey on a selected school by giving a questionnaire to the 

teachers and a problem-solving test. 45 teachers participated in the study. By analyzing the data, we 

tried to determine how these factors influence the achieved level of digital competencies of teachers. 

For the purpose of modeling, we used decision models. The results showed the influence of the 

teacher's attitudes influence the achieved level of digital competences and implicit effect of the grey 

digital divide, reflected between the behavior of older and younger teachers.. 

 

Keywords: Digital Competencies, Teachers’ Digital Competencies, Teacher's Attitude, Decision 

Models  
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1. Uvod 

 

Razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) je v družbo prinesel nove izzive in 

tudi priložnosti, ki jih digitalna družba ponuja. Izziv izobraževalnim sistemom predstavlja 

usposabljanje ljudi za bodoča delovna mesta, še pomembnejši izziv pa je mlade ljudi 

usposobiti s kompetencami, ki jim bodo omogočile ne samo efektivno uporabo, ampak tudi 

kontrolo nad uporabo tehnologije ter ustvarjanjem lastne tehnologije. (Europian Schoolnet, 

2015). Poročilo o digitalnem napredku Evrope (EDPR) iz leta 2017 navaja, da 79% 

Evropejcev redno uporablja internet in spletne storitve. Medtem pa kar 44% Evropejcev nima 

osnovnih digitalnih veščin, ki bi jim omogočala vključevanje v splet in uporabo digitalnih 

orodij in storitev (Digital single market, 2017). V Sloveniji je delež tistih, ki nimajo osnovnih 

digitalnih veščin, še nekoliki višji (47%) (Digital single market, 2017).  

Evropski parlament in Svet Evropske Unije sta že leta 2006 prepoznala in opredelila 

digitalno kompetenco kot eno izmed osmih ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja 

(European Parliament and the Council, 2006). Digitalno kompetenco pojmujemo tudi kot 

transverzalno ključno kompetenco, ki omogoča pridobivanje ostalih ključnih kompetenc (npr. 

jezikovne, matematične, učenje učenja idr.). Pridobili naj bi jo vsi državljani, saj le tako lahko 

aktivno sodelujejo v digitalni družbi. Leta 2013 je Evropska komisija, za namen enotnega 

razumevanja digitalnih kompetenc, objavila okvir digitalnih kompetenc za državljane The 

Digital Competence Framework for Citizens (DIGCOMP) (Ferrari, Brečko in Punie, 2013). V 

tem referenčnem modelu je digitalna kompetenca opredeljena kot kompetenca, ki jo vsak 

državljan potrebuje za vključevanje v današnjo družbo, za iskanje, vrednotenje in uporabo 

informacij, za komuniciranje prek različnih digitalnih kanalov, za pripravo in izmenjavo 

digitalnih vsebin, za varno in kritično uporabo digitalne tehnologije v vsakdanjem življenju in 

pri delu (Ala-Mutka, 2011; Ferrari, 2012; Kluzer in Rissola, 2015).  

V tem prispevku se bomo ukvarjali z digitalnimi kompetencami učiteljev, ti namreč igrajo 

odločilno vlogo pri izgradnji znanja družbe (UNESCO, 2013). Čeprav je IKT v EU že dolgo 

del medsebojne komunikacije, dela in trgovanja, pa na področju izobraževanja in 

usposabljanja ni v celoti izkoriščen. Le digitalno kompetentni učitelj lahko kompetentno 

uporablja IKT in različna digitalna orodja v procesu poučevanja in učence uči digitalnih 

veščin (Brečko, 2015). V Sloveniji je kljub nacionalnim (Digitalna Slovenija 2020) in 

lokalnim prizadevanjem za večjo dostopnost do sodobnih tehnologij, pomankanje na področju 

uvajanja učiteljev v uporabo sodobnih tehnologij pri pouku. Izobraževanja v obliki 

seminarjev, svetovanj in samostojnega preverjanja zmožnosti na poti do e-kompetentnega 

učitelja (E-šolstvo, 2013), ki so potekala v okviru projekta E-šolstvo, so se z iztekom projekta 

leta 2013 zaključila. Glede na rezultate raziskav, pa ni digitalna kompetenca učitelja edini 

pogoj za uvajanje teh vsebin v pouk (Yang in Cheng, 2009; Howard, 2013; Hatlevik, 2015, 

2016; Brečko, 2015; Almerich idr., 2016). Howard (2013) je ugotovil, da je skeptičnost 

učiteljev do uporabe IKT pri pouku velikokrat posledica učiteljevega negativnega odnosa do 

tehnologije, zavračanja tveganja pri poučevanju in nizki zaznani vrednosti uporabe 

tehnologije pri poučevanju. V Sloveniji so rezultati pokazali, da samo približno 30% učiteljev 

uporablja IKT pri pouku (Bilten E-šolsvo 2012). Hkrati pa iz prakse ugotavljamo, da so na 

šolah tudi učitelji, ki so zelo napredni pri uporabi digitalne tehnologije pri pouku in vse kaže 

na to, da je stopnja njihove digitalne kompetentnosti na zelo visokem nivoju. Potrebovali bi 

več raziskav, ki bi proučevale vpliv demografskih, osebnih in profesionalnih karakteristik 

učiteljev na stopnjo digitalne kompetence učiteljev. Krumsvik, Jones, Ofstegaard in Eikeland 

(2016) navajajo, da bi potrebovali ustaljene metode za spremljanje profesionalnega razvoja 

učiteljeve digitalne usposobljenosti in uporabe IKT v poučevanju. Na primer, tako bi lahko 
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ugotovili, ali ima izobraževanje učiteljev na področju IKT pomemben doprinos glede na 

stopnjo digitalne kompetentnosti učiteljev.  

 

1.1  Digitalna kompetenca učitelja  

 

Digitalna kompetenca učitelja je bolj kompleksna kot digitalna pismenost v drugih poklicih 

ali kot digitalna kompetenca povprečnega državljana. Na področju vzgoje in izobraževanja ne 

zadoščajo zgolj znanja, veščine in kompetence s področja uporabe IKT, saj učitelji za 

učinkovito uporabo tehnologije v učnem procesu potrebujejo še pedagoška znanja in 

kompetence za rabo IKT pri pouku. Za razvoj digitalne kompetence učenca je pomembno, da 

imajo vsi učitelji potrebno znanje in kompetence za dnevno vključevanje IKT v učno prakso 

(Digital Single Market, 2013) 

Unesco je leta 2011 objavil IKT standarde za učitelje, kjer strateške usmeritve, kurikulum, 

pedagogiko, IKT, organizacijo in administracijo ter profesionalni razvoj učitelja opišejo in 

opredelijo na treh ravneh zahtevnosti (UNESCO, 2011): tehnološka pismenost, poglabljanje 

znanja in ustvarjanje znanja.  

  Pri nas je po zgledu teh standardov Zavod RS za šolstvo v okviru projekta E-šolstvo izdal 

publikacijo Izhodišča standarda e-kompetentni učitelj, ravnatelj in računalnikar (Kreuh in 

Brečko 2011). V tem dokumentu je opredeljenih šest temeljnih zmožnosti, ki so nujno 

potrebne za učiteljevo delo, učenje in poučevanje v 21. stoletju: (1) Poznavanje in zmožnost 

kritične uporabe IKT, (2) Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo, (3) Zmožnost 

iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja podatkov, informacij in konceptov, (4) varna raba 

in upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe ter objave informacij, (5) Izdelava, 

ustvarjanje, posodabljanje, obdelava gradiv, (6) Zmožnost načrtovanja, izvedbe, evalvacije 

pouka z uporabo IKT. Pri tem so kot osnovne zmožnosti uporabe IKT opredelili osnovno 

uporabo e-pošte, osnovno uporabo programov za urejanje besedil, preglednic, prosojnic, 

osnovno uporabo svetovnega spleta ter osnovno uporabo oz. ravnanje s strojno opremo in 

napravami (Kreuh in Brečko 2011). 

Krumsvik (2014) je opredelil elementarne digitalne veščine uporabe digitalnih orodij 

učiteljev (npr. vklop računalnika ali tablice, uporaba urejevalnika besedil itd.). Nadalje 

opisuje osnovne digitalne veščine uporabe digitalnih orodij učiteljev kot način, kako učitelji 

uporabljajo digitalne učne pripomočke (npr. i-table ali druge digitalne učne pripomočke in 

administrativna ter osebna orodja za pouk) in so direktno vezane na kontekst šole in 

nacionalni kurikul. Ti dve definiciji se kot izhodiščni točki nanašata na model digitalnih 

kompetenc učitelja predstavljenega v nadaljevanju.  

Krumsvik (2016) je digitalne kompetence učitelja opredelil na naslednji način: »Digitalna 

kompetenca je usposobljenost posameznega učitelja za uporabo IKT pri pouku z dobro 

pedagoško presojo in njegovo ozaveščenostjo o vplivu te uporabe na učne strategije in 

digitalno izobraževanje učencev« (Krumsvik, 2012, str. 466 v Krumsvik idr., 2016). Opis se 

nanaša na grafično ponazoritev oz. model učiteljevih digitalnih kompetenc (Slika 1). Ta 

model je bil razvit na podlagi empiričnih raziskav, ki so na Norveškem potekale od 2004 do 

2012 in na podlagi implementacije norveške šolske reforme, ko je digitalna kompetenca v 

norveškem nacionalnem kurikulu postala ena od petih osnovnih veščin (Krumsvik idr., 2016). 

Najpomembnejši del Krumsvikovega modela je presek mentalne digitalne kompetence, ki je v 

modelu predstavljena kot samozavedanje (ang. Self-awareness) na navpični osi in praktične 

digitalne kompetence kot strokovnost (ang. Proficiency) na vodoravni osi. Navpična os 

(samozavedanje) kaže, da se digitalni razvoj učitelja začne z relativnim nezavedanjem 

(sprejemanje) tega, kar lahko ali ne more storiti z izobraževalno tehnologijo in IKT, nato pa 

postopoma postajajo bolj ozaveščeni in dosegajo različne faze od sprejetja, prilagoditve, 
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usvojitve, do inovacij. Samozavedanje naj bi potekalo skladno z razvojem praktičnih 

strokovnih kompetenc (vodoravno), ki se prav tako razvijajo od sprejemanja, prilagajanja, 

usvojitve do inovacij.  Osrednji del modela digitalnih kompetenc za učitelje temelji na petih 

dimenzijah: (1) elementarne digitalne veščine (2) osnovne digitalne veščine (3) Didaktična 

IKT kompetenca (uporaba IKT v poučevanju), (4) Učne strategije (razvoj učenčevih učnih 

strategij s pomočjo IKT) in (5) Digitalno zavedanje (»Digital Bildung«) (zavedanje etičnosti, 

socialne posledice in učinki IKT na človeški razvoj). Dimenzije v tem vrstnem redu pomenijo 

tudi stopnjevanje, oz. višjo kompetentnost učitelja na področju praktične usposobljenosti in na 

področju samozavedanja (Krumsvik, 2016). 

 

 
 

Slika 17: Model učiteljevih digitalnih kompetenc (Krumsvik, 2012, 2014; Krumsvik idr., 2016) 

 

1.2  Merjenje digitalne kompetence 

 

Merjenje digitalne kompetence posameznika je kompleksen proces, saj digitalno 

kompetenco posameznika opredeljuje veliko različnih indikatorjev. Različni aspekti digitalne 

kompetence so lahko merjeni na različne načine ali kot kombinacija večih (Alla-Mutka, 

2011). 

Ločimo tri glavne tipe inštrumentov (Ala-Mutka, 2011): (1) Vprašalniki, ki se uporabljajo 

za zbiranje podatkov direktno od posameznika. Ta metoda običajno poda informacijo o 

posameznikovi uporabi tehnologije, o posameznikovem znanju in mnenju. Pogosto uporabnik 

sam oceni svoje spretnosti in znanje glede na kriterije oz. opisnike v vprašanju. Raziskave so 

pokazale, da samoocenjevalni vprašalniki težko dajo veljavne rezultate. (2) Analiza digitalnih 

nalog (testi spretnosti) je bolj objektivna metoda ocenjevanja digitalnih kompetenc. 

Posamezniki dobijo nalogo, ocenjevalec med reševanjem opazuje njihovo obnašanje in oceni 

končni izdelek. Zaradi težje izvedbe je primerna za ocenjevanje manjšega števila 

posameznikov. (3) Zbiranje in analiza sekundarnih podatkov. V to skupino sodijo npr. 

vprašalniki, ki so namenjeni strokovnjakom ali vodjem organizacij, ki dajo informacijo o 

dostopnosti in uporabi digitalnih orodij v njihovi organizaciji oz. okolju. Z obdelavo podatkov 

pridobljenih iz različnih virov povezanih z digitalno kompetenco, npr. analizo nacionalne 

politike, virov financiranja, kurikuluma ipd. se lahko oceni, kakšno je trenutno doseganje 

digitalne kompetence in kako spodbuditi nadaljnjo uporabo in razvoj.  

N. B. Brečko (2015) je v svojem konceptualnem okviru za merjenje učinkov IKT na 

izobraževanje učiteljev izluščila naslednje kazalnike: IKT kompetence učiteljev, 
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izobraževanje učiteljev, pedagoške prakse učitelja, rabo IKT pri poučevanju, uporabo IKT 

učencev v razredu in stališča učitelja do IKT. 

V naši raziskavi smo za merjenje digitalnih kompetenc uporabili problemsko zastavljen 

preizkus. Preizkus znanja namenjen merjenju digitalnih kompetenc, ki so ga razvili Calvani, 

Cartelli, Cartelli, Fini in Ranieri leta 2008, je namenjen prav testiranju v šolskem prostoru. 

Imenuje se Instant Digital Competence Assessment (iDCA) (Calvani idr., 2008) in je 

sestavljen iz treh sklopov, vsak preverja eno izmed dimenzij digitalne kompetence (Calvni, 

Fini in Ranieri, 2010; Juvan, 2016): Tehnološko dimenzijo, Kognitivno dimenzijo in Etično 

dimenzijo (Slika 18). 

Tehnološka dimenzija zajema tri podkategorije. Dve praktični, preverjanje prepoznavanja 

digitalnih vmesnikov in reševanja problemov, in ena abstraktnejša, preverjanje razumevanje 

konceptov delovanja različne tehnologije.  

Kognitivna dimenzija zajema pet podkategorij in je opredeljena kot najpomembnejša. 

Vključuje aktivnosti povezane z iskanjem ključnih podatkov v besedilu, presojanjem 

verodostojnosti najdenih informacij, organiziranjem podatkov v tabele in podajanjem sklepov 

oz. zaključkov. Etična dimenzija je razdeljena na tri podkategorije: varnost, spoštovanje in 

zavedanje tehnološke neenakosti. 

 

 
Slika 18: Shema iDCA (Juvan, 2016 po Calvani idr, 2010) 

Vse tri opisane dimenzije digitalne kompetence po Calvaniju (Calvani idr., 2008; Calvani 

idr., 2010) smo primerjali s Krumsvikovim modelom digitalnih kompetenc učitelja 

(Krumsvik, 2014). Ugotovili smo, da lahko Tehnološko dimenzijo po Calvaniju primerjamo z 

razvojem praktičnih strokovnih kompetenc po Krumsviku, ki so prisotne na vseh ravneh 

digitalne kompetentnosti učitelja od posvojitve, prilagajanja, prilastitve do inovacij. 

Kognitivno dimenzijo po Calvaniju lahko primerjamo z osnovnimi digitalni veščinami ter 

deloma že z Didaktičnimi IKT kompetencami, kamor sodita na primer interpretacija grafov in 

diagramov ter analiza besedila, ki delno sodijo tudi med veščine za razvijanje učnih strategij 

učencev. Etična dimenzija po Calvaniju je prav tako prisotna na vseh ravneh digitalnie 

kompetnce v Krumsvikovem modelu, vse do digitalnega zavedanja. Čeprav gre za povsem 

različna konceptualna modela, smo po primerjavi obeh modelov presodili, da bodo rezultati 

testa iDCA dovolj dober pokazatelj digitalne kompetence učitelja. 
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1.3  Strojno učenje 

 

Podatke, ki smo ji dobili v tekoči raziskavi smo analizirali tudi s pomočjo metod strojnega 

učenja.  

Z odkrivanjem implicitnih in potencialno uporabnih informacij v podatkih (Witten in 

Frank, 2000) se ukvarja področje t.i. podatkovnega rudarjenja (angl. data mining). V tem 

pristopu je pomebna uporaba metod strojnega učenja (angl. machine learning) na podatkih, ki 

iz obravnavanih podatkov zgradijo posplošene opise v različnih oblikah, kot so npr. 

odločitvena drevesa ali klasifikacijska pravila. Tako pridobljeni rezultati omogočajo analizo, 

modeliranje, klasifikacijo in napovedovanje, za razliko od rezultatov statističnih metod pa 

dajejo tudi boljši vpogled v obravnavano problematiko in s tem pripomorejo k njenemu 

boljšemu razumevanju (Filipič in Junkar, 2000). Strojno učenje (Mitchell, 1997) je nastalo kot 

alternativa statistični analizi podatkov. Osnovni namen strojnega učenja je torej avtomatsko 

opisovanje (modeliranje) pojavov iz podatkov. Zgrajene modele lahko uporabimo za analizo 

pojava, na katerega se nanašajo podatki, ter za odločanje, ob opazovanju procesa, ki ga 

modeliramo, kot npr. diagnosticiranje, nadzor, preverjanje, simulacije itd.     

V članku smo uporabili model odločitvenega drevesa, ki smo ga zgradili z algoritmom 

Chi-square automatic interaction detection (CAHID) (IBM Knowledge Center, 2017). 

CHAID je klasifikacijska metoda za izgradnjo odločitvenih dreves s pomočjo chi-kvadrat 

statistike, ki se uporabi za določitev optimalnih delitev množice podatkov s katerimi gradimo 

drevo. Samo odločitveno drevo lahko uporabimo na več načinov: za razvrstitev novih 

primerov (napovedovanje) ali za analizo strukture modela, kot je v našem primeru. Ta pristop, 

ki je znan kot indukcija pravila, ima več prednosti. Anlaiza modela je razvidna pri brskanju po 

drevesu. 

 

1.4  Namen raziskave 

 

Namen raziskave je izmeriti in analizirati raven digitalnih kompetenc učiteljev na primeru 

izbrane osnovne šole. Področje raziskovanje smo razdelili na dva dela: 

- merjenje ravni digitalne kompetence, 

- merjenje osebnih in kontekstualnih dejavnikov vpliva. 

 

S pomočjo rezultatov problemskega testa želimo oceniti raven digitalnih kompetenc 

učiteljev in ugotoviti na katerih področjih so bolj kompetentni oz. manj kompetentni. Želimo 

analizirati vpliv izmerjenih osebnih in kontekstualnih dejavnikov na rezultate problemskega 

testa in analizirati njihov vpliv na razvoj digitalne kompetence učitelja. S pomočjo metod 

strojnega učenja želimo zgraditi odločitvene modele, s katerimi bi opisali odnose med 

faktorji. Modeli lahko pokažejo implicitne povezave med faktorji, ki jih v raziskovalnih 

vprašanjih nismo predvideli. 

Zastavili smo si dve raziskovalni vprašanji: 

1. Kateri dejavniki (spol, leta delovne prakse v šolstvu, stališče do uporabe IKT pri 

pouku, uporaba IKT pri pouku, število izobraževanja na temo IKT v zadnjih dveh letih) 

vplivajo na izmerjeno raven digitalnih kompetenc učiteljev? 

2. Kakšna je povezanost med dejavniki (spol, leta delovne prakse v šolstvu, stališče do 

uporabe IKT pri pouku, uporaba IKT pri pouku, število izobraževanja na temo IKT v 

zadnjih dveh letih) in stopnjo doseganja digitalnih kompetenc pri učiteljih? 
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2.  Metoda 

 

2.1  Vzorec 

 

V raziskavo je bil vključen celotni kolektiv izbrane osnovne šole. Sodelovalo je 52 

učiteljev iz vseh predmetnih področij in po celotni vertikali (od 1. do 9. razreda).  Glede na 

strukturo vzorca po spolu, je v raziskavi sodelovalo 85 % žensk in 15 % moških (Graf 4). 

 
Graf 4: Struktura vzorca po spolu 

2.2  Inštrumenti 

 

Za ocenjevanje ravni digitalnih kompetenc učiteljev smo uporabili prilagojen test iDCA 

(Calvani idr, 2010). Test je bil prilagojen za testiranje populacije učiteljev v raziskavi o 

merjenju digitalnih kompetenc učiteljev (Borin, 2016). Test vsebuje 21 vprašanj iz znanja:  

 10 iz področja tehnološke dimenzije (teh),  

 6 iz področja kognitivne dimenzije (kog) 

 5 iz področja etične dimenzije (eth).  

 

Tip vprašanj je ostal enak, kot je opredeljen v iDCA testu: povezovanje, razvrščanje, kratki 

ogovori, izbirnega tipa in izbirnega tipa z več možnimi odgovori. Vsebina je prilagojena za 

učitelje, naloge pa problemsko naravnane. Vsaka naloga je vredna 1 točko, skupaj je na testu 

tako mogoče doseči 21 točk. V nalogah, kjer je možnih več pravilnih odgovorov, je vsak 

pravilen odgovor ocenjen z sorazmernim deležem. Pri vsaki nalogi lahko tako posameznik 

dobi od 0 do 1 točke. Vprašanja so bila podana v obliki kviza v spletni učilnici. Učitelji so 

imeli možnost reševanja tudi v papirni obliki, vendar se za to možnost ni odločil nihče. 

 Drugi uporabljen inštrument je vprašalnik, s katerimi smo ocenili izbrane dejavnike 

vpliva. Za oceno stališč smo uporabili Likertovo lestvico stališč. Vprašalnik je bil prav tako 

podan v obliki kviza v spletni učilnici. 

 

2.3  Potek raziskave 

 

Naša raziskava je potekala v okviru dejavnosti projekta Erazmus+, mobilnost osebja,  na 

eni od osnovnih šol leta 2016. Načrtovane aktivnosti v okviru projekta so poleg mobilnosti 

osebja zajemale tudi druge dejavnosti za razvijanje digitalnih kompetenc učiteljev. Ena od teh 

dejavnosti je raziskovanje na področju digitalnih kompetenc učiteljev, ki bi pripomoglo k 

dvigu ravni digitalnih kompetenc učiteljev te šole. 

Učitelje smo najprej seznanili s potekom raziskave in navodili za zbiranje podatkov ter se 

dogovorili o prostovoljnosti in anonimnosti sodelovanja.  

Raziskava je potekala v dveh delih. V prvem delu se je izvedlo merjenje digitalnih 

kompetenc učiteljev s problemskim testom. Test je bil izveden v obliki kviza v odprtokodnem 

okolju Moodle, ki omogoča hitro obdelavo podatkov in takojšnjo povratno informacijo po 
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vprašanjih, ki smo jo udeležencem tudi podali. Učitelji so test reševali v računalniški učilnici, 

vsak na svojem računalniku. Zaradi omejenega števila računalnikov, smo učitelje razdelili v 

tri skupine. Test ni bil časovno omejen, čeprav je predviden čas reševanja testa 30 minut. 

Izvajalec raziskave je bil ves čas reševanja prisoten. Moodle poda povprečne rezultate in 

rezultate po vprašanjih ter osnovno statistično obdelavo: standardni odklon, ocena ugibanja, 

teža vprašanja, indeks diskriminacije, kar smo tudi uporabili. Tudi vprašalnik za oceno 

izbranih dejavnikov smo aplicirali s sistemom Moodle. Vprašalnik so učitelji izpolnili 

neposredno po reševanju problemskega testa.  

 

2.4  Rezultati 

 

Namen naše raziskave je analizirati rezultate testa digitalnih kompetenc glede na dimenzije 

digitalne kompetence (tehnološka, kognitivna, etična) in raziskati, kateri izbrani dejavniki 

(spol, leta delovne prakse v šolstvu, stališče do uporabe IKT pri pouku, uporaba IKT pri 

pouku, število izobraževanja na temo IKT v zadnjih dveh letih) vplivajo na izmerjeno 

digitalno kompetentnost učiteljev. Iz analize rezultatov smo izvzeli rezultat učitelja 

računalništva, ki je tudi R-OID na sodelujoči šoli, saj je bil že pred raziskavo seznanjen z 

vsebino inštrumentov, zato rezultati njegovega testa niso veljavni. Izvzeli smo še šest drugih 

učiteljev, katerih rezultati so neveljavni, bodisi niso zaključili reševanja problemskega testa 

bodisi vprašalnika. Skupaj smo pri analizi upoštevali rezultate 45 učiteljev z veljavnimi 

rezultati. 

Za namen interpretacije rezultatov smo določili intervale, ki nam udeležence uvrstijo v tri 

nivoje doseganja digitalnih kompetenc. Intervale smo določili glede na izvirni iDCA test 

(Calvani, 2010). Slabše dosežena digitalna kompetenca se predvideva za dosežen rezultat 

65% in manj, dobro dosežena digitalna kompetenca do doseženih 85% vseh možnih točk in 

nad 85% odlično dosežena digitalna kompetenca.  

Izkazan rezultat testa vseh učiteljev je v povprečju 77% (Graf 5). Glede na določene 

intervale to pomeni dobro doseženo digitalno kompetentnost celotnega kolektiva. Glede na 

spol učiteljev, so se rezultati minimalno razlikovali. Ženske so dosegle rezultat enak 

povprečju vseh, moški pa en procent višje (78%). 

 

 
Graf 5: Rezultat problemskega testa po posameznih dimenzijah  

digitalne kompetence ter povprečni rezultat 

 

Iz Graf 5Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti. lahko vidimo, da so najvišji 

rezultat (81%) učitelji dosegli pri vprašanjih, ki so se nanašala na Etično dimenzij digitalnih 

kompetenc, najslabšega (72%) pa pri vprašanjih, ki so se nanašala na Tehnološko dimenzijo. 

Rezultat nam pove, da so učitelji na področju varnosti, obnašanja v digitalnem svetu ter 

razumevanja socialne in tehnološke neenakosti, najbolje opolnomočeni. Ker gre za skupino 
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učiteljev je bil visok rezultat na tem področju pričakovan, saj sta etičnost in zavedanje o 

varnosti na vseh področjih, ne samo digitalnem, že zaradi poklica, pri učiteljih na visoki ravni.  

Najslabše pa so se izkazali v tehnološkem smislu (Slika 18). 

 

Glede na leta delovnih izkušenj v šolstvu, smo učitelje razdelili v pet kategorij (Tabela 27). 

V prvo kategorijo smo uvrstili učitelje začetnike, ki imajo do tri leta delovnih izkušenj. 

Sledijo »mladi« učitelji, ki imajo od štiri do deset let delovnih izkušenj, nato učitelji z 

izkušnjami od enajst do dvajset let, sledijo jim učitelji z enaindvajset do trideset let delovnih 

izkušenj in nazadnje učitelji z od enaintrideset do štirideset let delovnih izkušenj. 

 
Tabela 27: Kategorije učiteljev glede na leta delovnih izkušenj v šolstvu in povprečni dosežen rezultat 

problemskega testa po kategorijah 

Delovne izkušnje 

(leta) 

N  

(št. učiteljev) 

Rezultat testa  

(%) 

0-3 5 83,2 

4-10 7 89 

11-20 10 80,9 

21-30 11 73,1 

31-40 13 67,7 

 

Rezultati pokažejo, da najvišji rezultat (89%) na problemskem testu dosegajo učitelji s štiri 

do deset letnimi izkušnjami dela v šolstvu (Graf 6). Nižje rezultate pa dosegata skupini 

učiteljev z več kot 20 letnimi delovnimi izkušnjami. V to skupino sodijo učitelji, ki so 

najverjetneje stari nad 45 let in v njihovem izobraževanju ni bilo vključeno poučevanje z IKT, 

ali pa vsaj ne na način in z orodji, ki jih imamo na voljo danes.  

 

 

Graf 6: Rezultat problemskega testa glede na leta delovnih izkušenj v šolstvu 

Vključevanje IKT v pouk smo proučevali glede na šest kategorij (Napaka! Neveljavno 

samosklicevanje zaznamka.). Ločili smo tiste učitelje, ki v pouk ne vključujejo IKT, to 

počnejo zelo redko (do 10 % ur pouka), redko (do 30% ur pouka), pogosto (do 60% ur 

pouka), zelo pogosto (do 90% ur pouka) in tiste, ki IKT vključujejo vsako uro.  
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Tabela 28: Kategorije učiteljev glede na vključevanje IKT v pouk v procentih in povprečni dosežen 

rezultat problemskega testa po kategorijah 

Vključevanje IKT v pouk  

(% in opisno) 

N  

(št. učiteljev) 

Rezultat testa  

(%) 

0% (nikoli) 1 46,4 

do 10% (zelo redko) 17 80,5 

do 30 % (redko) 22 75,8 

do 60% (pogosto) 5 74,4 

do 90% (zelo pogosto) 1 77,6 

100% (vsako uro) 0 0 

 

Izkazalo se je, da v kolektivu ni učitelja, ki bi vsako uro vključeval IKT v pouk. To 

pripisujemo tudi okoliščinam, zaradi katerih smo izvzeli rezultate učitelja računalništva. 

Učitelj, ki nikoli ne uporablja IKT pri pouku je bil na testu digitalnih kompetenc izkazal 

slabšo raven doseganja digitalnih kompetenc in njegov rezultat je bil tudi absolutno najslabši 

v testirani populaciji. Pri učiteljih, ki IKT pri pouku uporabljajo nismo ugotovili povezanosti 

med količino ur z uporabo IKT in rezultati testa. 

Stališče učiteljev do vključevanja IKT v pouk smo merili s pomočjo Likertove lestvice 

stališč in sicer glede na štiri stopnje: nepomembno, pomembno, zelo pomembno in nujno. 

Rezultati kažejo (Graf 7 in Tabela 29), da se je večina učiteljev opredelila, da je vključevanje 

IKT v pouk pomembno. Najmanj učiteljev, zgolj dva, sta se opredelila, da je to nepomembno.  

 

Tabela 29: Kategorije učiteljev glede na stališče do vključevanja IKT v pouk in povprečni dosežen 

rezultat problemskega testa po kategorijah 

Stališče učiteljev do 

vključevanja IKT v pouk  

N  

(št. učiteljev) 

Rezultat testa  

(%) 

Nepomembno 2 56 

Pomembno 26 75 

Zelo pomembno 12 82 

Nujno 6 84 

 

Bolj kot se zdi učiteljem vključevanje IKT v pouk pomembno, višji povprečni rezultat po 

stopnjah so dosegli na problemskem testu. Od tod sledi, da imajo stališča do uporabe IKT pri 

pouku pomemben vpliv na raven doseganja digitalnih kompetenc. Višja kot je stopnja 

pomembnosti, višji je rezultat na testu. Med najvišjo in najnižjo stopnjo pomembnosti je 

razlika 28% med povprečnimi rezultati glede na kategorijo. 
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Graf 7: Rezultat problemskega testa glede na stališče do vključevanja IKT v pouk 

 

Glede na število izobraževanj na temo IKT, ki so jih učitelji obiskali v zadnjih dveh letih, 

smo oblikovali štiri kategorije ( 

Tabela 30). V prvi kategoriji so učitelji, ki se niso udeležili takih izobraževanj, v drugi so 

se udeležili enega ali dveh izobraževanj na temo IKT, v tretji so se udeležili od tri do pet 

izobraževanj in v zadnji tisti z več kot petimi izobraževanji. Kategoriji smo tvorili glede na 

rezultate. 

 

Tabela 30: Št. izobraževanj na temo IKT v zadnjih dveh letih in povprečni dosežen rezultat 

problemskega testa in povprečno starost učiteljev po kategorijah  

Št. izobraževanj N  

(št. učiteljev) 

Rezultat testa  

(%) 

Povprečna 

starost 

0 10 78 21 

1-2 21 78 20 

3-5 12 75 20 

nad 5 3 65 29 

 

Izkaže se, da se je največ učiteljev udeležilo enega ali dveh izobraževanj na temo IKT v 

zadnjih dveh letih. Najmanj učiteljev se je udeležilo nad pet takih izobraževanj. Glede na 

rezultate testa bi lahko zaključili, da imajo izobraževanja negativni učinek na rezultat 

problemskega testa. Če pa v analizo vključimo še podatek o povprečni starosti učiteljev v 

posamezni kategoriji, lahko pojasnimo dobljene rezultate. Namreč izkaže se, da so se več kot 

petih izobraževanj udeležili povprečno za devet let starejši učitelji. Starejši učitelji imajo tudi 

povprečno slabše rezultate na problemskem testu in to je lahko razlog, da se ti učitelji 

posledično namensko udeležijo več tovrstnih izobraževanj. 

Slika 19 ponazarja odločitveno drevo, ki smo ga zgradili z metodo CHAID s pomočjo 

orodja IMB SPSS Modeler (IBM Knowledge Center, 2017).  

Zaradi majhnega števila podatkov prediktivnih modelov ni bilo mogoče zgraditi in zato 

smo »ročno« zgradili drevo, ki opiše strukturo podatkov. V korenu drevesa je tabela, ki opiše 

porazdelitev učiteljev glede na njihovo uspešnost na problemskem testu. Na drugem, nivoju 

opažamo, da je učitelj, ki ne uporablja tehnologije v razredu, dosegel negativen rezultat na 

40

50

60

70

80

90

100

Nepomembno Pomembno Zelo pomembno NujnoR
ez

u
lt

at
 p

ro
b

le
m

sk
eg

a 
te

st
a 

v 
%

 

Stališče učiteljev do vključevanja IKT v pouk 



1364 

 

testu.  Med učitelji, ki uporabljajo tehnologije je najbolj pomemben dejavnik delovna doba, 

oz. starost. Mlajši učitelji, ki imajo do 20 let delovnih izkušenj,  dosegajo dober in odličen 

rezultat na problemskem testu. Med njimi so odlični tisti učitelji, ki so mnenja, da je 

vključitev tehnologij nujna oz. zelo pomembna, med ostalimi pa število izobraževanj v 

zadnjih dveh letih pa pomaga le posamezniku. Med učitelji z več kot 20 let delovne dobe, pa 

je pomembno koliko dejansko uporabljajo tehnologijo v razredu. Med tistimi, ki uporabljajo 

tehnologijo več kot 10% celotnega časa v razredu, pa je pomemben dejavnik za dobro 

reševanje problemskega testa udeležba na izobraževanjih v zadnjih dveh letih. Žal, med 

starejšimi učitelji, so še vedno taki (vsaj dva), ki jim izobraževanje v zadnjih dveh letih ni 

pomagalo pri reševanju problemskega testa. Razloge za slabše reševanje problemskega testa 

med starejšimi učitelji si morda lahko razlagamo s fenomenom digitalnih »priseljencev« oz. 

t.i. digitalnemu razkoraku med generacijami. 

Relacije med dejavniki, ki jih interpretiramo s pomočjo drevesa so v skladu z ugotovitvami 

strokovne literature, ki smo jih navedli v razdelku Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče 

najti..  
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Slika 19: Odločitveno drevo, ki ponazarja vpliv dejavnikov na uspešnost učitelja pri reševanju 

problemskega testa. 

 

3.  Zaključek 

 

V raziskavi, ki jo potekala na izbrani osnovni šoli, je sodelovalo 45 učiteljev. S pomočjo 

problemskega testa smo ocenjevali raven učiteljeve digitalne kompetentnosti, s pomočjo 

vprašalnika pa smo merili dejavnike vpliva na učiteljeve digitalne kompetence: spol, leta 

delovne prakse v šolstvu, stališče do uporabe IKT pri pouku, uporaba IKT pri pouku, število 

izobraževanja na temo IKT v zadnjih dveh letih. Učitelji so s problemskim testom izkazali 

dobro raven digitalnih kompetenc. Najvišjo digitalno kompetenco so izkazali na področju 

etične dimenzije, najnižjo pa na področju tehnološke dimenzije, ki temelji na reševanju 



1366 

 

problemov v tehnološko bogatem okolju. Ta rezultat se v celoti ujema z raziskavo, ki je 

merila digitalne kompetence na vzorcu 448 učiteljev in študentov, bodočih učiteljev (Borin, 

2016). 

Izkazalo se je, da imajo največji vpliv na rezultate problemskega testa učiteljeva stališča so 

rabe IKT pri pouku. Rezultat se povsem sklada z rezultati raziskav na tem področju (Brečko, 

2015, Hatlevik, 2015). Rezultati testa se pomembno razlikuje med skupino »mlajših« 

učiteljev, ki imajo do 20 let delovnih izkušenj v šolstvu in med skupino »starejših« učiteljev, 

ki imajo nad 20 let delovnih izkušenj in sicer za 14% v povprečju med skupinama. Starost 

učiteljev vpliva tudi na druge izmerjene dejavnike, kot je število izobraževanj na temo IKT v 

zadnjih dveh letih in na rabo IKT pri pouku. Pri mlajših učiteljih so se kot najpomembnejši 

kazalnik uspešnosti na problemskem testu izkazala prav učiteljeva stališča do rabe IKT pri 

pouku. Prihaja tudi med razlik v rezultatih med generacijama, ki jih lahko pojasnimo z 

razlikami med t.i. generacijo Digitalnih domorodcev (rojeni po 1980) in Digitalnih 

priseljencev (rojeni pred 1980) (Prensky, 2011). Prensky (2011) pojasnjuje, da so se t.i. 

Digitalni priseljenci z digitalno tehnologijo srečali šele na neki točki svojega življenja, 

medtem pa so se Digitalni priseljenci rodili, ko je digitalna tehnologija že obstajala in jo zato 

mnogo bolje obvladujejo – tudi na področju izobraževanja. 

 

Glede na zgrajeno odločitveno drevo za konkretni vzorec zaključimo dvoje: 

(1) Pri učiteljih z do 20 let delovnih izkušenj v izobraževanju, ki pomembnost uporabe 
IKT pri pouku ocenjujejo z zgolj pomembno, bi na raven digitalne kompetentnosti 

lahko vplivali s povečanim številom izobraževanj na področju IKT.  

(2) Pri učiteljih z več kot 20 let delovnih izkušenj v izobraževanju, bi lahko na raven 
digitalne kompetence vplivali s povečanim številom izobraževanj na področju IKT, in 

pogostejšo rabo IKT pri pouku. 

 

Ponovno naj poudarimo, da je velikost vzorca premajhna, da bi lahko govorili o 

napovednih modelih. Predlagamo, da bi se raziskava izvedla na večjem vzorcu, kjer bi lahko s 

pomočjo metod strojnega učenja zgradili odločitvene modele, ki bi imeli tudi napovedno 

vrednost za populacijo učiteljev. 
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Kratka predstavitev avtoric 

Mojca Borin, profesorica matematike in računalništva je diplomirala 2009 na Fakulteti za naravoslovje in 

matematiko Univerze v Mariboru. Trenutno je doktorska študentka na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani v 

smeri Izobraževanje učiteljev. Njeno raziskovalno področje so digitalne kompetence učiteljev in uporaba 

informacijsko-komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu. Zaposlena je kot učiteljica računalništva in 

računalnikar na Osnovni šoli Draga Kobala Maribor, kjer vodi številne projekte za razvoj digitalnih kompetenc 

učiteljev in učencev, pri čemer sodeluje tudi z Zavodom RS za šolstvo in Arnesom. 
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za računalništvo in informatiko ter doktorirala je Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Med leti 1992 

in 1998 je delala kot asistentka na Fakulteti za elektrotehniko, od leta 1998 do sedaj pa dela na Katedri za 

računalništvo in didaktiko računalništva na Oddelku za matematiko in računalništvo Pedagoške fakultete 

univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja z modeliranjem v izobraževanju, uporabo metod umetne 

inteligence v učnih sistemih, s sodobnimi metodami za poučevanje računalništva in programiranja ter z uporabo 

tehnologij v izobraževanju (digitalno pripovedovanje zgodb, računalniško sodelovanje). V preteklosti je 

sodelovala pri številnih projektih s področja meroslovja, nacionalnih projektih, ki se ukvarjajo s sodobnimi 

metodami poučevanja, uporabo IKT v izobraževanju ter pri EU in bilateralnih projektih.. Nazadnje je sodelovala 

pri projektih ESPANT, SEGAN, SELEAG, in TEALEAF. 

 

 

  


