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POVZETEK 
 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) postaja vedno bolj pomemben del naše 

družbe. Učitelji naj bi klasični pouk občasno nadgradili s poukom v računalniški učilnici. Tudi 

v učnem načrtu za slovenščino je predvidena uporaba IKT, vendar učitelji kljub velikemu 

številu ur pouka redko poučujejo slovenščino v računalniški učilnici.  

V magistrskem delu smo s kvalitativno raziskavo ter z opazovanjem z udeležbo ugotavljali, 
kako poteka pouk slovenščine v računalniški učilnici in kako razširjen je tak način učenja pri tem 

predmetu na razredni stopnji. Sestavili smo pisni anketni vprašalnik za učitelje in učence. 

Poleg tega smo načrtovali in izvedli štiri učne ure slovenščine v računalniški učilnici – 

osredotočili smo se predvsem na jezikovni pouk.  

Ugotovili smo, da je delež učiteljev, ki poučujejo slovenščino v računalniški učilnici, majhen. 

Tisti, ki se odločijo za tako obliko pouka, vidijo prednosti predvsem v tem, da lahko pouk 

individualizirajo. Prav tako opažajo, da so učenci za delo bolj motivirani. Učitelji večinoma 

izvajajo in načrtujejo pouk v računalniški učilnici sami, kot gradivo pa najpogosteje 

uporabljajo plačljive programe. Tudi učenci so poročali, da jim je tak način pouka všeč in bi si 

ga želeli imeti večkrat. Iz našega aktivnega vodenja učnih ur smo ugotovili, da sta 

najprimernejši učni obliki za vodenje pouka v računalniški učilnici individualna učna oblika 

in pouk v dvojicah. Tudi učitelji so potrdili, da največkrat izvajajo ravno individualno učno 

obliko. 

Z raziskavo želimo poudariti, da je pouk slovenščine v računalniški učilnici dobra metoda, ki 

lahko nadgradi pouk v klasični učilnici. Pomembna je priprava na tako obliko pouka; pri tem 

pa imajo učitelji še nekaj težav, saj se večinoma odločajo za že pripravljene naloge, ki so 

dostopne na spletu. Učitelji so izrazili željo po dodatnem izobraževanju o poučevanju 

slovenščine v računalniški učilnici.  

Z magistrskim delom želimo vplivati na učitelje razrednega pouka, da bi spoznali prednosti 

poučevanja slovenščine v računalniški učilnici, se o takem načinu pouka dodatno izobraževali in 

ga nato pogosteje uporabljali. 

 

 

 

Ključne besede: osnovna šola, slovenščina, učne metode, računalniška učilnica, IKT v 

izobraževanju 

 

  



 
 

ABSTRACT 
 

Information-communication technology is becoming an increasingly important part of our 

society. Its use is also specified in the Curriculum for Slovenian. Teachers are supposed to 

occasionally upgrade the classic form of teaching with the usage of ICT.  

Time-wise, Slovenian is the most extensive subject out of all subjects from the Primary school 

curriculum. Nonetheless, teaching Slovenian with the use of ICT is still an area that most 

teachers rarely make use of.  

In this thesis we used qualitative research and participant observation  to try and find out what 

Slovenian lessons in the computer classroom look like and how widely used this form of 

teaching is amongst the teachers of the lower grades of primary school (specifically, grades 

one to five). We put together a written questionnaire and preformed four lessons of Slovenian  

in the computer classroom. Our focus was mainly on the linguistic aspect of the curriculum, 

as oppose to the literary one.  

We discovered that very few teachers teach Slovenian with the usage of ICT. Those who do 

decide to use this form of teaching recognise its biggest advantage in the fact that students’ 

work can be individualised. They also notice that students are very motivated for work when 

the lessons include the usage of computers. Teacher mostly plan and perform their lessons by 

themselves and usually use paid for programmes for their work. The students have also 

reported that they enjoy this type of work and wish there was more of it. From the lessons that 

we performed we discovered that the most appropriate teaching methods for teaching 

Slovenian  in combination with the usage of ICT are individual work and working in pairs. 

The teachers also confirmed that they mostly use the method of individual work.  

With our research we want to stress that teaching Slovenian  in the computer classroom can be 

a good method for upgrading the standard ways of teaching. But it is very important for 

teachers to thoroughly prepare for this kind of work. Some of them have troubles with this, as 

they mostly decide to use online tasks that have been  prepared in advance. The teachers also 

expressed the need for additional training regarding this form of teaching. 

With this thesis we want to influence primary school teachers in a way that would make them 

realise the benefits of teaching Slovenian in the computer classroom. We also wish they 

would try to educate themselves more on this particular topic and use this form of teaching 

more often.  

 

Key words: primary school, Slovenian class, teaching methods, computer classroom, ICT 

usage in education 
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I. UVOD 
 

Učni predmet slovenščina je po številu ur najobsežnejši izmed učnih predmetov, ki jih imajo 

učenci v osnovni šoli. V učnem načrtu za slovenščino (Program, 2011)  je zapisano: »Raba 

informacijskih tehnologij lahko pomembno pripomore h kakovostnejšemu pouku, a mora biti 

tesno povezana z novimi načini in oblikami dela, predvsem pa s cilji in vsebinami pouka 

slovenščine, to je z razvijanjem sporazumevalne zmožnosti. Pouk slovenščine naj občasno kot 

nadgradnja klasičnega pouka poteka v spletni učilnici« (str. 111). 

Zato smo v magistrskem delu raziskali, kako razširjen je tak način učenja pri slovenščini in 

kako poteka pouk slovenščine v računalniški učilnici na razredni stopnji. V Teoretičnem delu 

magistrskega dela smo se najprej osredotočili na učne oblike in metode, med katere spada tudi 

metoda dela z izobraževalno-komunikacijsko tehnologijo. Nato smo predstavili  

individualizacijo in diferenciacijo ter kje v učnem načrtu  je omenjen tak način pouka. V 

nadaljevanju smo navedli ugotovitve nekaterih raziskav na področju vodenja pouka v 

računalniški učilnici.  Glede na to, kako pomembna postaja informacijsko-komunikacijska 

tehnologija v današnji družbi, bi lahko pričakovali, da je taka oblika pouka med učitelji precej 

razširjena. Raziskave, ki jih predstavljamo v Teoretičnem delu, pa so pokazale, da imamo na 

tem področju učenja in poučevanja še veliko možnosti za izboljšavo. 

V Empiričnem delu magistrskega dela  smo oblikovali vprašalnik za učitelje in vprašalnik za 

učence ter z njima raziskali, kaj o takem poučevanju menijo učitelji in učenci. Ugotovitve, 

pridobljene iz vprašalnikov, smo primerjali z lastnimi izkušnjami poučevanja v računalniški 

učilnici, saj smo v 3. razredu izvedli štiri ure takega pouka. 
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II. TEORETIČNI DEL 
 

1. UČNI PREDMET SLOVENŠČINA 
 

Slovenščina je učni predmet, s katerim se učenci srečujejo skozi celotno šolanje. Predmet je 

tudi najobsežnejši po predvidenem številu učnih ur. V učnem načrtu (Program, 2011) je za 1. 

razred predvidenih 210 ur, za 2. in 3. Razred po 245 ur, za 4., 5. in 6. razred pa po 175 ur 

pouka.  Predmet se deli na jezikovni in književni pouk. V magistrskem delu se bomo 

osredotočili na jezikovni del, katerega namen je »razviti sporazumevalno zmožnost v 

slovenskem (knjižnem) jeziku, to je praktično in ustvarjalno obvladovanje vse štirih 

sporazumevalnih dejavnosti pa tudi jezikovnosistemskih temeljev« (prav tam, str. 4). 

Učitelj je pri načrtovanju poteka učne ure avtonomen in jo lahko poljubno oblikuje. S 

predmetnikom se določita letno in tedensko število ur posameznega predmeta, da je 

omogočeno uresničevanje učnega načrta (Zakon o osnovni šoli, 2006).  

V nadaljevanju bomo predstavili učne metode in oblike dela, ki jih učitelji lahko uporabljajo 

pri pouku. 

 

2. UČNE METODE IN OBLIKE DELA 

2.1 UČNE METODE 

 

Učne metode je A. Tomič (2003) opredelila kot »znanstveno in praktično preverjeni načini 

učinkovite komunikacije med učiteljem in učenci na vseh stopnjah učnega procesa, od 

pripravljanja, obravnavanja in obdelovanja nove učne vsebine, vadenja, ponavljanja in 

preverjanja znanja, sposobnosti in spretnosti« (str. 87). Učne metode se nanašajo tako na 

poučevanje učitelja kot na učenje učencev. Učni proces je uspešen, ko uporabljamo različne 

učne metode in jih prilagajamo učnemu procesu, da le-ta lahko najbolje poteka. A. Tomić 

(prav tam) je učne metode razvrstila po viru, od katerega prihajajo sporočila do učenca. 

Razdelila jih je v štiri skupine s pripadajočimi podskupinami. 

a) Verbalno-tekstualne metode 

V to skupino je avtorica uvrstila naslednje podskupine učnih metod: 

– metoda ustnega razlaganja 

Za to metodo je značilno, da govori samo učitelj ali samo učenec. Učitelj lahko uporabi 

različne oblike ustne razlage, kot npr. pripovedovanje, opisovanje, pojasnjevanje in 

predavanje. Prednosti te metode so, da je zelo časovno ekonomična in omogoča, da je snov 

sistematično obravnavana. Ima pa tudi nekaj slabosti, in sicer lahko vodi v pasivnost učencev, 

ker učenci med poukom  le sedijo in poslušajo, niso aktivno vključeni v učni proces. Metodo 

je zato potrebno kombinirati z drugimi. Uporabimo jo, ko je učna vsebina abstraktna in nova 

za učence ali pa je ne moremo neposredno demonstrirati. 
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– metoda pogovora 

Pouk pri uporabi te učne metode poteka v obliki dialoga med učiteljem in učenci ali med 

učenci. Sestavljena je iz vprašanj in odgovorov. Pogoj za uporabo te metode je, da imajo 

učenci že določeno znanje ali izkušnje z določeno učno temo. 

Pogovor ima lahko nalogo uvajanja v novo učno temo, ponavljanja, preverjanja itn. Poznamo 

več oblik pogovora, to je npr. katehetična oblika razgovora, pri kateri učitelj postavi vprašanje 

in odgovori učenec, nato zopet postavi vprašanje in odgovori drugi učenec itn., pogovor med 

učenci, pogovor v krogu (prav tam). 

M. Bešter Turk in A. Rot Vrhovec (2015) sta pri metodi pogovora izpostavili tudi zaporedje, 

ki ga mora učitelj upoštevati: »vprašanje – premor – poziv učencu – premor – odgovor učenca – 

povratna informacija (naj ne bo le kritika, temveč povemo, kaj je bilo dobro in kaj je potrebno 

izboljšati).« 

– metoda dela z besedilom 

Uporabljamo jo lahko že pri pridobivanju novega znanja. Delo z besedilom spodbuja 

samostojnost učencev. Učence navaja na kritično branje in jim omogoča, da si zahtevnejše 

dele preberejo večkrat. Besedilo lahko tako predstavlja osnovni ali dodatni vir znanja (Tomić, 

2003). 

Po branju sledijo dejavnosti učencev, kot so »pogovor o prebranem, odgovori na vprašanja, 

pisanje povzetkov, podčrtavanje neznanih besed, tvorjenje podobnega besedila, kot so ga 

brali/poslušali ...  « (Bešter Turk, Rot Vrhovec, 2015). 

b) Ilustrativno-demonstracijska metoda 

Učitelj pri uporabi te metode po navadi predvsem demonstrira procese, ki jih učenci še ne 

poznajo dovolj ali pa so jim popolnoma tuji. Pomembno je, da jih vnaprej dobro pripravi, da 

bodo med opazovanjem zaznali, kar je bistveno pri procesu. S to metodo želimo učence 

miselno aktivirati. Uporabimo lahko ilustracije, makete, filme, modele, zvočne posnetke itn.  

c) Laboratorijsko-eksperimentalna metoda  

Ta način omogoča intenzivno miselno, čustveno in ustvarjalno izvedbo učencev (Tomić, 

2003). Te metode pri pouku slovenskega jezika ne uporabljamo. 

č) Metoda izkustvenega učenja 

Učenje je pri tej metodi proces, s katerim učenci pridejo do novih spoznanj. Učni proces 

učenci sprva načrtujejo, aktivno izvedejo svoj načrt, pridobljeno zanje oziroma podatke 

analizirajo in povzamejo, na koncu pa celoten proces še evalvirajo (prav tam). 

M. Bešter Turk in A. Rot Vrhovec (2015) to metodo razdelita na: 

– metodo praktičnih izdelkov 

Učenci sami izdelujejo različne izdelke. 

 

– metodo pisnih del 

Učenci prepisujejo s table, pišejo po nareku ...  

 

– metodo ustnih del 

Učenci opisujejo oziroma pripovedujejo, imajo govorni nastop. Sprva s pomočjo učitelja, 

kasneje pa samostojno. 
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– metodo grafičnih del 

Učenci se izražajo z risbo, shemo. 

 

– metodo igralnih improvizacij 

Učenci prevzemajo vlogo nekoga drugega in določene prizore oziroma situacije ustrezno 

uprizorijo. 

 

– metodo didaktične igre 

Ob uporabi didaktične igre učenci utrjujejo ali usvajajo novo snov. Didaktično igro lahko 

pripravi učitelj ali učenci, prav tako jo lahko izvajajo individualno, v parih ali skupinah. 

d) Metoda dela z izobraževalno-komunikacijsko tehnologijo 

K vsem zgoraj opisanim učnim metodam pa lahko prištejemo tudi metodo dela z 

izobraževalno-komunikacijsko tehnologijo, pri kateri uporabljamo npr. računalnik kot 

pripomoček, s katerim učenci usvajajo novo snov ali preverjajo že usvojeno znanje. Gerlič 

(2010) je opredelil to področje kot sekundarno področje uporabe računalnika v izobraževanju 

in k njemu prištel »vse aktivnosti, ki so vezane na neposredni izobraževalni proces 

kateregakoli predmetnega področja izobraževalnega sistema. Računalnik v tem primeru 

nastopa kot učno sredstvo ali pripomoček, ki se ga uporablja na vseh ali pa samo na nekaterih 

stopnjah učnega procesa« (str. 131). 

 

2.2 UČNE OBLIKE 

 

Poznamo več učnih oblik, ki jih lahko uporabimo pri posredovanju učne snovi učencem. Prav 

tako pa jih lahko uporabimo tudi pri pouku v računalniški učilnici. 

a) Frontalna učna oblika 

A. Tomič (2002) je opisala frontalno učno obliko kot neposredno poučevanje. Učna snov se 

tako vadi itd. z vsem razredom. Po navadi učni proces vodi učitelj, učenci pa večinoma 

poslušajo in opazujejo. Komunikacija je večinoma enosmerna in delež učiteljevega govora je 

večji kot delež učenčevega. Dobro je, če učitelj sproti preverja razumevanje učencev  in jih 

spodbuja, da obnovijo naučeno s svojimi besedami. Učitelj mora biti pozoren na učence in po 

potrebi ustaviti svojo razlago, če zazna, da česa niso razumeli. 

Prednosti te učne oblike so predvsem, da lahko učitelj preverja aktivnost učencev, vsi delajo 

hkrati in razvija se kolektivna delovna disciplina. Slabosti pa so, da je delo učencev težko 

individualizirati, učenci ne sodelujejo med seboj in so med učno uro tudi manj aktivni (Bešter 

Turk, Rot Vrhovec, 2015). 

b) Skupinska učna oblika 

Oblika se izvaja tako, da se v razredu oblikujejo manjše skupine (najučinkovitejše štejejo 3–5 

članov), ki samostojno delajo pri določenih nalogah in rezultate nato predstavijo ostalim 

sošolcem. Učitelj mora tako obliko dela vnaprej načrtovati. Predvideti mora, kako številčne 

bodo skupine, kateri bo cilj posamezne skupine (ali bodo vse skupine imele enako nalogo), 

učencem predstaviti način dela v skupinah in nadzorovati potek dela. Ob koncu je pomembno 

tudi preverjanje doseženih rezultatov in analiza učne ure (Tomić, 2002). 

Ločimo skupinsko delo in sodelovalno učenje. Pri skupinskem delu se pogosto zgodi, da so 

nekateri izmed učencev v skupini neaktivni oziroma niso vsi enako aktivni. Pri ustrezno 
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načrtovanem sodelovalnem učenju pa je aktivnost vseh v skupini visoka.  Brata Johnson 

(1999; Peklaj idr., 2001, v Rot Vrhovec, 2015) sta raziskovala razlike med tradicionalnim 

skupinskim delom in sodelovalnim učenjem in odkrila naslednje značilnosti sodelovalnega 

učenja: soodvisnost učencev, heterogene skupine, porazdeljenost vodstvenih funkcij, 

odgovornost drug za drugega in posameznikova odgovornost. Poudarila sta tudi, da je 

pomembno, da se člani skupine zavedajo, da je vsak odgovoren za uspeh skupine. Pomemben 

je uvid vsakega, da je odgovoren za svoje delo. Za uspešno sodelovalno učenje pa so prav 

tako pomembne naslednje socialne veščine: »medosebne in skupinske veščine, tj. poslušanje, 

usklajevanje, dajanje in prejemanje pomoči, vodenje, odločanje, vzpostavljanje in krepitev 

zaupanja, sposobnost razreševanja sporov idr.« (Johnson in Johnson, 2009a, 2009b v Rot 

Vrhovec, 2015, str. 162). Še en pomemben element dobrega sodelovalnega učenja pa je 

evalvacija. »Po opravljenem delu se člani pogovorijo o skupnem uspehu, kako so opravili 

nalogo in kakšni odnosi so vladali med procesom v skupini« (Rot Vrhovec, 2015, str. 163). 

Pri sodelovalnem učenju je pomembna tudi učiteljeva vloga, ki se razlikuje od tradicionalne. 

C. Peklaj (2001) je poudarila, da mora biti učitelj pozoren na vodenje razreda ter na 

načrtovanje in izvedbo učne ure. »Vodenje razreda vključuje organizacijo skupinskega dela, 

vzdrževanje reda, discipline v razredu ter uravnavanje vedenja učencev v razredu« (Peklaj, 

2001, str. 91). Učitelj mora tako postaviti jasna pravila in poudariti, kaj od učencev pričakuje 

med potekom dela. Pomembno je tudi, da nadzoruje vedenje učencev in jih po potrebi 

pohvali. C. Peklaj (prav tam) predlaga, da pravila obnašanja, znotraj skupine in celotnega 

razreda, oblikujejo učenci sami.  

c) Pouk v dvojicah 

Učenci v parih spoznavajo novo oziroma ponavljajo že usvojeno učno snov. Učitelj jih lahko 

sproti preverja, jim svetuje ali pa zgolj nadzoruje potek učenja (Tomić, 2002). 

Pomembno je, da imata oba učenca približno enako količino dela. Samo delo pa poteka 

podobno kot pri sodelovalnem učenju, le da je aktivnost po navadi večja, kot pri delu v 

skupinah (Bešter Turk, Rot Vrhovec, 2015). 

č) Individualna učna oblika 

Pri individualnem delu je učitelj v vlogi svetovalca, ki učencu pomaga med samim procesom 

učenja oziroma utrjevanja snovi. Ker se učenci učijo različno, je z uporabo te učne oblike 

možno pouk individualizirati in ga prilagoditi posameznemu učencu. Lahko jo uporabimo 

zgolj za posamezen del učne ure (Tomić, 2002). 

M. Bešter Turk in A. Rot Vrhovec (2015) poudarjata, da je pred začetkom individualnega dela 

nujen frontalni uvod. Prav tako menita, da »pretirana pogostost oblike lahko vpliva na slabšo 

socializacijo in sposobnost ustnega izražanja« (prav tam, str. 1). 

3. INDIVIDUALIZACIJA IN DIFERENCIACIJA 
 

V učnem načrtu za slovenščino (Program, 2011) sta omenjeni tudi individualizacija in 

diferenciacija, in sicer »učencem glede na zmožnosti in druge posebnosti prilagajamo pouk 

slovenščine tako v fazah načrtovanja, organizacije in izvedbe kot pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja« (str. 107). Izvajamo lahko vse oblike, naštete v poglavju 3.2. 
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3.1 OPREDELITEV INDIVIDUALIZACIJE IN DIFERENCIACIJE 

 

Učna individualizacija in diferenciacija sta načina, ki ju lahko uporabimo in z njima 

omogočimo bolj primeren način pouka za vsakega posameznika. Blažič, Kramar, M. Ivanuš 

Grmek in Strmčnik (2003) so pojma opredelili tako: »Diferenciacija zajema učne in druge 

razlike učencev le v okviru manjše učne skupine relativno enakih zmožnosti. Drugače je pri 

individualizaciji, ki mora upoštevati ter zadovoljevati individualne učne in druge razlike ne le 

skupine, marveč tudi posameznika« (str. 216). Blažič s sodelavci (2003) piše o notranji in 

zunanji diferenciaciji ter individualizaciji.  

Strmčnik (Bela knjiga, 2011) opozarja, da je potrebno upoštevati individualne razlike med 

učenci, ker je tako pouk lahko bolj prilagojen vsakemu posebej. Učno diferenciacijo je 

opredelil kot »organizacijski ukrep, s katerim demokratično usmerjamo učence po njihovih 

določenih razlikah v občasne ali stalne homogene ali heterogene učne skupine, da bi tako šola 

z bolj prilagojenimi učnimi cilji, vsebinami in didaktično-metodičnim stilom dela bolje 

uresničevala socialne in individualne vzgojno-izobraževalne namene« (str. 140). Učno 

individualizacijo pa je opisal kot »didaktično načelo, ki zahteva od šole in učitelja, da 

odkrivata, spoštujeta in razvijata utemeljene individualne razlike med učenci, da skušata sicer 

skupno poučevanje in učenje čim bolj individualizirati in personificirati, se pravi, prilagoditi 

individualnim vzgojnim in učnim posebnostim, potrebam, željam in nagnjenjem posameznega 

učenca ter mu omogočiti kar se da samostojno delo« (prav tam, str. 140). Avtor je še poudaril, 

da je diferenciacija pravzaprav organizacijski ukrep, ki omogoča lažje izvajanje 

individualizacije. 

D. Heacox (2009) pa je navedla, da »diferenciacija pouka pomeni spreminjanje učnega tempa, 

ravni zahtevnosti in načina poučevanja, tako da jih prilagajamo individualnim potrebam 

učencev, njihovi učnim slogom in interesom« (str. 5). Diferencirano poučevanje se osredotoča 

predvsem na napredek učencev, »upošteva najuspešnejše načine učenja in omogoča, da učenci 

pridobljeno znanje pokažejo tako, da so poudarjena njihova močna področja in interesi« (prav 

tam). Avtorica še poudari, da s takim poučevanjem učenje približamo vsem učencem.  

 

3.2 OBLIKE DIFERENCIACIJE IN INDIVIDUALIZACIJE 

 

Za notranjo diferenciacijo in individualizacijo je značilno, da posamezne specifike in potrebe 

učencev skušata upoštevati znotraj razreda. Diferenciacijo znotraj razreda naj bi učitelji 

izvajali z »variiranjem učnih ciljev in vsebin ter še zlasti socialnih učnih oblik, metod in učne 

tehnologije« (Blažič idr., 2003, str. 216). Za individualizacijo pa Blažič in sodelavci (2003) 

navajajo nekaj individualizacijskih modelov. Omenjajo preferenčni model, pri katerem učencu 

z določenimi učnimi težavami pomagamo z njemu primernejšimi metodičnimi postopki in 

predvsem z zagotavljanjem potrebnega učnega časa. Pri kompenzatornem modelu 

individualizacijo izvedemo tako, da učencu pomagamo razviti druge sposobnosti, pri 

remedialnem modelu pa odstranjujemo vzroke učnih deficitov in pomagamo oblikovati 

spodbudno učno okolje doma in v šoli. 
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 3.2.1 NOTRANJA UČNA DIFERENCIACIJA IN INDIVIDUALIZACIJA 

 

Za notranjo učno diferenciacijo in individualizacijo je značilno, da skušata potrebe in 

zmožnosti učencev upoštevati znotraj razreda. Blažič idr. (2003) poudarijo, da največ 

možnosti ponujata učnovsebinska in didaktično-metodična diferenciacija. »Učnovsebinska 

diferenciacija in individualizacija prilagajata učne cilje in vsebine kakovostno in količinsko. 

Didaktično-metodična diferenciacija in individualizacija preprečujeta preuranjeno in 

premočno zniževanje vsebinskih učnih ciljev« (str. 217). 

Možnosti notranje diferenciacije in individualizacije:  

– učnovsebinska diferenciacija in individualizacija. »Učitelj mora pri vsaki učni temi sproti 

določiti njen obseg in globino ter temeljno in dodatno učno raven glede na učne zmožnosti 

posameznih učencev, čeprav učna storilnost ni odvisna le od teh zmožnosti« (str. 217). 

Pomembno je, da omogoči učencem z učnimi težavami več časa in jim prilagodi tudi 

individualizirano učno pomoč, če jim bo tako lahko pomagal pri doseganju temeljnih učnih 

ciljev. »Tudi šibkejši učenci lahko dosežejo temeljne učne cilje, če imajo na voljo 10–20 % 

več učnega časa, kakovostnega učitelja, individualizirano učno pomoč, skrbno razčlenjene 

učne vsebine« (prav tam, str. 217); 

– didaktično-metodično diferenciacija in individualizacija. Vsi učni viri, mediji ali metode 

niso zanimivi oziroma primerni za vsakega učenca. Pomembno je, da se učitelj tega zaveda 

in s kombiniranjem učnih metod in oblik približa učno snov vsem učencem, tudi učno 

šibkejšim. S takim načinom diferenciacije in individualizacije lahko povečamo učno 

storilnost učencev.  

 

3.2.2 FLEKSIBILNA UČNA DIFERENCIACIJA IN INDIVIDUALIZACIJA 

 
Za to obliko diferenciacije in individualizacije je značilno, da se prepletajo različne učne 

oblike, večje oziroma manjše učne skupine, temeljni in nivojski pouk. Ta model je značilen za 

učence na predmetni stopnji; tam se pri nekaterih predmetih občasno ločijo in združijo v 

skupine glede na svoje učne zmožnosti. 

 

 3.2.3 ZUNANJA UČNA DIFERENCIACIJA 

 
To obliko diferenciacije so Blažič in sodelavci (2003) opisali kot »šolsko organizacijo, pri 

kateri so učenci običajno po storilnostnih merilih, tj. po učnih sposobnostih in tempu 

napredovanja, bolj ali manj administrativno razdeljeni v relativno homogene, prostorsko 

trajno ločene skupine z neenotnimi vzgojno-izobraževalnimi cilji in vsebinami, z običajno 

ločenimi učiteljskimi zbori in šolskimi upravami ter z neenakimi nadaljnjimi izobraževalnimi 

možnostmi« (str. 218). 

V prvih dveh triletjih lahko torej uporabimo notranjo individualizacijo in diferenciacijo tudi 

pri pouku v računalniški učilnici. Blažič in sodelavci (prav tam) so omenili uporabo 

računalnika pri pouku in poudarili, da naj bi ga učenci uporabljali pri različnih predmetih;  
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hkrati so navedli možnost tudi individualizacije, ki jo omogoča tak način pouka. Učenci 

namreč lahko v lastnem tempu rešujejo naloge, prav tako lahko učitelj izbere posamezne 

naloge za vsakega učenca glede na zanje, ki ga ta ima. Učitelj lahko prilagaja tako zahtevnost 

nalog za vsakega učenca kot tudi področja, na katerih mora posamezen učenec še napredovati. 

Računalnik lahko predstavlja tudi dodaten učni vir, s katerim učenci pridobijo nove 

informacijo o določeni učni temi. Pomembno je, da se učitelj ne posveča samo učencem z 

učnimi težavami, temveč tudi nadarjenim učencem, ki prav tako potrebujejo individualizacijo. 

Eden izmed načinov, pri katerem učitelj lahko omogoči potrebno diferenciacijo in 

individualizacijo, je tudi izvedba pouka v računalniški učilnici.  

 

3.3  DOPOLNILNI IN DODATNI POUK  

 

V Zakonu o osnovni šoli (2006) sta omenjena tudi dopolnilni in dodatni pouk. Slednji naj bi 

se organiziral »za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja, 

dopolnilni pa za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju« (str. 7). Učitelji lahko za izvedbo 

dodatnega in dopolnilnega pouka uporabijo tudi računalnik. Na tak način lahko učencem 

snov, ki je ne razumejo, predstavijo na drugačen način oziroma nadarjenim omogočijo nove 

izzive in spoznanja.  

4.  POUK SLOVENŠČINE IN RAČUNALNIK 
 

4.1 UČNI NAČRT ZA SLOVENŠČINO 

 

Glede na učni načrt za slovenščino (Program, 2011) je pri pouku predvidena uporaba 

računalnika. V splošnih  in operativnih ciljih predmeta je navedeno: 

– »Predmet slovenščina omogoča oblikovanje osebne, narodne in državljanske identitete ter 

razvijanje ključnih zmožnosti vseživljenjskega učenja – predvsem sporazumevanje v 

slovenskem knjižnem jeziku, socialno, estetsko, kulturno in medkulturno zmožnost, učenje 

učenja, informacijsko in digitalno pismenost, samoiniciativnost, kritičnost, ustvarjalnost, 

podjetnost ipd.« (str. 6). 

– »Pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti ob dejavnem stiku z neumetnostnimi in 

umetnostnimi besedili z uporabo digitalne tehnologije [učenci] varno, ustvarjalno in 

kritično pridobivajo ter uporabljajo podatke/informacije. Ozaveščajo in presojajo možnost 

uporabe in zlorabe digitalne tehnologije oziroma pridobljenih informacij – ob tem razvijajo 

svojo digitalno zmožnost« (str. 7). 

–   »Učenci uporabljajo pravopisne priročnike (v knjižni in elektronski obliki), pri oblikovanju 

besedil z računalnikom pa tudi urejevalnike besedil« (str. 29). 

Prav tako je uporaba računalnika pri pouku slovenščine omenjena tudi pri medpredmetnih 

povezavah, kjer lahko učitelji slovenščino povezujejo z računalniškim opismenjevanjem in z 

razvijanjem sporazumevalne zmožnosti. V učnem načrtu so izpostavljeni naslednji načini za 

vključevanje informacijsko-komunikacijske tehnologije v pouk slovenščine: 
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– »pri sprejemanju, razčlenjevanju in tvorjenju neumetnostnih in umetnostnih besedil, 

– kot podporo kritičnemu mišljenju, ustvarjalnosti in inovativnosti, 

– za iskanje, zbiranje, izmenjavo in obdelavo podatkov ter njihovo sistematično rabo pri 

tvorjenju informacij. Za izdelavo, predstavitev in razumevanje kompleksnih informacij 

uporabljajo tudi primerno strojno in programsko opremo, samostojno uporabljajo primerne 

didaktične računalniške programe in internet kot vir podatkov in komunikacijsko orodje« 

(str. 109). 

Iz učnega načrta (Program, 2011) je torej razvidno, da je uporaba računalnika pri pouku 

slovenščine predvidena in zaželena, zanima pa nas, v katerem razredu učitelji dejansko 

začnejo uporabljati računalnik kot učno metodo. 

 

4.2 UČNA NAČELA ZA DELO Z RAČUNALNIKOM 

 

Tudi pri pouku z računalnikom veljajo učna načela in F. Florjančič (1996) omenja naslednja: 

– Zavestna aktivnost učenca 

Delo z računalnikom ima veliko motivacijsko moč, ki učence aktivira. Avtor tako poudari, da 

naj bo čim manj predavanja pred samo uporabo računalnika. Učenci naj bi čim prej začeli 

delati in se učiti ob uporabi računalnika.  

– Nazornost 

Ker se učenci med delom spoznavajo tako z novo snovjo kot z uporabo novih orodij na 

računalniku, je potrebno že vnaprej pripraviti določene sezname ali slike, ki so učencem v 

pomoč pri delu z računalnikom oziroma programom, ki ga uporabljajo. Ti prikazi morajo biti 

čim nazornejši, da se učenci lahko osredotočijo na učno snov.  

– Postopnost 

Uporaba računalnika pri pouku naj bo postopna. Veliko učencem, sploh v nižjih razredih, je 

delo z računalnikom tuje in potrebujejo nekaj časa, da se naučijo delati z njim.  

– Sistematičnost 

Učitelj mora znati učencem podati bistvo določene snovi pri predmetu, ki ga poučuje s 

pomočjo računalnika.  

– Raba slovenskega jezika 

Pomembno je, da so učenci izpostavljeni vsebinam v slovenskem jeziku. Učiteljeva naloga je, 

da pred uporabo določenih programov ali spletnih nalog preveri ustreznost le-teh in učence 

opozori na napačne izraze.  

 

4.3 RAZISKAVE O UPORABI RAČUNALNIKA PRI POUKU 

 

B. N. Brečko in V. Vehovar (2008) navajata, da naj bi v okviru Lizbonske strategije Slovenija 

okrepila dostopnost IKT vsem prebivalcem –  to vključuje tudi področje izobraževanja. 
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Strategija si2010 (prav tam) je obravnavala tudi to področje in ugotovili so, da je raven 

uporabe IKT-ja v učnem procesu nizka, prav tako je nizka raven znanja in veščin s tega 

področja ter pomanjkljiva ponudba e-vsebin v slovenskem jeziku. Avtorici (prav tam) sta 

poudarili, da je za uspeh v današnji družbi uvedba IKT v učilnice ključnega pomena, ker 

»učencem pomaga razviti spretnosti, ki so potrebne za uspešno življenje in delo v 21. stoletju; 

spodbuja učitelje k izboljšanju načina učenja v razredu z interaktivnimi in dinamičnimi viri, ki 

jih nudi IKT in zagotavlja več motivacije in bogatejšo izkušnjo učenja za učence« (str. 20). 

Tudi v Priporočilu Evropskega parlamenta in Evropskega sveta o ključnih kompetencah za 

vseživljenjsko učenje (2006) je med ključnimi kompetencami, ki jih ljudje potrebujejo za 

dejavno državljanstvo, socialno vključenost, zaposlitev itn., navedena digitalna pismenost. 

»Digitalna pismenost vključuje varno in kritično uporabo Tehnologije informacijske družbe 

(IST) pri delu, v prostem času in pri sporazumevanju. Podpirajo jo osnovna znanja v IKT: 

uporaba računalnikov za iskanje, ocenjevanje, shranjevanje, proizvodnjo, predstavitev in 

izmenjavo informacij ter za sporazumevanje in sodelovanje v skupnih omrežjih po internetu« 

(str. 7).  

A. Blanskat, Blamike in S. Kefala (2006) so predstavili raziskave o učinku IKT na šole v 

Evropi. Šest študij, v katerih so primerjali uporabo IKT z uspešnostjo učencev na testih, je 

pokazalo naslednje ugotovitve: 

– IKT pozitivno vpliva na učno uspešnost učencev v osnovnih šolah, še posebej pri angleščini 

(Machin, 2006, v Blanskat idr., 2006). 

– Uporaba IKT-ja med šestim in šestnajstim letom se pokaže kot dober vpliv na učenje 

angleščine in naravoslovja (Harrison, 2002, v Blanskat idr., 2006). 

– Prav tako so raziskave pokazale boljše rezultate šestnajstletnih dijakov na nacionalnih 

preverjanjih znanja, ki so pri pouku uporabljali tudi IKT (Underwood, 2005, v Blanskat idr., 

2006). 

– Učenci, ki so bili deležni pouka z uporabo interaktivnih tabel so bili uspešnejši na testih 

matematike, bralne pismenosti v državnem jeziku in naravoslovja (Higgins, 2005, v 

Blanskat idr., 2006). 

– Uporaba interaktivnih tabel je pozitivno vplivala na učno uspešnost učencev z učnimi 

težavami pri angleščini, prav tako pa ima pozitiven vpliv tudi na pisanje (prav tam). 

– Našli so tudi povezavo med uspešnostjo na testih PISA v matematiki in časom, ko so učenci 

uporabljali računalnik pri pouku (OECD, 2004, v Blanskat idr., 2006). 

Omenili so tudi raziskave, ki so pokazale pomen rabe  IKT pri pouku: 

– Ugotovili so, da ima po mnenju učencev, učiteljev in staršev IKT pozitiven vpliv na učenje 

učencev (Ramboll Management, 2006, EUN, 2004, IT, 2004, v Blanskat idr., 2006). 

– Učitelji so vedno bolj prepričani, da se učni dosežki učencev izboljšujejo z uporabo IKT 

(Ramboll MAnagement, 2006, v Blanskat idr., 2006). 

– Uporaba IKT bolj prispeva k razvoju nadarjenih učencev, vendar je koristna tudi za tiste z 

učnimi težavami (Ramboll Management, 2006, v Blanskat idr., 2006). 
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Vse prej omenjene raziskave pa so dokazale tudi sekundarne vplive IKT na učence: 

– Velik odstotek učiteljev v Evropi (86 %) je poročal, da so učenci bolj motivirani in pozorni, 

ko med poukom uporabljajo računalnike. Vendar pa je v določenih državah velik delež 

učiteljev, ki so mnenja, da uporaba računalnika med poukom nima veliko prednosti 

(Empirica, 2006, v Blanskat idr., 2006). 

– IKT ima močen motivacijski učinek na učence, prav tako vpliva na obnašanje in 

komunikacijo učencev (Comber, 2002, EUN, 2004, v Blanskat idr., 2006). 

– Uporaba računalnika in interaktivne table je še posebej zanimiva in motivirajoča za učence 

osnovne šole, učenci pa so med poukom tudi bolj zbrani (Higgins, 2005, v Blanskat idr., 

2006). 

– IKT omogoča več diferenciacije v razredih osnovne šole (Ramboll Management, 2006, v 

Blanskat idr., 2006). 

– Učenci so poročali, da si ob domačih nalogah pomagajo z računalnikom in starši so mnenja, 

da so učenci tako samostojnejši (Ramboll Management, 2006, v Blanskat idr., 2006). 

– Z uporabo IKT veliko pridobijo tudi učenci z učnimi ali vedenjskimi težavami (Ramboll 

Management, 2006, ITU, 2004, v Blanskat idr., 2006). 

– Ko učenci uporabljajo IKT, je skupinsko delo uspešnejše (Ramboll Management, 2006, 

Kessel, 2005, v Blanskat idr., 2006). 

Raziskave Gerliča (2010) so nam prikazale stanje uporabe IKT v slovenskem izobraževalnem 

sistemu leta 2010, in sicer ugotavlja, da je število računalnikov na učenca v osnovni šoli 

naraščalo, v povprečju en računalnik na 8,4 učenca.  Avtor je navedel tudi: »Zanimivo je, da 

je pogostost uporabe računalnika najvišja v prvem triletju (v povprečju 36.4 %), sledi tretje 

triletje (v povprečju 35.6 %), najslabše pa je v drugem triletju (v povprečju 23.6 %)« (prav 

tam, str. 115). Raziskal je tudi področje programske opreme; v tistem času naj bi je bilo 

največ v prvem triletju za pouk slovenščine, v drugem pa za pouk slovenščine, matematike in 

naravoslovja (prav tam). 

Poudaril je tudi pomen izobraževanja učiteljev na tem področju: »V prihodnjih letih je treba 

vsem, ki poučujejo – učiteljem in vsem učencem in drugim, ki se učijo, izpopolnjujejo in 

dopolnjujejo svoje znanje, omogočiti pridobivanje in nadgrajevanje ustreznih računalniških, 

informacijskih in telekomunikacijskih znanj« (prav tam, str. 118). To poudarjajo tudi tuji 

avtorji.  

Avtorica raziskave med slovaškimi učitelji angleščine v 1. razredu, I. Cimermanova (2013), je 

poudarila, kako močno so današnji otroci povezani s tehnologijo. Tudi če pogledamo, kako se 

spreminja trg dela, kaj vse delodajalci pričakujejo od bodočih zaposlenih, je čas, da se 

spremembe zgodijo tudi v šolstvu. Problem pa nastane, ker učitelji nimajo ustreznega znanja 

za uporabo sodobne tehnologije pri pouku in se jo bojijo vpeljati v učni proces.  

I. Cimermanova (prav tam) je raziskovala, ali učitelji uporabljajo IKT za svoje priprave, 

spodbujajo učence, da naj se doma učijo s pomočjo računalnika in ali uporabljajo računalnik 

med učno uro. Prav tako jo je zanimalo, ali se čutijo kompetentne za uporabo tehnologije pri 

pouku in kakšne se jim zdijo njene prednosti. Večina učiteljev (78 %) je potrdila, da 
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uporabljajo računalnik za pripravo na učno uro, 63 % jih je menilo, da naj se učenci doma 

učijo ''tradicionalno'' – brez uporabe računalnika. Le malo več kot polovica učiteljev pa 

uporablja računalnik pri pouku. Tisti, ki ga, so poročali o pozitivnih učinkih uporabe IKT pri 

pouku, učenci naj bi bili bolj motivirani in naj bi pri pouku bolj sodelovali. Ostali učitelji so 

rekli, da se ne počutijo kompetentne za uporabo te metode pri pouku, ker za to niso ustrezno 

izobraženi. Večina uporablja spletne naloge le, da zamotijo učence, ko potrebujejo čas za 

svoje delo. 

Slovenski učitelji so v raziskavi RIS leta 2003 odgovorili, da jih tedensko uporablja 

računalnik (skupaj z učenci ali dijaki)  le 23 %, največ so ga uporabljali učitelji na razredni 

stopnji osnovne šole in sicer 28 % več kot 1 uro na teden, v povprečju pa 3,3 ure. 

Osnovnošolski učitelji so bili v uporabi računalnika pri pouku nad evropskim povprečjem. 

Najpogostejša vzroka za neuporabo računalnika sta bila, da v razredu ni računalnikov (38 %) 

in da je uporaba le-tega za izobraževalni namen nerelevantna (23 %) (Brečko in Vehovar, 

2008). 

B. Škrabar in V. Sulčič (2009) sta izvedli raziskavo o uporabi IKT v prvem triletju osnovne 

šole. Poudarili sta pomen zgodnje uporabe računalnika, ker tudi po mnenju drugih tujih 

avtorjev, ki jih v članku omenjata (npr. Kellner, Emans), uporabe računalnika ni več mogoče 

prezreti. »Vključitev računalnika v proces poučevanja primerno lahko izboljša pogled na 

informacijsko-komunikacijsko znanje pri otrocih ter omogoča učenje pri posameznih 

predmetih« (Škrabar, Sulčič, 2009, str. 372). Vendar pa je pomembno predhodno načrtovanje 

vzgojno-izobraževalnega dela, ker se mora učitelj na podlagi razvojne stopnje učencev 

odločiti, katere cilje bo dosegel s pomočjo računalnika. Le-ta je namreč lahko dober motivator 

in ga učitelj lahko vpelje v vse faze pouka (prav tam). 

V članku sta avtorici predstavili tudi primere uporabe računalnika pri različnih predmetih. 

Učenci se tako pri slovenščini z uporabo računalnika lahko učijo poslušanja, govorjenja, 

branja in pisanja. Učitelj je večinoma v vlogi moderatorja, ki jih usmerja. Uporaba 

računalnika jim omogoča prepoznavo posameznih črk na tipkovnici, le-ta pa jim olajša zapis 

besed, saj so lahko pozorni predvsem na to, kaj bodo zapisali, in ne na pravilnost zapisanih 

črk. Seveda pa ne smemo zanemariti osnovnih metod poučevanja, saj morajo učenci poznati 

in znati zapisati vse črke (prav tam). 

S pomočjo raziskave sta avtorici prišli do naslednjih ugotovitev: večina učiteljev v prvem 

triletju najpogosteje uporablja računalnik pri pouku matematike in spoznavanju okolja, šele 

nato sledi slovenščina; pogosteje ga uporabljajo v matični učilnici kot v računalniški učilnici. 

Učni obliki, ki ju učitelji najpogosteje uporabijo za delo z računalnikom, sta individualna in 

skupinska. Glede na vrsto učne ure največkrat uporabijo računalnik za ponavljanje in 

utrjevanje. Uporaba računalnika tudi povečuje možnost individualizacije in diferenciacije 

pouka, večina učiteljev (73,5 %) ga namreč najpogosteje uporablja pri individualnem delu, saj 

opažajo, da tako lahko učenci svoj tempo dela prilagodijo sami sebi. V raziskavi sta tudi 

ugotovili, kaj so najpomembnejši argumenti učiteljev za uporabo računalnika. Navedli sta 

naslednje: uporaba le-tega naredi pouk zanimivejši, pozitivno vpliva na začetno 

opismenjevanje in razumevanje učne snovi, prav tako so učenci bolj dejavni med poukom. 

Potrdili sta hipotezo, »da se med učitelji kaže zanimanje za uporabo računalnika pri 

poučevanju, le da nekaterim primanjkuje znanj in spretnosti, zato bo treba v prihodnosti 

omogočiti dodatno širše strokovno izobraževanje s področja IKT« (prav tam). 

Tudi Krnel (2008) je v svojem članku omenil raziskavo Clarka, ki je izpostavil nekaj splošno 

veljavnih mnenj o uspešnosti uporabe IKT pri poučevanju in učenju. Clark (prav tam) navaja: 
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1. Učenje z e-gradivi je uspešnejše v primerjavi z živim poukom. 

Avtor je ugotovil, da so bile mnoge raziskave slabo načrtovane, in sicer niso bili 

izenačeni vsi kriteriji med kontrolno in eksperimentalno skupino, največkrat nista bili 

izenačeni po metodi poučevanja. »velika metaraziskava o vplivu multimedijev na učenje, 

v kateri so primerjali 650 raziskav med ''živim'' in multimedijskim učenjem na daljavo, je 

pokazala, da ni razlik« (Clark v Krnel, 2008, str. 7). Prav tako raziskava Mayerja (Krnel, 

2008) omenja preveliko nasičenost e-gradiv z istimi informacijami, ki so podane na več 

načinov – pisno, slušno, vidno. Clark (prav tam) pa izpostavi tudi prednosti takega 

načina, to so predvsem nižji stroški, prihranek časa pri učitelju in učencih ter večja 

dostopnost vsem ljudem.  

2. Učenje z e-gradivi učence bolj motivira kot druge metode učenja. 

Clark (Krnel, 2008) ugotavlja, da je tak način poučevanja za učence res zanimivejši, 

vendar pa so razlogi za to predvsem v tem, ker se zdi učencem tak način učenja manj 

naporen. Želeni učinek pa tako ni dosežen, ker tak način poučevanja prinese manj učenja, 

kot bi ga bili učenci deležni ob učitelju. »Raziskave so pokazale celo negativno korelacijo 

med motivacijo za učenje z multimediji in dosežki učenja. Tako so imeli bolj motivirani 

učenci slabše rezultate na testih znanja« (Krnel, 2008, str. 7). Razloge te negativne 

korelacije so pripisali prav temu, da so učenci od  te vrste učenja pričakovali manj 

miselnega napora. 

3. Video simulacija in kombinacija slikovnega ter zvočnega prikaza, ki se pri tem 

uporabljata, olajšata učenje. 

Kot že omenjeno, je kombinacija slikovnega in zvočnega prikaza celo moteča za nekatere 

učence. Dovolj je, če učenci določeno snov samo preberejo ali samo poslušajo. 

4. Prilagaja se učencem z različnimi učnimi stili. 

Pri tej domnevi se pojavi vprašanje, kako jasno določiti posameznikov učni stil, saj po 

navadi to temelji na samoocenjevanju. Clark (Krnel, 2008) omeni raziskavo, v kateri so 

bili učenci deležni pouka glede na izbrani stil učenja, vendar niso dosegali boljših učnih 

rezultatov kontrolne skupine. Tudi izvajanje individualizacije je vprašljivo, ker  vsa e-

gradiva niso dostopna in so učitelji tako omejeni na določeni del le-teh. Sama priprava 

nalog za vsakega posameznika je tudi časovno zahtevna.  

5. Omogoča konstruktivistični in raziskovalni pristop k učenju. 

Trditev načeloma drži, vendar pa je za tak način pouka potrebno tako dobro predznanje 

učencev o sami učni temi kot tudi dobro razvite računalniške spretnosti. Tak način dela je 

tako lahko za učence s šibkim znanjem na katerem od zgoraj omenjenih področji zelo 

zahteven in nespodbuden. 
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4.4 PREGLED SPLETNIH STRANI Z NALOGAMI 

 

V nadaljevanju predstavljamo preglednico, v kateri so na kratko predstavljene značilnosti treh 

spletnih strani s spletnimi vajami za učenje slovenščine. Osredotočili smo se na spletne strani, 

ki so prosto dostopne, posamezne založbe pa omogočajo spletne naloge, ki so dostopne le 

tistim, ki kupijo njihove učbenike.  

IME SPLETNA 

STRAN 

RAZRED PREGLEDNOST NALOGE 

Devetka http://devetka.ne

t/ 

Na spletni strani 

so naloge za vse 

razrede osnovne 

šole. 

Spletna stran je 

na prvi pogled 

zelo nepregledna. 

Možna je izbira 

posameznega 

predmeta in 

razreda, iz 

katerega želimo, 

da nam prikaže 

spletne naloge. 

Učenci pri sami 

izbiri nalog 

potrebujejo 

vodenje učitelja.  

Naloge so 

različnih tipov 

in obravnavajo 

veliko učnih 

tem. Naloge so 

tudi različno 

zahtevne in jih 

lahko 

uporabimo pri 

diferenciaciji in 

individualizaciji. 

Slabost nalog je, 

da v posameznih 

nalogah ni 

različnih tipov 

vprašanj, ampak 

se v določeni 

nalogi 

ponavljajo zgolj 

vprašanja nižje 

ravni, v drugi 

višje. Prav tako 

naloge vsebujejo 

kar nekaj 

slovničnih 

napak, na katere 

mora učitelj 

učence 

opozoriti.  

Večina nalog ob 

zaključku 

reševanja 

prikaže, koliko 

odgovorov je 

bilo pravilnih. 

Nekatere tudi 

omogočajo, da 

učenec napačne 

odgovore 

popravi. 
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Določene naloge 

imajo tudi 

zvočne 

posnetke. 

Arnes http://www2.arn

es.si/~osljjk6/02

_osnova/predme

ti_meni/slovens

cina_meni.htm 

Spletna stran 

zajema naloge 

za vse razrede 

osnovne šole.  

Naloge morajo 

učenci reševati 

ob vodenju 

učitelja, le-te 

namreč niso 

prikazane tako 

pregledno, da bi 

do njih lahko 

dostopali učenci 

sami. 

Spletne naloge 

so različnih 

težavnosti. 

Učitelj mora biti 

pozoren na 

pravopisno 

pravilnost nalog 

in na miselno 

raven vprašanj v 

posameznih 

nalogah. Tudi na 

tej spletni strani 

je pri večini 

nalog omogočen 

pregled nalog in 

popravljanje 

napačnih 

odgovorov.  

Center za 

slovenščino kot 

drugi in tuji 

jezik 

http://centerslo.s

i/za-

otroke/gradiva/s

lika-

jezika/otroski-

koticek/ 

Ker so naloge 

narejene za 

učence, ki se 

slovenščine 

učijo kot drugi 

oziroma tuji 

jezik, so naloge 

primerne za 

začetno 

opismenjevanje 

(1. in 2. razred). 

Naloge so zelo 

pregledne in jih 

lahko učenci 

rešujejo 

samostojno. 

Razdeljene so v 

različne sklope 

(sadje, barve, 

itn.), znotraj 

posameznih 

sklopov pa so 

različne naloge, 

ki jih učenci 

lahko poljubno 

izbirajo. 

Naloge so 

namenjene 

predvsem 

širjenju 

besedišča. 

Učenci lahko 

tudi vadijo 

branje 

preprostih besed 

(barve, živali, 

sadje ...). 

Preglednica 1: Pregled spletnih strani z nalogami 

Na spletu je prosto dostopnih veliko število nalog, za vse razrede osnovne šole. Vendar pa 

morajo biti učitelji pozorni na pravopisno pravilnost nalog in na miselno raven vprašanj v 

posameznih nalogah. Pogosto naloge vsebujejo le en tip vprašanj. Menimo, da morajo učitelji 

pred uporabo nalog v razredu skrbno pregledati le-te in učence opozoriti na morebitne napake.  
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III. EMPIRIČNI DEL 

1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  
 

Za raziskavo o pouku slovenščine v računalniški učilnici smo se odločili, ker smo ta način 

dela spoznali med študijem, sami pa ga še nikoli nismo videli izvajati v praksi. Menimo, da je 

zahteven za izvajanje, če ni ustrezno načrtovan. Predvidevamo tudi, da so lahko vzroki za 

težave, s katerimi se srečujejo učitelji med poukom v računalniški učilnici, naslednji: 

nedisciplina učencev, izbira ustrezne učne oblike in nasploh nekompetentnost učiteljev za 

tako delo. Zanima nas, ali učitelji razrednega pouka uporabljajo to učno metodo in kakšno je 

njihovo mnenje o njej. Ker bomo tudi sami preizkusili, kako poteka pouk slovenščine v 

računalniški učilnici, bomo lahko primerjali ovire, s katerimi se bomo sami srečali v praksi, s 

težavami, ki jih bodo učitelji navedli v vprašalnikih. V raziskavi pa se bomo osredotočili tudi 

na učence in njihove težave pri taki vrsti pouka. Po naših izkušnjah ima veliko učencev do 3. 

razreda osnovne šole precej stika z računalnikom (večinoma ga uporabljajo za zabavo, kot je 

gledanje posnetkov, igranje igric ipd.), zato predpostavljamo, da se jim bo tako delo zdelo 

zanimivo, ne vemo pa, ali bodo imeli tudi težave in katere. 

2. CILJI 
 

V raziskavi želimo ugotoviti, kako razširjen je pouk slovenščine v računalniški učilnici na 

razredni stopnji, kaj menijo o njem učitelji glede na različno delovno dobo in razred, v 

katerem poučujejo, in kaj učenci glede na spol in razred, kako poteka pouk slovenščine v 

računalniški učilnici v primerjavi s podatki učiteljev in učencev. 

3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

1. Koliko učiteljev razrednega pouka izvaja pouk slovenščine v računalniški učilnici? 

2. Kolikokrat poteka pouk slovenščine v računalniški učilnici? 

3. Kaj navajajo za vzrok tisti učitelji razrednega pouka, ki pouka slovenščine ne izvajajo v 

računalniški učilnici? 

4. Katero predmetno področje pri predmetu slovenščina prevladuje pri delu v računalniški 

učilnici? 

5. Kateri del učnega procesa pri slovenščini se največkrat izvaja v računalniški učilnici? 

6. V čem vidijo učitelji razrednega pouka prednost poučevanja slovenščine v računalniški 

učilnici? 

7. Koliko učiteljev razrednega pouka načrtuje svoje delo pri predmetu slovenščina v 

računalniški učilnici samostojno? 
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8. Koliko učiteljev razrednega pouka individualizira in diferencira pouk slovenščine v 

računalniški učilnici? 

9. Kdo pomaga učiteljem razrednega pouka pri izvedbi pouka slovenščine v računalniški 

učilnici? 

10. S katerimi težavami se srečujejo učitelji razrednega pouka pri pouku slovenščine v 

računalniški učilnici in s katerimi učenci? 

11. Katera učna oblika je najpogostejša pri pouku slovenščine v računalniški učilnici po 

podatkih učiteljev in učencev ter katera se je pri poučevanju izkazala za najprimernejšo? 

12. Kako kompetentne se učitelji razrednega pouka počutijo za poučevanje slovenščine v 

računalniški učilnici? 

13. Kako usposobljeni so učenci po svojem mnenju za delo z računalnikom pri pouku? 

14. Kaj menijo o pouku slovenščine v računalniški učilnici učenci? 

15. Kako pogosto učitelji razrednega pouka glede na delovno dobo izvajajo pouk slovenščine 

v računalniški učilnici in kateri se imajo za usposobljene za tak način poučevanja? 

16. V katerem razredu učitelji razrednega pouka najpogosteje izvajajo pouk slovenščine v 

računalniški učilnici in v katerem redko ali nikoli? 

17. Ali se odstotek učencev, ki imajo težave pri pouku slovenščine v računalniški učilnici, 

razlikuje glede na spol in razred, in če se, kako? 

4. RAZISKOVALNA METODA  
 

V raziskavi smo uporabili kvantitativni in kvalitativni raziskovalni pristop in kavzalno-

neeksperimentalno metodo raziskovanja. Izvedli smo opazovanje z udeležbo (Vogrinc, 2008). 

 

4.1 VZOREC 

 

V raziskavo smo vključili 43 učiteljev razrednega pouka iz različnih osnovnih šol po 

Sloveniji. Od tega je bilo 42 (98 %) žensk in 1 (2 %) moški. Vzorec je neslučajnostni oz. 

priložnostni. 
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Graf 1: Sestava vzorca učiteljev po spolu 

Vzorec učencev je namenski, in sicer zajema 34 učencev (52 %) in 31 učenk (48 %) 3., 4. in 

5. razreda podeželske osnovne šole. 

 

Graf 2: Sestava vzorca učencev po spolu 

V akcijski raziskavi pa je sodelovalo 18 učencev 3. razreda podeželske osnovne šole, od tega 

je bilo 9 učenk (50 %) in 9 učencev (50 %). Vzorec je prav tako namenski. 

 

 

Graf 3: Sestava vzorca učencev, ki so sodelovali v akcijski raziskavi, po spolu 

 

4.2 OPIS INŠTRUMENTA ZA ZBIRANJE PODATKOV 

 

Ž 
98 % 

M 
2 % 

Ž 
98 % M 

2 % 

učenci 
50 % 

učenke 
50 % 
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Za pridobivanje mnenja učiteljev in učencev o pouku slovenščine v računalniški učilnici smo 

sestavili vprašalnik za učitelje (Priloga 1) in vprašalnik za učence (Priloga 2). 

Na začetku vprašalnika za učitelje so bila zastavljena splošna vprašanja o spolu, razredu, v 

katerem poučujejo, in številu let delovne dobe. Nato pa so sledila vprašanja o njihovem 

mnenju o izvajanju pouka slovenščine v računalniški učilnici. 

Prav tako je vprašalnik za učence v začetnem delu vseboval splošna vprašanja o spolu, 

razredu, ki ga učenec obiskuje, ter uporabi računalnika doma. Temu so sledila vprašanja o 

uporabi računalnika med poukom, zadnji del vprašalnika pa se je nanašal zgolj na uporabo 

računalnika med poukom slovenščine. 

 

4.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Podatke smo zbirali s pomočjo ankete in opazovanja z udeležbo pri pouku slovenščine v 

računalniški učilnici. Vprašalnik za učitelje smo v šolskem letu 2016/17 poslali na različne 

šole po Sloveniji, vprašalnike za učence pa smo v istem šolskem letu razdelili učencem na 

šoli, na kateri smo izvedli tudi akcijski del naše raziskave.  

Za opazovanje pouka smo načrtovali štiri učne ure dela v računalniški učilnici, ki so se 

razlikovale glede na učno obliko in učno snov, ki so jo učenci utrjevali. Z učenci smo utrjevali 

sopomenke, veliko začetnico, pravopisno težke besede in branje z razumevanjem. Izvedli smo 

naslednje učne oblike: frontalno in skupinsko učno obliko, individualno delo ter delo v 

dvojicah. Za utrjevanje učne snovi o pravopisno težjih besedah smo pripravili učni list, ki so 

ga učenci reševali s pomočjo spletnega Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Pri ostalih 

učnih urah smo uporabili naloge, ki so prosto dostopne na spletu. Naloge smo poiskali na 

spletnih straneh Devetka in Arnes. Vnaprej smo pripravili tudi opazovalni list (Priloga 3) za 

opazovalko in evalvacijski list za učence. Prvega smo uporabili za pridobivanje podatkov med 

učnimi urami, drugega pa so po vsaki učni uri izpolnili učenci. 

 

4.3.1 UČNE URE V RAČUNALNIŠKI UČILNICI  

 

1. UČNA PRIPRAVA 

Študentka: Janja Štrbenk Učni predmet: slovenščina 

Šola: Osnovna šola Preska Razred: 3. 

Učna tema: razvijanje zmožnosti branja  

 

Učna enota: branje z razumevanjem 

 

Učne oblike: frontalna, individualna 

 

Učne metode: razlaga, pogovor, delo z besedilom 
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Operativni učni cilji:  

 

Učenci: 

1. šepetajoče oziroma tiho berejo svoji starosti, spoznavni, sporazumevalni in recepcijski 

zmožnosti ustrezna besedila določene vrste;  

2. določajo okoliščine nastanka besedila in sporočevalčev namen;  

3. povzemajo temo in bistvene podatke ter njihovo pomensko povezanost;  

4. obnavljajo besedilo; 

5. pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti ob dejavnem stiku z neumetnostnimi besedili z 

uporabo digitalne tehnologije varno, ustvarjalno in kritično pridobivajo ter uporabljajo 

podatke/informacije.  

Prostor: računalniška učilnica 

 

Medpredmetne povezave:  
 

Učna sredstva: učni pripomočki (19 računalnikov, projektor, elektronske drsnice)  

 

Literatura:  

 

Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: 

Zavod RS za šolstvo. 

 

Viri: http://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/PesAgo.htm 

http://uciteljska.net/kvizi/HotPot/KMETmed/1.htm 

http://www2.arnes.si/~osljjk6/slovenscina_rs/gradiva_slo_rs/park_slj_3r/park_1.htm 

http://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Razumem/razumem1.htm 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?LVSI4153 

                 

 

Učne oblike, 

učna sredstva 

Predvidene dejavnosti  

učiteljice in učencev/-k 

Uvodni del  (10  minut) 

http://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/PesAgo.htm
http://uciteljska.net/kvizi/HotPot/KMETmed/1.htm
http://www2.arnes.si/~osljjk6/slovenscina_rs/gradiva_slo_rs/park_slj_3r/park_1.htm
http://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Razumem/razumem1.htm
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?LVSI4153
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Frontalna 

 

Elektronske 

drsnice,  

računalnik. 

Eden izmed učencev z mojo pomočjo demonstrira sošolcem, kako prižgemo 

računalnik in kako dostopamo do spleta.  

 

Učencem povem, da bodo utrjevali  branje z razumevanjem. Vsak učenec bo 

naloge reševal na svojem računalniku. 

 

S pomočjo projektorja jim pokažem, kako na spletu poiščejo naloge, ki jih bodo 

morali rešiti. Prve tri naloge poiščemo skupaj, tako da tudi oni delajo sproti vsak 

na svojem računalniku. Učenci imajo odprte naloge vsako v svojem spletnem 

oknu. Pri prvi nalogi nekaj primerov rešimo skupaj, nato delo nadaljujejo sami.  

 

Na elektronskih drsnicah jim pokažem, katere naloge bodo morali rešiti (učenci 

imajo zapisane naslove in naslov naloge). Povem jim, da lahko začnejo reševati  

naloge vsak v svojem  tempu. Naloge bodo reševali 30 minut. Rešujejo jih po 

vrsti, kot so zapisane na tabli. Ko nalogo rešijo, preverijo, kako uspešno so jo 

rešili, napačne odgovore popravijo. Nato nadaljujejo reševanje naslednje naloge.  

Osrednji del (30 minut) 

Individualna 

 

Elektronske 

drsnice,  

računalnik. 

Učenci samostojno rešujejo naloge:  

1. Pes Ago 

Učenci preberejo besedilo in nato odgovarjajo na zastavljena vprašanja. 

Besedilo je vidno ves čas reševanja. Učenci dobijo pri vsakem odgovoru 

povratno informacijo, ali so odgovorili pravilno.  

 

2. Kmetovanje 

Učenci preberejo daljše besedilo in nato odgovarjajo na vprašanja, ki se 

navezujejo na prebrano. Za vsak odgovor dobijo povratno informacijo.  

 

3. Živali v parku 

Učenci ponovno preberejo besedilo o živalih v parku. Nato pa morajo 

dopolniti kratko obnovo besedila, prvotno besedilo ni več vidno. Svoje 

odgovore lahko preverijo in popravijo.  

 

4. Razumem, kar berem 

Učenci preberejo krajše besedilo. Nato morajo s krajšimi povedmi 

odgovoriti na zastavljena vprašanja. Svoje odgovore lahko preverijo in po 

potrebi popravijo.  

  

5. Sladoled  

Učenci spet preberejo krajše besedilo. Nato pa sledijo različni tipi 

vprašanj, ki se navezujejo na prebrano besedilo. Ko končajo reševanje, 

dobijo povratno informacijo o svojih odgovorih. Napačne odgovore lahko 

popravijo.  

 

Vsak rešuje v lastnem tempu. Povratno informacijo dobijo tako, da na koncu 

naloge preverijo svoje odgovore. Napačne odgovore popravijo. Ko končajo 

reševanje ene naloge, lahko takoj začnejo reševati drugo. Pri dostopanju do 

drugih nalog jim po potrebi pomagam. 
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Njihovo delo ves čas spremljam in jim po potrebi pomagam. Preverim tudi, kako 

uspešno so rešili posamezno nalogo.  

Zaključni del (5 minut) 

Frontalna, 

individualna. 

Nekaj minut pred koncem učne ure učence prosim, da naj zaključijo delo. Nato 

vodim pogovor. Vprašam jih, ali so se jim zdele naloge zahtevne, s čim so imeli 

težave, koliko nalog so rešili, kaj jim je bil všeč pri takem načinu pouka.  

 

Učence prosim, da naj svoja razmišljanja o učni uri še zapišejo. Učno uro 

individualno pisno ocenijo z oceno od 1 do 5, poleg tega pa zapišejo, kaj jim je 

bilo všeč in kaj bi spremenili.  

 

TABELSKA SLIKA 
Pes Ago 

www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/PesAgo.htm 
 

Kmetovanje  

uciteljska.net/kvizi/HotPot/KMETmed/1.htm 
 
Živali v parku 

www2.arnes.si/~osljjk6/slovenscina_rs/gradiva_slo_rs/park_slj_3r/park_1.htm 
 

Razumem, kar berem 

www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Razumem/razumem1.htm 
 
Sladoled 

www.thatquiz.org/sl/practicetest?LVSI4153 

  

http://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/PesAgo.htm
http://uciteljska.net/kvizi/HotPot/KMETmed/1.htm
http://www2.arnes.si/~osljjk6/slovenscina_rs/gradiva_slo_rs/park_slj_3r/park_1.htm
http://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Razumem/razumem1.htm
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2. UČNA PRIPRAVA 

 

UČNA PRIPRAVA ZA SLOVENŠČINO – JEZIKOVNI POUK 

Študentka: Janja Štrbenk Učni predmet: slovenščina 

Šola: Osnovna šola Preska Razred: 3. 

Učna tema: razvijanje pravopisne zmožnosti 

 

Učna enota: zapis besed s kritičnimi glasovi 

 

Učne oblike: frontalna, skupinska 

 

Učne metode: razlaga, pogovor, delo z besedilom 

 

Operativni učni cilji:  

 

Učenci: 

1. utrjujejo zapis besed s kritičnimi glasovi; 

2. pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti ob dejavnem stiku z neumetnostnimi besedili z 

uporabo digitalne tehnologije varno, ustvarjalno in kritično pridobivajo ter uporabljajo 

podatke/informacije.  

Prostor: računalniška učilnica 

 

Medpredmetne povezave: / 

 

Učna sredstva: učni pripomočki (6 računalnikov, projektor, elektronske drsnice)  

 

Literatura:  

 

Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: 

Zavod RS za šolstvo. 

 

Viri: https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=201&View=1&Query=%2A 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y4ln12z81m6 

 

 

  

https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=201&View=1&Query=%2A
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y4ln12z81m6
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Učne oblike, 

učna sredstva 

Predvidene dejavnosti  

učiteljice in učencev/-k 

Uvodni del  (10  minut) 

Frontalna 

 

Elektronske 

drsnice,  

računalnik. 

Učence razdelim v skupine po tri. Vsaka skupina uporablja en računalnik. Prosim 

jih, da naj zaženejo računalnik in odprejo spletno stran Fran.  

 

Povem jim, da bodo utrjevali zapis besed s kritičnimi glasovi. Vsak učenec bo 

dobil svoj delovni list in ga bo reševal v skupini s pomočjo spletnega Slovarja 

slovenskega knjižnega jezika.  

 

S pomočjo projektorja jim pokažem, kateri slovar na spletni strani naj odprejo. 

Učencem pokažem, kam morajo vpisati geslo, da bodo v skupini lahko preverili 

oziroma poiskali pravilne odgovore. Prvi primer rešimo skupaj.  

 

Učenci svoje odgovore preverijo s pomočjo spletnega Slovarja slovenskega 

knjižnega jezika. Poleg svojega odgovora prepišejo tudi prvi del gesla iz SSKJ-ja 

(npr. medved -eda), tako lahko preverim, ali so uporabljali tudi računalnik.  

 

Osrednji del (30 minut) 

Skupinska  

 

Elektronske 

drsnice,  

računalnik. 

Učenci rešujejo naloge v skupinah. Za reševanje imajo na voljo 30 minut. V tem 

času rešijo delovni list in nalogo na spletu. 

 

Njihovo delo ves čas spremljam in jim po potrebi pomagam. Preverim tudi, kako 

uspešno so rešili posamezno nalogo.  

 

Ko so rešili delovni list, so skupaj rešili še nalogo na spletu. Naloga od učencev 

zahteva, da v povedi izberejo pravilen zapis besede. Učenci si lahko pomagajo 

tudi z uporabo spletnega Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Opozorim jih na 

napako, ki je v nalogi, in sicer beseda izcimilo ni v nobenem primeru zapisana 

pravilno. Prav tako jih opozorim na besedo predpotopni oz. jo po potrebi 

razložim.  

Zaključni del (5 minut) 

Frontalna,  

individualna. 

Nekaj minut pred koncem učne ure učence prosim, da naj končajo delo. Nato 

vodim pogovor. Vprašam jih, ali so se jim zdele naloge zahtevne, s čim so imeli 

težave, koliko nalog so rešili, kaj jim je bil všeč pri takem načinu pouka ter kako 

je potekalo delo v skupini.  

 

Učence prosim, da naj svoja razmišljanja o učni uri še zapišejo. Učno uro pisno 

ocenijo z oceno od 1 do 5, poleg tega pa zapišejo, kaj jim je bilo všeč in kaj bi 

spremenili.  
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Priloga 1: DELOVNI LIST 

Na spletu poišči stran www.fran.si. Med slovarji poišči Slovar slovenskega knjižnega jezika in 

ga odpri. Z njim si pomagaj pri reševanju spodnjih nalog.  

1. Ali v besedi manjka d ali t? Da najdeš pravilen odgovor, si pomagaj s spletnim 

slovarjem.  

 

  medve__ 

 

 močera__ 

 

   labo__ 

 

  goz__ 

 

  gra__ 

 

  

http://www.fran.si/
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2. Podčrtaj pravilno zapisane besede. Svoje odgovore preveri v spletnem slovarju.  

 

Tine živi v desetem nadstropju/natstropju.  

 

Moj oče v žepu vedno nosi ropček/robček.  

 

Sapramiška je zelo tanka kniga/knjiga. 

 

Droptine/drobtine pod mizo bo pojedel naš kuža.  

 

Kužku lahko rečemo tudi ps/pes.  

 

Neža je opravila vozniški ispit/izpit.  

 

Teško/težko je ves dan sedeti v razredu.   

 

Plavalni klup/klub Ljubljana je najboljši. 

 

 

3. V spodnjih povedih so napake. Napačno zapisane besede popravi in jih pravilno zapiši 

na črto poleg povedi. Piši s pisanimi črkami. Svoje odgovore preveri v spletnem 

slovarju.  

 

V gozdu živi medvet. _____________________________ 

 

Pri čebelarju sem kupila met. ____________________________ 

 

Gat je strupena kača. __________________________________ 
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Na cesti je ležal hlot. _________________________________ 

 

Krd je naredil krtino. ________________________________ 

 

Želot je padel z drevesa. ____________________________ 

 

Sladolet stane desed evrov. ___________________________ 

 

Planika je retka rastlina. _____________________________ 

 

Iz gosenice se razvije metul. ____________________________ 

 

4. V spletni iskalni vpiši geslo pravopisne vaje. Klikni na prvi zadetek in na drugi strani 

nalog reši četrto nalogo.  (https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y4ln12z81m6)  

  

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y4ln12z81m6
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3. UČNA PRIPRAVA 

 

UČNA PRIPRAVA ZA SLOVENŠČINO – JEZIKOVNI POUK 

Študentka: Janja Štrbenk Učni predmet: slovenščina 

Šola: Osnovna šola Preska Razred: 3. 

Učna tema: razvijanje pravopisna zmožnost 

 

Učna enota: utrjevanje rabe velike začetnice 

 

Učne oblike: frontalna 

 

Učne metode: razlaga, pogovor, delo z besedilom 

 

Operativni učni cilji:  

 

Učenci: 

1. utrjujejo rabo velike začetnice na začetku povedi;  

2. utrjujejo rabo velike začetnice v lastnih imenih bitij;  

3. utrjujejo rabo velike začetnice v bližnjih zemljepisnih lastnih imenih; 

4. rabo velike začetnice v svojilnih pridevnikih, izpeljanih iz lastnih imen bitij; 

5. pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti ob dejavnem stiku z neumetnostnimi besedili z 

uporabo digitalne tehnologije varno, ustvarjalno in kritično pridobivajo ter uporabljajo 

podatke/informacije.  
Prostor: računalniška učilnica 

 

Medpredmetne povezave: / 

 

Učna sredstva: učni pripomočki (računalnik, projektor, elektronske drsnice)  

 

Literatura:  

 

Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: 

Zavod RS za šolstvo. 

 

Viri: http://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/1_VEL_ZA%c8ET/Vel_zac.htm 

http://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/janja.htm 
http://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/zacetnice1.htm 

http://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/2_VEL_ZACET/VZ_2.htm 

 

 

  

http://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/1_VEL_ZA%c8ET/Vel_zac.htm
http://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/janja.htm
http://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/zacetnice1.htm
http://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/2_VEL_ZACET/VZ_2.htm
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Učne oblike, 

učna sredstva 

Predvidene dejavnosti  

učiteljice in učencev/-k 

Uvodni del  (10  minut) 

Frontalna 

 

Elektronske 

drsnice,  

računalnik. 

Učencem povem, da bodo utrjevali uporabo velike začetnice. Pri tej učni uri ne 

bodo uporabljali vsak svojega računalnika, ampak bomo naloge reševali skupaj. 

Naloge bom projicirala. Vsak učenec bo rešil en primer.  

 

 

Osrednji del (30 minut) 

Frontalna 

 

Elektronske 

drsnice,  

računalnik. 

Učenci rešujejo naslednje naloge:  

1. Iščem te, velika začetnica 

Učenci morajo v besedilu poiskati vse velike začetnice tako, da kliknejo 

na besedo, ki bi morala biti zapisana z veliko začetnico. Sproti lahko tudi 

vidijo, koliko velikih začetnic morajo še poiskati. Učence opozorim na 

besedo Podutik oz. jim povem, da je to del Ljubljane.  

 

2. Velika začetnica 

Učenci morajo tudi pri tej nalogi v besedilu poiskati vse besede, ki bi 

morale biti zapisane z veliko začetnico. Ves čas lahko vidijo, koliko 

velikih začetnic še morajo poiskati. Opozorim jih na besedo gašperček in 

preverim, ali vedo, kaj pomeni.  

 

3. Spet začetnice 

Učenci morajo v besedilu klikniti na besedo, ki bi morala biti zapisana z 

veliko začetnico in jo zapisati pravilno. Ob koncu lahko svoje odgovore 

preverijo, izpiše se jim, koliko napak morajo še poiskati.  

 

4. Lastna imena 

V besedilu morajo učenci poiskati besede, ki bi morale biti zapisane z 

veliko začetnico. Ves čas lahko spremljajo, koliko besed morajo še 

poiskati.  

 

Vsak primer reši eden izmed učencev.  

 

Učence pred reševanjem posamezne naloge opozorim na pravopisne napake in na 

morebitne neznane besede (npr. gašperček, Podutik).  

 

Zaključni del (5 minut) 

Frontalna, 

individualna. 

Nekaj minut pred koncem učne ure končajo reševanje nalog.  

Nato vodim pogovor. Vprašam jih, ali so se jim zdele naloge zahtevne, s čim so 

imeli težave (morda z neznanimi besedami, npr. gašperček), kaj jim je bilo všeč 

pri takem načinu pouka v primerjavi s prejšnjimi učnimi urami.  

 

Učence prosim, da naj svoja razmišljanja o učni uri še zapišejo. Učno uro pisno 

ocenijo z oceno od 1 do 5, poleg tega pa zapišejo, kaj jim je bilo všeč in kaj bi 

spremenili. 
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4. UČNA PRIPRAVA 

 

UČNA PRIPRAVA ZA SLOVENŠČINO – JEZIKOVNI POUK 

Študentka: Janja Štrbenk Učni predmet: slovenščina 

Šola: Osnovna šola Preska Razred: 3. 

Učna tema: razvijanje poimenovalne zmožnosti 

 

Učna enota: sopomenke, nadpomenke, protipomenke 

 

Učne oblike: frontalna, delo v dvojicah 

 

Učne metode: razlaga, pogovor, delo z besedilom 

 

Operativni učni cilji:  

 

Učenci: 

1. navajajo besede iz istega tematskega polja, besede z nasprotnim, enakim/podobnim, ožjim ali 

širšim pomenom; 

2. pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti ob dejavnem stiku z neumetnostnimi besedili z 

uporabo digitalne tehnologije varno, ustvarjalno in kritično pridobivajo ter uporabljajo 

podatke/informacije.  

Prostor: računalniška učilnica 

 

Medpredmetne povezave:  
 

Učna sredstva: učni pripomočki (10 računalnikov, projektor, elektronske drsnice)  

 

Literatura:  

 

Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: 

Zavod RS za šolstvo. 

 

Viri: https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=201&View=1&Query=%2A 

http://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/Klavdija/Popravi3.htm 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w4ln3aw86rs 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x4ln3gy82r1 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y4ln3iw81di 

 

 

 

 

  

https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=201&View=1&Query=%2A
http://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/Klavdija/Popravi3.htm
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w4ln3aw86rs
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x4ln3gy82r1
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y4ln3iw81di
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Učne oblike, 

učna sredstva 

Predvidene dejavnosti  

učiteljice in učencev/-k 

Uvodni del  (10  minut) 

Frontalna 

 

Elektronske 

drsnice,  

računalnik. 

Učence razdelim v pare, vsak par bo uporabljal en računalnik.  

 

Povem  jim, da bodo utrjevali besede z enakim, nasprotnim in širšim pomenom. 

Vsak par bo naloge reševal na svojem računalniku. 

 

S pomočjo projektorja jim pokažem, katere naloge bodo morali rešiti. Vsak par 

rešuje naloge tako, da se pri delu na računalniku izmenjujeta. Vsak reši en primer, 

o pravilnem odgovoru se posvetujeta.  

 

Povem jim, da lahko vsaka dvojica rešuje  naloge v svojem  tempu. Reševali 

bodo 30 minut.  

Osrednji del (30 minut) 

Delo v dvojicah 

 

Elektronske 

drsnice,  

računalnik. 

Učenci v dvojicah rešujejo naloge:  

1. Poišči nadpomenke 

Učenci morajo sklopu besed, ki so zapisna v stolpcu, izbrati pravilno 

nadpomenko. Na voljo imajo več odgovorov. Ko rešijo nalogo, svoje 

odgovore preverijo in po potrebi popravijo.  

 

2. Protipomenke 

Spletna povezava zajema sklop vaj o protipomenkah. Najprej učenci 

iščejo pare protipomenk in jih povežejo. Nato morajo sami napisati 

protipomenke določenim besedam. Nazadnje še dopolnijo povedi, ki 

vsebujejo protipomenke. Ko rešijo naloge, lahko za vsak odgovor vidijo, 

ali je bil pravilen. Nepravilne odgovore popravijo. 

3. Sopomenke 1 

Učenci morajo danim besedam poiskati sopomenke. Pod nalogo imajo 

dane možne odgovore in morajo jih povezati s pravo sopomenko. Ob 

koncu pregledajo svoje odgovore, nepravilne popravijo.  

 

4. Sopomenke 3 

Učenci morajo zapisati sopomenko besedi, ki je uporabljena v kratki 

povedi. Za dodatno pomoč imajo zapisano prvo črko besede. Tudi pri teh 

nalogah na koncu izvedo, kateri odgovori so bili pravilni, in napačne 

popravijo.  

 

Po pregledu vsake naloge začnejo reševati naslednjo nalogo.  

 

Njihovo delo ves čas spremljam in jim po potrebi pomagam. Preverim tudi, kako 

uspešno so rešili posamezno nalogo.  
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Zaključni del (5 minut) 

Frontalna,  

Individualna.  

Nekaj minut pred koncem učne ure učence prosim, da naj zaključijo delo. Nato z 

vodim pogovor. Vprašam jih, ali so se jim zdele naloge zahtevne, s čim so imeli 

težave, koliko nalog so rešili, kaj jim je bilo všeč pri takem  načinu pouka, so 

imeli težave pri usklajevanju v paru. 

  

Učence prosim, da naj svoja razmišljanja o učni uri še zapišejo. Učno uro pisno 

ocenijo z oceno od 1 do 5, poleg tega pa zapišejo, kaj jim je bilo všeč in kaj bi 

spremenili.  

 

 

 

TABELSKA SLIKA 
 

Poišči nadpomenke  

http://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/Klavdija/Popravi3.htm 

 

Protipomenke 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w4ln3aw86rs 

 

Sopomenke 1  

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x4ln3gy82r1 

 

Sopomenke 3  

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y4ln3iw81di 

 

4.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo vprašalnikov, smo vnesli v program Excel. Odprta 

vprašanja smo obdelali tako, da smo odgovore kodirali in jih razvrstili v skupine, glede na 

podobnost odgovorov. Ko smo podatke vnesli, smo odgovore obdelali z istim programom in 

jih predstavili v obliki grafov in preglednic.  

Mnenja učencev o posamezni učni uri smo prav tako kodirali in vnesli v program Excel. 

Svoja opažanja učnih ur smo uporabili in navedli pri raziskovalnih vprašanjih, pri katerih je 

bilo to potrebno.  

  

http://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/Klavdija/Popravi3.htm
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w4ln3aw86rs
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x4ln3gy82r1
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y4ln3iw81di
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5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

5.1 PRVO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

Koliko učiteljev razrednega pouka izvaja pouk slovenščine v računalniški učilnici? 

 

5.1.1 REZULTATI  

 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kolikšen odstotek učiteljev sploh izvaja 

pouk slovenščine v računalniški učilnici. Odgovore smo poiskali v rezultatih ankete učiteljev 

in učencev. 

 

Graf 4: Prikaz odgovorov učiteljev na vprašanje, ali imajo na šoli računalniško učilnico 

Iz odgovorov učiteljev smo ugotovili, da na nekaterih šolah niti nimajo računalniške učilnice, 

in sicer je 19 % vseh anketiranih na to vprašanje odgovorilo negativno. 

  

 

Graf 5: Prikaz odgovorov učiteljev na vprašanje o izvajanju pouka slovenščine v računalniški 

učilnici 

Ne. 
81 % 

Da. 
19 % 

Ne. 
63 % 

Da. 
37 % 
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Odgovori na vprašanja o poučevanju slovenščine v računalniški učilnici in o poučevanju 

ostalih predmetov so povezani tudi z odgovori na prejšnje vprašanje. Slovenščino v 

računalniški učilnici poučuje 37 % anketiranih učiteljev. 

Približno tolikšen, kot je odstotek učiteljev, ki ne poučujejo slovenščine v računalniški 

učilnici, pa je odstotek tistih, ki poučujejo v računalniški učilnici druge predmete (64 %). 

 

Graf 6: Prikaz odgovorov učiteljev na vprašanje o poučevanju ostalih predmetov v 

računalniški učilnici 

Od tega učitelji najpogosteje poučujejo matematiko (80 %) in spoznavanje okolja (46 %), 

nato sledijo  ostali predmeti, npr. likovna umetnost. 

 

Tudi učenci so nam v vprašalniku podali odgovore o izvajanju pouka slovenščine v 

računalniški učilnici.  

 

Graf 7: Prikaz odgovorov učencev na vprašanje o učenju v računalniški učilnici 

Odstotek je drugačen kot pri učiteljih, in sicer je 47 % učencev odgovorilo, da se v šoli nikdar 

ne učijo s pomočjo računalnikov. Učenci, ki pa se učijo z računalniki, so najpogosteje omenili 

učenje z računalniki pri matematiki, sledila pa je slovenščina. 

Ne. 
36 % 

Da, v 
računalniški 

učilnici 
poučujem … 

64 % 

Ne. 
47 % 

Da, pri 
predmetih 

53 % 
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Graf 8: Prikaz odgovorov učencev na vprašanje o izvajanju pouka slovenščine v računalniški 

učilnici v šolskem letu 2016/17 

V šolskem letu 2016/17 je imelo pouk slovenščine v računalniški učilnici le 11 % učencev. 

Ostali (89 %) so na vprašanje odgovorili negativno. 

Razlika se najverjetneje pojavlja, ker so učenci pouk slovenščine v računalniški učilnici 

izvajali v prejšnjih šolskih letih. 

 

5.1.2 INTERPRETACIJA 

 

Iz zbranih podatkov na zastavljeno raziskovalno vprašanje lahko odgovorimo, da je odstotek 

učiteljev, ki poučujejo slovenščino v računalniški učilnici, majhen (37 %). Učitelji v 

računalniški učilnici pogosteje poučujejo druge predmete, najpogosteje matematiko in 

spoznavanje okolja. Do enake ugotovitve sta prišli tudi avtorici raziskave o uporabi IKT-ja v 

prvem triletju B. Škrabar in V. Sulčič (2009). Poročali sta namreč, da se učitelji najpogosteje 

odločijo za poučevanje matematike v računalniški učilnici, sledi spoznavanje okolja in šele 

nato slovenščina.  

Tudi iz odgovorov učencev lahko pridobljene podatke učiteljev potrdimo, saj je večina 

učencev (89 %) na vprašanje, ali so v šolskem letu 2016/17 imeli pouk slovenščine v 

računalniški učilnici, odgovorila negativno.  

Slovenščina je bila navedena kot drugi najpogostejši predmet, ki so ga imeli v računalniški 

učilnici. Zanimiv je odstotek učencev, ki so v šolskem letu 2016/17  imeli pouk slovenščine v 

računalniški učilnici. Le-ta je namreč nizek (11 %), in sicer glede na odgovore na vprašanje, 

pri katerem predmetu so se že učili s pomočjo računalnika – tam je bila med pogostejšimi 

slovenščina. Razlog za to je verjetno ta, da so imeli učenci pouk slovenščine v računalniški 

učilnici v preteklih razredih.  

Eden izmed razlogov, da učitelji pouk slovenščine izvajajo tako redko v računalniški učilnici, 

je verjetno tudi ta, da na svoji šoli vsi nimajo računalniških učilnici.  
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5.2 DRUGO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

Kolikokrat poteka pouk slovenščine v računalniški učilnici?  

 

5.2.1 REZULTATI  

 

Odgovore na zastavljeno raziskovalno vprašanje smo razbrali iz odgovorov učencev in 

učiteljev. 

Prikazani so odgovori tistih učencev, ki so odgovorili pritrdilno na vprašanje, ali so v 

letošnjem šolskem letu imeli pouk slovenščine v računalniški učilnici.  

 

Graf 9: Prikaz pogostosti izvajanja pouka slovenščine v računalniški učilnici (odgovori 

učencev) 

Večina učencev (71 %) je na vprašanje odgovorila, da so imeli pouk slovenščine v 

računalniški učilnici enkrat v šolskem letu 2016/17. Ostali (29 %) pa so odgovorili, in sicer da 

so imeli pouk slovenščine v računalniški učilnici dvakrat med šolskim letom.  

 

Graf 10: Prikaz pogostosti izvajanja pouka slovenščine v računalniški učilnici (odgovori 

učiteljev) 
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Med učitelji, ki so na vprašanje, ali izvajajo pouk slovenščine v računalniški učilnici,  

odgovorili pritrdilno, je večina (44 %) poročala, da tako obliko izvajajo enkrat ali dvakrat 

med šolskim letom. Večji delež (31 %) jih poučuje slovenščino v računalniški učilnici enkrat 

na dva meseca, 13 % enkrat na teden in enak odstotek enkrat na mesec.  

 

5.2.2 INTERPRETACIJA 

 

Iz ugotovitev prvega raziskovalnega vprašanja smo razbrali, da je odstotek učiteljev, ki se 

odločijo za poučevanje slovenščine v računalniški učilnici, majhen. Na raziskovalno 

vprašanje lahko torej odgovorimo, da je pogostost izvajanja take oblike pouka prav tako 

nizka. Kar 71 % učencev in 44 % učiteljev je namreč poročalo, da jo izvajajo le enkrat med 

šolskim letom. Le 13 % učiteljev je poročalo, da jo izvajajo pogosteje (enkrat na mesec 

oziroma enkrat na teden). Sklepamo lahko, da ta učna metoda med učitelji ni pogosto 

uporabljena. Nasprotno pa je pokazala raziskava RIS (2003) med slovenskimi učitelji, in sicer 

kar 28 % učiteljev razrednega pouka izvaja več kot eno uro na teden v računalniški učilnici (v 

povprečju 3,3 ure). Glede na prejšnje ugotovitve lahko sklepamo, da v tem času ne poučujejo 

slovenščine.  

 

5.3 TRETJE RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

Kaj navajajo za vzrok tisti učitelji razrednega pouka, ki pouka slovenščine ne izvajajo v 

računalniški učilnici? 

 

5.3.1 REZULTATI  

 

Graf 11: Prikaz vzrokov za neizvajanje pouka slovenščine v računalniški učilnici (odgovori 

učiteljev) 

Med učitelji, ki pouka slovenščine ne izvajajo v računalniški učilnici, jih je 6 % kor razlog 

navedlo to, da so učenci v računalniški učilnici preveč nemirni. Prav tako je 6 % anketiranih 
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navedlo, da je računalniška učilnica na šoli ves čas zasedena. Enak odstotek pa, da ne vedo 

katera učna snov je primerna za pouk slovenščine v računalniški učilnici. Učitelji (13 %) so 

prav tako navajali, da v računalniški učilnici ni dovolj prostora za vse učence, enak delež pa je 

poročal, da v računalniški učilnici poučujejo druge predmete. Kar nekaj učiteljev (19 %) je 

mnenja, da učenci preživijo dovolj časa pred računalnikom. Največ (38 %) pa jih je navedlo 

svoje razloge, ki niso bili zajeti med možnimi odgovori, npr. tak način pouka zahteva veliko 

priprav, učenci še niso opismenjeni, naloge na računalniku imajo za domačo nalogo, 

interaktivna gradiva uporabljamo v razredu.  

 

5.3.2 INTERPRETACIJA 

 

Iz zgoraj pridobljenih rezultatov smo ugotovili, da so učitelji na tem področju še neizkušeni in 

ne vedo, kako bi izvajali pouk slovenščine v računalniški učilnici. Prav tako je problem tudi z 

dostopnostjo računalnikov, kar potrjuje tudi raziskava I. Gerliča (2010), ki smo jo omenili v 

teoretičnem delu. Odgovori učiteljev kažejo na to, da bi bila o pouku slovenščine v 

računalniški učilnici potrebna dodatna izobraževanja za učitelje. Prav tako pa je očitno 

opremljenost osnovnih šol z računalniki še vedno slaba. Zanimivo je, da se učitelji pogosteje 

odločijo za poučevanje drugih predmetov v računalniški učilnici. V nadaljnjih raziskavah bi 

lahko primerjali naloge za posamezne predmete in ugotovili, ali je za ostale predmete na voljo 

več primernih nalog za pouk v računalniški učilnici.  

 

5.4 ČETRTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE  

 

Katero predmetno področje prevladuje pri delu v računalniški učilnici? 

 

5.4.1 REZULTATI 

 

V naši magistrski nalogi smo se osredotočili na jezikovni del pouka slovenščine. Z 

vprašalnikom smo želeli ugotoviti, katero področje prevladuje med učitelji.  

 

Graf 12: Prikaz dela pouka slovenščine, ki ga v računalniški učilnici izvajajo učitelji 

(odgovori učiteljev) 
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Večina učiteljev (63 %), ki poučuje slovenščino v računalniški učilnici, tam poučuje samo 

jezikovni pouk. Med učitelji, ki poučujejo jezikovni in književni pouk v računalniški učilnici, 

je več takih, ki pogosteje poučujejo jezikovni pouk (25 %). Enak odstotek (6 %) pa je tistih, ki 

poučujejo samo književni pouk oziroma poučujejo književni pouk pogosteje kot jezikovni.  

V nadaljevanju vprašalnika smo učiteljem zastavili vprašanje, katere teme (jezikovne in 

knjižne) obravnavajo v računalniški učilnici.  

 

Graf 13: Prikaz jezikovnih tem, obravnavanih v računalniški učilnici (odgovori učiteljev) 

Učitelji so poročali, da v računalniški učilnici poučujejo naslednje jezikovne teme: 

opismenjevanje (40 %), samostalnik in pridevnik (32 %), opis osebe, rastline (16 %) in 

slovnične strukture (12 %).  

Poleg zgoraj naštetih jezikovnih tem so učitelji našteli tudi književne.  

 

Graf 14: Prikaz književnih tem, obravnavanih v računalniški učilnici (odgovori učiteljev) 
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Večina učiteljev (50 %) z učenci v računalniški učilnici posluša književna dela, ki so dostopna 

na spletu. Četrtina učiteljev (25 %) učencem pripravi poustvarjalne naloge, enak odstotek pa 

kviz o prebranem književnem delu oziroma odlomku.  

Tudi učencem smo zastavili vprašanje, kaj so se učili, ko so imeli pouk slovenščine v 

računalniški učilnici. Dobili smo naslednje odgovore. 

 

Graf 15: Prikaz odgovorov učencev na vprašanje o temah, ki so jih obravnavali v računalniški 

učilnici 

Večina učencev (60 %) ni znala zapisati, katere teme so obravnavali v računalniški učilnici. 
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5.4.2 INTERPRETACIJA  

 

Iz zbranih podatkov smo ugotovili, da pri poučevanju slovenščine v računalniški učilnici 

prevladuje jezikovni del. Večina učiteljev (63 %) poučuje samo jezikovni pouk. Tudi tisti, ki 

poučujejo književni in jezikovni pouk, večkrat izberejo slednjega (25 %). To lahko sklepamo 

tudi iz odgovorov učencev – navedli so zgolj teme iz jezikovnega dela (40 %). Učitelji v 

računalniški učilnici najpogosteje obravnavajo teme opismenjevanja, kar kaže na to, da 

učitelji tako obliko pouka izvajajo že od prvega razreda dalje. Pri književnem pouku pa 

najpogosteje zgolj poslušajo književna dela oziroma odlomke le-teh, ki so dostopni na spletu. 

Učitelji se pogosteje odločijo za poučevanje jezikovnega dela pouka v računalniški učilnici, 

ker je na voljo več nalog. Vendar pa menimo, da lahko je možno izvajati tudi književni pouk v 

računalniški učilnici. Učencem lahko pripravimo kviz o določenem knjižnem delu, lahko s 

pomočjo računalnika sami poustvarijo kakšno zgodbo, iščejo podatke o pisateljih oz. pesnikih 

itn. 

Večina učencev (60 %) pa ni znala zapisati, česa so se učili pri pouku slovenščine v 

računalniški učilnici. Ta podatek lahko kaže tudi na to, da taka vrsta pouka morda res motivira 

učence, vendar želeni učinek ni dosežen. O tem je v svojem članku pisal tudi Krnel (2008), ki 

je navedel ugotovitve tujega avtorja, in sicer naj bi učenci od take vrste učenja pričakovali 

manj miselnega napora in si posledično tudi manj zapomnili. 

 

5.5 PETO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

Kateri del učnega procesa pri slovenščini se največkrat izvaja v računalniški učilnici? 

 

5.5.1 REZULTATI 

  

Iz vprašalnika, ki smo ga posredovali učiteljem, smo pridobili naslednje rezultate:  

 

Graf 16: Prikaz odgovorov na vprašanje o delih učnega procesa (odgovori učiteljev) 
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Učitelji pri pouku slovenščine v računalniški učilnici najpogosteje izvajajo utrjevanje učne 

snovi (94 %). Nekaj učiteljev (6 %) pa v računalniški učilnici preverja znanje.  

Iz odgovorov učencev smo razbrali podobne odgovore.  

 

Graf 17: Prikaz odgovorov o delih učnega procesa v računalniški učilnici (odgovori učencev) 

Tudi učenci so poročali, da največkrat utrjujejo učno snov (50 %), tretjina (33 %) jih je 

poročala, da učiteljica preverja njihovo znanje. Manjši delež (17 %) pa je poročal, da 

učiteljica v računalniški učilnici preveri njihovo predznanje.  

 

5.5.2 INTERPRETACIJA 

 

Iz pridobljenih podatkov smo ugotovili, da učitelji najpogosteje izvajajo utrjevanje učne 

snovi, in sicer kar 94 % anketiranih. To so potrdili tudi učenci, največ (50 %) jih je namreč 

poročalo, da v računalniški učilnici ponavljajo snov, ki so jo že spoznali v razredu. Prav tako 

so odgovori učiteljev in učencev podobni glede izvajanja preverjanja v računalniški učilnici, 

kar 33 % učencev in 6 % učiteljev. Zanimivo je, da nihče izmed anketiranih učiteljev v 

računalniški učilnici ne izvaja preverjanja predznanja in spoznavanja nove učne snovi,  

medtem ko je 17 % učencev poročalo, da učiteljica preverja njihovo predznanje na tak način.  

Do podobnih ugotovitev sta prišili B. Škrabar in V. Sulčič (2009), kot smo že omenili v 

Teoretičnem delu. Tudi v njuni raziskavi so učitelji poročali, da najpogosteje uporabljajo 

računalniško učilnico za ponavljanje in utrjevanje učne snovi. Tudi mi smo v računalniški 

učilnici izvajali zgolj utrjevanje učne snovi. Na spletu je namreč največ nalog namenjenih, 

ravno utrjevanju učne snovi. Verjetno se tudi za to, tako velik delež učiteljev odloča za 

izvajanje tega dela učnega procesa v računalniški učilnici.  
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5.6 ŠESTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

V čem vidijo učitelji razrednega pouka prednost poučevanja slovenščine v računalniški 

učilnici? 

 

5.6.1 REZULTATI 

 

 

Graf 18: Prikaz odgovorov učiteljev na vprašanje o prednostih pouka v računalniški učilnici 

Večina učiteljev (44 %) vidi prednosti pouka slovenščine v računalniški učilnici v tem, da taka 

oblika omogoča individualno delo učencev in takojšnjo povratno informacijo. Poleg tega so 

poročali, da so učenci bolj motivirani za delo (28 %). Enakemu deležu učiteljev (28 %) pa se 

zdi ta metoda dobra popestritev pouka.  

 

5.6.2 INTERPRETACIJA 

 

Učitelji vidijo prednosti pouka slovenščine predvsem v tem, da učenci lahko samostojno 

rešujejo naloge in po končanem delu takoj dobijo povratno informacijo. Opažajo tudi, da so 

učenci bolj motivirani za delo in z uporabo te metode popestrijo pouk slovenščine.  

O podobnih ugotovitvah so poročali tudi avtorji tujih in slovenskih raziskav, ki smo jih 

omenili v Teoretičnem delu. Čeprav je v večini raziskav med učitelji prevladovalo mnenje, da  

je največja prednost predvsem v motivaciji učencev. Raziskava B. Škrabar in V. Sulčič (2009) 

med slovenskimi učitelji pa je pokazala, da večje število učiteljev vidi prednost v 

individualnem delu učencev, saj lahko naloge rešujejo v svojem tempu. Seveda pa se pojavlja 

vprašanje, ali si učenci na tak način učno snov res bolj utrdijo.  
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5.7 SEDMO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

Koliko učiteljev razrednega pouka načrtuje svoje delo pri predmetu slovenščina v računalniški 

učilnici samostojno? 

 

5.7.1 REZULTATI  

 

 

Graf 19: Prikaz odgovorov učiteljev o samostojnem načrtovanju pouka 

Manjši delež učiteljev (38 %) svoje delo pri predmetu slovenščina v računalniški učilnici 

načrtuje samostojno. Večina (63 %) uporabi računalniške programe za poučevanje 

slovenščine.  

 

Graf 20: Prikaz programov, ki jih uporabljajo učitelji 
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pet in drugi. Manj učiteljev (35 %) pa uporablja prosto dostopne portale, kot sta npr. Arnes in 

Devetka.net.  

5.7.2 INTERPRETACIJA 

 

Le 38 % učiteljev delo v računalniški učilnici pri predmetu slovenščine načrtuje samostojno. 

Večina (62 %) jih uporablja plačljive ali prosto dostopne spletne programe. V večji meri se 

odločajo za uporabo plačljivih programov, ki so po navadi v sklopu učnega gradiva, ki ga 

uporabljajo pri pouku. Tako majhen odstotek učiteljev, ki ure načrtujejo sami, lahko kaže na 

to, da na tem področju nimajo dovolj kompetenc, da bi tak način pouka lahko načrtovali sami. 

Tudi B. Škrabar in V. Sulčič (2009) sta v svoji raziskavi potrdili hipotezo, da je med učitelji 

veliko zanimanje za to področje, le dodatnih izobraževanj s tega področja primanjkuje. Morda 

pa čutijo pritisk s strani staršev, da v polnosti izkoristijo vse kar so kupili v sklopu učnega 

gradiva in se tudi zato ne odločajo za samostojno načrtovanje. 

 

5.8 OSMO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

Koliko učiteljev razrednega pouka individualizira in diferencira pouk slovenščine v 

računalniški učilnici? 

 

5.8.1 REZULTATI  

 

Pri izvedbi pouka slovenščine v računalniški učilnici vidimo tudi prednost v tem, da lahko 

učencem pouk individualiziramo. Zanimalo nas je, ali to počnejo tudi učitelji, ki tako obliko 

pouka že izvajajo.  

 

 

Graf 21: Prikaz deleža učiteljev, ki individualizirajo delo učencev 
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Večji delež učiteljev (56 %) dela v računalniški učilnici ne individualizira, malo manj kot 

polovica anketiranih (44 %) pa ga. Od tega jih 70 % delo individualizira učno šibkejšim 

učencem in nadarjenim, ostali (30 %) pa vsem.  

 

 

Graf 22: Prikaz deleža učiteljev, ki diferencirajo delo učencev 

Delež učiteljev, ki delo učencev diferencirajo, je enak deležu (50 %) tistih, ki tega ne izvajajo. 

Vsi učitelji, ki diferenciacijo izvajajo, izvajajo obliko notranje diferenciacije. V večini 

primerov učencem dajo različne naloge, ki jih rešujejo vsak v svojem tempu. Vmes po potrebi 

individualno pomagajo tistim, ki to potrebujejo.  

 

Graf 23: Prikaz odgovorov učencev na vprašanje, ali dobijo pri pouku slovenščine v 

računalniški učilnici vsi enake naloge 

Večina učencev (80 %) je poročala o tem, da dobijo vsi enake naloge. Le 20 % jih je na 

vprašanje, ali dobijo pri pouku slovenščine v računalniški učilnici vsi enake naloge, 

odgovorilo negativno. 

 

5.8.1 INTERPRETACIJA 

 

Večji delež učiteljev pouka v računalniški učilnici ne individualizira (56 %). Enak odstotek 

učiteljev (50 %) pa delo diferencira. Odgovore učiteljev so delno potrdili tudi učenci, saj jih je 

80 % poročalo, da dobivajo v računalniški učilnici vsi enake naloge. Večina tistih učiteljev, ki 
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pouk individualizirajo, se osredotoči na učno šibkejše in nadarjene učence. V povprečju bi 

lahko rekli, da malo več kot polovica (53 %) anketiranih učiteljev pouk slovenščine v 

računalniški učilnici diferencira in individualizira.  

Delež učiteljev v raziskavi B. Škrabar in V. Sulčič (2009), ki se jim je zdela uporaba 

računalnika dobra možnost za individualizacijo in diferenciacijo pouka, je bil skoraj za 

četrtino večji (73,5 %).  

 

5.9 DEVETO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

Kdo pomaga učiteljem razrednega pouka pri pouku v računalniški učilnici? 

 

5.9.1 REZULTATI  

 

Na vprašanje, kdo pomaga učiteljem pri vodenju pouka v računalniški učilnici, smo pridobili 

naslednje odgovore.  

 

Graf 24: Prikaz odgovorov učiteljev o pomoči pri vodenju pouka v računalniški učilnici 

Večini učiteljev (63 %) pri vodenju pouka slovenščine v računalniški učilnici ne pomaga 

nihče. Slabi tretjini (31 %) pomaga računalničar/-ka in 6 % pomaga drugi/-a učitelj/-ica.  

Vsi učenci so na odgovor o tem, kdo vodi pouk v računalniški učilnici, odgovorili, da je to 

njihova razredničarka. Iz tega lahko sklepamo, da učiteljem ne pomaga nihče in pouk vodijo 

sami.  
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5.9.2 INTERPRETACIJA 

 

Iz pridobljenih odgovorov lahko sklepamo, da večina učiteljev pouk slovenščine v 

računalniški učilnici vodi sama (63 %). Učenci, ki so odgovarjali, so vsi potrdili, da jih vedno 

poučuje njihova razredna učiteljica. Res pa je, da smo odgovore učencev pridobili iz ene 

osnovne šole. Če imajo učitelji pomoč, pa je to večinoma (31 %) računalničar/-ka, redkeje (6 

%) pa drugi učitelj.  

Ker večina učiteljev pouk v računalniški učilnici izvaja sama, je verjetno tudi to razlog, da jih 

tako velik odstotek pouka ne načrtuje sam, ampak uporabljajo vnaprej pripravljene naloge. 

 

5.10 DESETO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE  

 

S katerimi težavami se srečujejo učitelji pri pouku v računalniški učilnici in s katerimi učenci? 

 

5.10.1 REZULTATI  

 

 

Graf 25: Prikaz težav, s katerimi se srečujejo učitelji pri pouku v računalniški učilnici 

Od anketiranih učiteljev jih polovica nima težav pri pouku v računalniški učilnici. Večina 

ostalih (25 %) pa se sooča s težavo, da učenci ne obvladajo dela z računalnikom. Slaba petina 

(17 %) ima največ težav z opremo, kar pomeni, da so računalniki počasni, prihaja do težav z 

omrežjem itn. 8 % učiteljev pa se je poročalo, da je največja težava premajhno število 

računalnikov.  
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Graf 26: Prikaz težav, s katerimi se srečujejo učenci pri pouku v računalniški učilnici 

Večina učencev (83 %) pri pouku v računalniški učilnici nima težav. Preostanek učencev (17 

%) pa je poročal, da včasih ne razumejo nalog, ki naj bi jih reševali na računalniku.  

Poleg vprašalnikov, ki smo jih razdelili učencem in učiteljem, smo informacije pridobili tudi 

sami. Izvedli smo štiri učne ure slovenščine v računalniški učilnici. Med učno uro smo si 

zapisovali opažanja in tudi izpolnili opazovalni list (Priloga 3). Največ težav smo imeli med 

prvo učno uro, in sicer so učenci potrebovali veliko pomoči pri dostopanju do nalog in 

kasneje pri preverjanju rešitev. Pri naslednjih učnih urah učenci niso več potrebovali naše 

pomoči in so do nalog dostopali brez težav. Pri učni uri, v kateri smo utrjevali branje z 

razumevanjem, so učenci potrebovali dodatno razlago pri posameznih nalogah. 

 

5.10.2 INTERPRETACIJA 

 

Učitelji se pri pouku slovenščine v računalniški učilnici najpogosteje soočajo z naslednjimi 

težavami: neznanje učencev pri rokovanju z računalnikom (25 %), težave s hitrostjo 

računalnikov (17 %)  in premajhnim številom računalnikov (8 %). Kljub temu da smo v 

raziskavi Gerliča (2010) lahko prebrali, da število računalnika na učenca v osnovni šoli 

narašča, je le-teh očitno še vedno premalo. Prav tako je iz raziskave učencev in učiteljev 

možno ugotoviti, da imajo učenci težave zaradi neznanja pri delu z računalnikom. Tukaj je 

smiselno vprašanje, ali učitelji učencem predstavijo delo z računalnikom ali pa predvidevajo, 

da so bili s tem seznanjeni že doma. Čeprav večina učencev ni poročala o težavah pri pouku v 

računalniški učilnici, smo sami opazili, da kar nekaj učencev nima toliko izkušenj pri delu z 

računalnikom in posledično težav pri dostopanju do nalog na spletu. Po prvi učni uri, ko smo 

to vsem še enkrat jasno in nazorno pokazali in razložili, pa s tem učenci niso imeli več 

problemov. Menimo, da je pomembno, da preden začnemo s poukom v računalniški učilnici, 

naredimo neki uvod in učence naučimo osnov za delo z računalnikom. Kljub temu da je 

verjetno večini računalnik dostopen tudi doma, to ne pomeni, da lahko pozabimo na nekaj 

tistih, ki jim taka oblika dela ni blizu. Uporabo nazornosti, postopnosti in sistematičnosti pri 

pouku z računalnikom je poudaril tudi Florjančič (1996).  
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5.11 ENAJSTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE  

 

Katera učna oblika je najpogostejša pri pouku v računalniški učilnici po podatkih učiteljev in 

učencev ter katera se je pri poučevanju izkazala za najprimernejšo? 

 

5.11.1 REZULTATI 

 

 

Graf 27: Prikaz odgovorov učencev o poteku pouka slovenščine v računalniški učilnici 

Iz odgovorov učencev lahko sklepamo, da učitelji v računalniški učilnici največkrat izvajajo 

pouk z uporabo individualne učne oblike (83 %). Ostali pa so poročali (17 %), da jih učiteljica 

največkrat uči ob delu z računalnikom, torej uporablja frontalno učno obliko.  

 

 

Graf 28: Prikaz odgovorov učiteljev o uporabi učnih oblik pri pouku slovenščine v 

računalniški učilnici 

Večina učiteljev (75 %) med poukom slovenščine v računalniški učilnici najpogosteje uporabi 

individualno učno obliko. Ostali (25 %) pa delo v dvojicah.  

Pri izvedbi naše akcijske raziskave smo med vsako učno uro, ki smo jo izvajali, uporabili 

drugačno učno obliko; individualno delo, delo v dvojicah, skupinsko delo in frontalni pouk. 

Izpostavili bi učno obliko, pri katerih so učenci najbolje sodelovali med poukom.  
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Učenci so pri pouku, ko smo uporabili individualno učno obliko, najbolj zbrano reševali 

naloge. Vsak je lahko delal v svojem tempu in rešil toliko nalog, kot jih je lahko. Učenci so 

bili vidno zadovoljni z načinom dela, kar smo lahko razbrali tudi iz evalvacijskih listov ob 

koncu ure. Učno uro, v kateri so naloge reševali samostojno, so učenci najbolje ocenili 

(povprečna ocena 4,8 od 5) in tudi dopisali komentarje, da jim je bilo všeč, da so lahko 

reševali v lastnem tempu. Med učno uro smo učence lahko spremljali in nadzorovali, ali 

rešujejo naloge. Ob zaključku posamezne naloge smo tudi preverili, kako uspešni so bili pri 

reševanju. Ob koncu ure smo imeli tako dober vtis o znanju učencev, saj smo lahko spremljali 

posameznika.  

Druga učna oblika, ki bi jo tudi izpostavili kot primernejšo za v računalniško učilnico, je delo 

v dvojicah. Učenci so reševali naloge tako, da so se pri delu izmenjavali oziroma si pomagali. 

Učenci so med učno uro dobro sodelovali, si pomagali in skupaj iskali rešitve. Opazili smo, 

da so skupaj iskali odgovore, če kdo česa ni razumel. Če nobeden v dvojici ni prišel do 

odgovora, so učenci iskali pomoč pri nas. Prednosti te učne oblike vidimo predvsem v tem, da 

morajo učenci sodelovati med seboj in si pomagati. V razredu je sicer bilo hrupnejše, zaradi 

interakcije med učenci. Učence smo lahko nadzorovali in preverjali, kako napredujejo. Res pa 

je, da je težko spremljati napredek posameznika, saj so si v paru lahko pomagali.  

Frontalna učna oblika in skupinsko delo pa sta bili po našem mnenju in mnenju učencev manj 

primerni obliki. Pri frontalni učni obliki so sprva učenci zelo sodelovali, vendar so kmalu 

postali nezbrani in so sami izrazili željo, da bi delali samostojno. Večina jih je to poudarila 

tudi pri odgovorih na evalvacijskem listu. Pri skupinskem delu pa je bilo v učilnici zelo 

hrupno, med učenci je prihajalo tudi do prepirov.  

 

5.11.2 INTERPRETACIJA  

 

Iz odgovorov učencev in učiteljev lahko sklepamo, da je učna oblika, ki jo učitelji 

najpogosteje uporabijo med poukom slovenščine v računalniški učilnici, individualna učna 

oblika. To obliko so najpogosteje navedli tako učitelji (75 %) kot učenci (83 %). Četrtina 

učiteljev je še poročala o delu v dvojicah, medtem ko so učenci omenili samo še frontalno 

učno obliko (17 %). Da je individualna učna oblika najpogosteje uporabljena med učitelji, sta 

ugotovili že B. Škrabar in V. Sulčič (2009) v svoji raziskavi med slovenskimi učitelji. Tudi 

tam jih je namreč večina (73,5 %) poročala, da najpogosteje uporabljajo prav to učno obliko.  

Iz akcijske raziskave smo ugotovili, da sta najprimernejši učni obliki za pouk slovenščine v 

računalniški učilnici individualna učna oblika in delo v dvojicah. Učitelju namreč omogočata 

dober nadzor nad delom vseh učencev. Prav tako v razredu ne prihaja do prevelikega hrupa, 

kar omogoča nemoteno delo učencev. Pri individualni učni obliki lahko vsak učencev dela v 

svojem tempu, učitelj pa pridobi dober vpogled v njegovo znanje. Z delom v dvojicah pa 

učenci poleg učenja oziroma utrjevanja učne snovi pridobivajo tudi nove socialne veščine, kot 

so poslušanje, usklajevanje in druge, ki jih omenja tudi A. Rot Vrhovec (2015) v članku, ki 

smo ga omenili v Teoretičnem delu. Pomembno je le, da smo pozorni da je aktivnost obeh 

učencev približno enaka.  
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5.12 DVANAJSTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

Kako kompetentne se učitelji počutijo za tak način poučevanja? 

 

5.12.1 REZULTATI  

 

 

Graf 29: Prikaz odgovorov učiteljev na vprašanje o usposobljenosti za vodenje pouka v 

računalniški učilnici 

Večina učiteljev (63 %) se čuti kompetentne za poučevanje v računalniški učilnici, vendar bi 

si želeli še dodatnih izobraževanj. Četrtina (25 %) anketiranih meni, da so za delo dovolj 

usposobljeni. Malo več kot desetina (13 %) pa se za poučevanje v računalniški učilnici ne čuti 

dovolj usposobljena. 

5.12.2 INTERPRETACIJA 

 

Iz rezultatov je jasno razvidno, da na tem področju učitelji potrebujejo oziroma si želijo več 

izobraževanj. To je izrazilo kar 63 % učiteljev. Podatek, da 13 % učiteljev meni, da za tako 

delo sploh niso usposobljeni, pa še dodatno kaže na potrebo po dodatnih izobraževanjih. Le 

četrtina vprašanih se čuti dovolj usposobljene za tak način pouka. Glede na to, da je taka 

oblika pouka predvidena v učnem načrtu, prav tako pa k temu spodbujajo tudi dokumenti 

Evropske unije, menimo, da bi bila potrebna zasnova dodatnih izobraževanj o tej tematiki za 

učitelje in študente.  

Na to je v svoji raziskavi opozoril tudi Gerlič (2010). I. Cimermanova (2013) je s svojo 

raziskavo prišla do ugotovitve, da se učitelji ne čutijo dovolj kompetentni za izvajanje pouka 

v računalniški učilnici. O tem je namreč poročala slaba polovica vseh učiteljev, zajetih v 

njeno raziskavo. Tudi  B. Škrabar in V. Sulčič (2009) sta z raziskavo potrdili svojo hipotezo, 

da med učitelji vlada zanimanje za tak način pouka, vendar jim primanjkuje znanj na tem 

področju in jim bo potrebno omogočiti dodatna izobraževanja s področja IKT.  

 

Za delo sem 
dovolj 

usposobljen/-a.  
25 % 

Nisem dovolj 
usposobljen/-a. 

13 % 

Sem 
usposobljena/-a, 

vendar bi si 
želel/-a 

dodatnih … 



Štrbenk, J. (2018). Pouk slovenščine v računalniški učilnici. Magistrsko delo. Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

53 
 

5.13 TRINAJSTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

Kako usposobljeni so učenci po svojem mnenju za delo z računalnikom pri pouku? 

 

5.13.1 REZULTATI 

 

 

Graf 30: Prikaz odgovorov učencev na vprašanje o lastni kompetentnosti pri uporabi 

računalnika 

Večina učencev (67 %) meni, da imajo pri delu z računalnikom še nekaj težav, vendar jih to ne 

ovira pri sledenju pri pouku. Tretjina (33 %) pa je prepričana, da so pri delu z računalnikom 

dovolj spretni. Nihče pa ni poročal, da dela z računalnikom ne bi obvladal oziroma se ne bi 

znašel najbolje.  

 

5.13.2 INTERPRETACIJA 

 

Pri raziskovalnem vprašanju o težavah učencev pri pouku v računalniški učilnici je večina 

učencev poročala, da se z njimi ne srečuje. Iz odgovorov na vprašanje, ali obvladajo delo z 

računalnikom, pa lahko ugotovimo, da ima veliko učencev (67 %) še nekaj težav. Vse to kaže, 

da so današnje generacije učencev res več v stiku s tehnologijo, kar pa ne pomeni, da so vsi 

usposobljeni za delo z računalnikom. Tak način dela se namreč razlikuje od tistega, za kar 

večina učencev najpogosteje uporablja računalnik (računalniške igre, gledanje posnetkov itn.).  

Učitelji morajo biti zato pozorni in spremljati delo učencev. Po potrebi tudi pomagati in 

dodatno razložiti, česar določeni učenci še ne razumejo. Seveda pa je v prvi uri v računalniški 

učilnici pomembno, da nekaj časa namenimo tudi sami predstavitvi dela z računalnikom. 

 

5.14 ŠTIRINAJSTO RAZISKOVANO VPRAŠANJE 

 

Kaj menijo o pouku slovenščine v računalniški učilnici učenci? 
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5.14.1 REZULTATI 

 

Vsi učenci so na vprašanje o tem, ali si želijo imeti pouk slovenščine večkrat v računalniški 

učilnici, odgovorili pritrdilno. Navedli so več razlogov, ki so prikazani v spodnjem grafu.  

 

 

Graf 31: Prikaz razlogov, ki so jih učenci navedli pri vprašanju, zakaj si želijo imeti večkrat 

pouk slovenščine v računalniški učilnici 

Večina učencev (47 %) je kot razlog navedla, da je tak način pouka zanimivejši. Petina 

učencev (20 %) je poročala, da si tako zapomni več snovi. Približno enakemu deležu (22 %) 

pa je všeč delo z računalnikom. Nekaj učencev (11 %) pa je kot razlog navedlo, da bi radi s 

takim načinom pouka postali spretnejši pri delu z računalnikom.  

 

 

Graf 32: Prikaz odgovorov učencev na vprašanje, ali se jim zdi snov pri slovenščini 

zanimivejša, če se jo učijo v računalniški učilnici 

Vsi učenci (100 %) so na vprašanje, ali se jim zdi snov pri slovenščini zanimivejša, če se je 

učijo v računalniški učilnici, zanimivejša, odgovorili pritrdilno.  

Tudi odgovori učencev, ki smo jih pridobili ob koncu vsake učne ure s pomočjo evalvacijskih 

listov, so pokazali podobne ugotovitve. Vsem učencem so bile učne ure v računalniški učilnici 

všeč. Povprečna ocena vseh učnih ur, ki so jo podali učenci, je bila 4,2 od 5. Na vprašanje, kaj 

jim je bilo pri učni uri všeč, so večinoma odgovorili, da vse. Zelo malo učencev je odgovorilo 

natančneje. Tisti, ki so, so večinoma navajali, da jim je bilo všeč delo z računalnikom in da je 

bilo delo zanimivo. Pri vprašanju, kaj bi pri učni uri spremenili, so imeli predloge predvsem, 
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ko smo uporabili frontalno učno obliko. Večina jih je napisala, da bi si želeli sami reševati 

naloge na računalniku. Ostali predlogi oziroma odgovori na vprašanje, kaj jim ni bilo všeč, 

niso bili v povezavi z učno uro, saj so pisali, da bi raje igrali računalniške igrice.  

 

5.14.2 INTERPRETACIJA 

 

Iz pridobljenih odgovorov učencev lahko sklepamo, da je učencem tak način pouka 

slovenščine všeč. Vsi so namreč to potrdili. Večini je tak pouk zanimivejši od tradicionalnega, 

prav tako si zapomnijo več snovi in utrjujejo svoje spretnosti z računalnikom. Tudi naša 

akcijska raziskava je pokazala take rezultate. Vsi učenci so namreč pozitivno ocenili tak način 

pouka. Všeč jim je bilo delo z računalnikom in ob koncu so izrazili željo, da bi tak pouk imeli 

še kdaj. Vendar pa bi bilo potrebno raziskati, ali si učenci res zapomnijo več snovi, če pouk 

poteka v računalniški učilnici.  

 

5.15 PETNAJSTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

Ali učitelji, ki imajo več let delovne dobe, redkeje izvajajo pouk slovenščine v računalniški 

učilnici in se počutijo tudi manj usposobljene za tak način poučevanja? 

 

5.15.1 REZULTATI  

 

Pred primerjavo rezultatov smo učitelje, ki so odgovorili na anketo, razdelili v  pet skupin, 

glede na delovno dobo. Spodnji graf prikazuje delež učiteljev v posamezni skupini.  

 

Graf 33: Prikaz deleža učiteljev v posamezni skupini glede na njihovo delovno dobo 

Večina učiteljev (39,5 %), ki je rešila naš vprašalnik, je imela 21 let in več delovne dobe. 

Druga največja skupina je bila skupina učiteljev, ki so imeli od 16 do 20 let delovne dobe (28 

%). Enak delež učiteljev (14 %) je bil v skupini tistih, ki so imeli od 11 do 15 let delovne 

dobe, ter tistih od 1 do 5 let. Najmanj (4,5 %) pa je učiteljev, ki so imeli od 6 do 10 let 

delovne dobe.  
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Od anketiranih učiteljev jih le 37 % izvaja pouk slovenščine v računalniški učilnici. Za to 

raziskovalno vprašanje smo podrobneje pogledali ta del učiteljev in njihove odgovore na 

določena vprašanja.   

Glede na odgovore učiteljev na vprašanje, ali poučujejo pouk slovenščine v računalniški 

učilnici, smo oblikovali graf, ki prikazuje, katerih učiteljev je največ (glede na delovno dobo).  

 

 

 

Graf prikazuje vse učitelje, ki poučujejo slovenščino v računalniški učilnici. Razporejeni so 

glede na to, koliko let delovne dobe imajo. Iz grafa je razvidno, kolikšen je delež učiteljev, 

izmed vseh, ki so potrdili, da poučujejo slovenščino v računalniški učilnic. Največ učiteljev 

(44 %), ki poučujejo slovenščino v računalniški učilnici, ima 21 let delovne dobe. Sledijo jim 

učitelji (31 %), ki imajo od 16 do 20 let delovne dobe. Slaba petina (19 %) učiteljev je tistih, 

ki imajo od 11 do 15 let delovne dobe. Najmanj (6%) je učiteljev z najnižjo delovno dobo. Od 

učiteljev, ki imajo od 6 do 10 let delovne dobe, nihče ne poučuje slovenščine v računalniški 

učilnici.  

 

V nadaljevanju smo si podrobneje ogledali posamezno skupino učiteljev in njihove odgovore 

o pogostosti poučevanja slovenščine v računalniški učilnici.  
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Graf 34: Prikaz deleža učiteljev, ki poučujejo pouk slovenščine v računalniški učilnici, glede na 

delovno dobo 
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Graf 35: Prikaz pogostosti izvajanja pouka slovenščine učiteljev, glede na njihovo delovno 

dobo 

Iz grafa smo razbrali, da vsi učitelji, ki imajo od 1 do 5 let delovne dobe in izvajajo pouk 

slovenščine v računalniški učilnici, to storijo le enkrat do dvakrat med šolskim letom.  

Od učiteljev, ki imajo od 11 do 15 let delovne dobe, jih tretjina tako obliko izvaja enkrat na 

mesec, tertjina enkrat na dva meseca in tretjina enkrat do dvakrat med šolskim letom.  

Odgovori učiteljev, ki imajo od 16 do 20 let delovne dobe, so pokazali, da jih 40 % izvaja 

pouk slovenščine v računalniški učilnici enkrat na dva meseca. Enak odstotek ga izvaja enkrat 

do dvakrat med šolskim letom. Petina pa jih to obliko izvaja enkrat na mesec.  

Učitelji, ki imajo vsaj 21 let delovne dobe, so v največji meri odgovorili (43 %), da to obliko 

pouka izvajajo enkrat do dvakrat med šolskim letom. Enak delež (29 %) pa je poročal, da 

pouk slovenščine v računalniški učilnici izvajajo enkrat na dva meseca oziroma enkrat na 

teden.  

 

Za odgovor na raziskovalno vprašanje pa smo primerjali tudi odgovore učiteljev na vprašanje 

o vrednotenju lastne usposobljenosti za poučevanje slovenščine v računalniški učilnici.  

 

Graf 36: Prikaz vrednotenja lastne usposobljenosti za poučevanje slovenščine v računalniški 

učilnici 
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Vsi učitelji z 1 do 5 let delovne dobe, ki poučujejo pouk slovenščine v računalniški učilnici, 

se za to delo ne čutijo dovolj usposobljene.  

Tretjina (33 %) učiteljev, ki imajo od 11 do 15 let delovne dobe, se čuti dovolj usposobljene. 

Večina (67 %) pa bi si želela dodatnih izobraževanj.  

Tudi večina (60 %) učiteljev z delovno dobo od 16 do 20 let, bi si želela dodatnih 

izobraževanj. Petina (20 %) jih meni, da so za to metodo dovolj usposobljeni, enak delež (20 

%) pa meni, da to ne drži.  

Med učitelji, ki imajo vsaj 21 let delovne dobe, jih večina (71 %) meni, da so usposobljeni, 

vendar bi si želeli dodatnih izobraževanj. Slaba tretjina (29 %) pa meni, da so dovolj 

usposobljeni.  

 

5.15.2 INTERPRETACIJA 

 

Iz pridobljenih podatkov lahko na zastavljeno raziskovalno vprašanje odgovorimo negativno. 

Ko smo pogledali delež učiteljev, ki so v anketi odgovorili, da poučujejo slovenščino v 

računalniški učilnici, smo ugotovili, da je delež učiteljev z vsaj 21 let delovne dobe največji 

(44 %). Najmanj (6 %) pa je bilo tistih, ki imajo od 1 do 5 let delovne dobe. Ko smo 

primerjali odgovore učiteljev posameznih skupin na vprašanje, kako pogosto izvajajo pouk 

slovenščine v računalniški učilnici, smo ugotovili, da enkrat na teden poučujejo le učitelji, ki 

imajo vsaj 21 let delovne dobe (in sicer kar 29 % le-teh). Največ učiteljev je sicer poročalo, da 

tako obliko pouka izvajajo enkrat ali dvakrat med šolskim letom, od tega jih je bilo iz skupine 

z 21 in več leti delovne dobe 43 %, od 16 do 20 let 40 % in od 11 do 15 let 33%. 

Pričakovali smo, da bodo učitelji z manj leti delovne dobe tako obliko pouka izvajali večkrat, 

ker so o tem več slišali med izobraževanjem na fakulteti. Prav tako so se najverjetneje s 

poukom slovenščine v računalniški učilnici srečali tudi med srednješolskim in 

osnovnošolskim izobraževanjem. Vendar pa so učitelji, ki imajo od 1 do 5 let delovne dobe, 

poročali, da tako obliko izvedejo le enkrat do dvakrat med šolskim letom.  

Tudi pri vrednotenju lastne usposobljenosti za poučevanje slovenščine v računalniški učilnici 

ni razvidno, da bi se učitelji z več leti delovne dobe počutili manj kompetentne. Nihče od 

učiteljev, ki imajo vsaj 21 let delovne dobe, namreč ni poročal, da bi se počutil 

neusposobljenega za tako obliko pouka. Prav tako ni nihče iz skupine z učitelji, ki imajo od 11 

do 15 let delovne dobe, odgovoril tako. So pa vsi učitelji z najmanj leti delovne dobe poročali, 

da se ne čutijo dovolj usposobljene. Večina učiteljev z več let delovne dobe se za tako delo 

čuti usposobljene, a si želijo dodatnih izobraževanj. Pomen dodatnih izobraževanj na tem 

področju je v svoji raziskavi poudaril že Gerlič (2010), kar smo omenili tudi v Teoretičnem 

delu.  

 

5.16 ŠESTNAJSTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE  

 

Ali učitelji, ki poučujejo v tretjem, četrtem ali petem razredu, večkrat izvajajo pouk 

slovenščine v računalniški učilnici kot tisti, ki poučujejo v prvem ali drugem razredu? 
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5.16.1 REZULTATI  

 

Sprva smo učitelje, ki so sodelovali v anketi, razdelili v dve skupini glede na razred, v 

katerem poučujejo.  

 

Graf 37: Prikaz deleža učiteljev glede na razred, v katerem so poučevali v šolskem letu 

2016/17 

Na vprašanje je odgovorilo več učiteljev (58 %), ki so poučevali v 1. ali 2. razredu. Učiteljev, 

ki so poučevali v višjih razredih (3., 4. ali 5.), je bilo 42 %.  

 

 

Graf 38: Prikaz odgovorov učiteljev na vprašanje o izvajanju pouka slovenščine v 

računalniški učilnici glede na razred, v katerem poučujejo 

V prvem in drugem razredu večina učiteljev (68 %) ne izvaja pouka slovenščine v 

računalniški učilnici, ostali (32 %) pa ga. Večina učiteljev (56 %), ki poučuje v tretjem, 

četrtem ali petem razredu, prav tako ne izvaja te oblike pouka. Slaba polovica (44 %) pa je 

poročala, da vodijo pouk slovenščine tudi v računalniški učilnici. 
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5.16.2 INTERPRETACIJA 

 

Iz podatkov smo ugotovili, da se v obeh skupinah učiteljev v večini ne odločajo za izvedbo 

pouka slovenščine v računalniški učilnici. Odstotek med učitelji prvega in drugega razreda je 

bil vseeno višji (68 %) kot pri ostalih (56 %). Učitelji, ki poučujejo v tretjem, četrtem ali 

petem razredu, se za pouk slovenščine v računalniški učilnici odločajo pogosteje. O tem je 

namreč poročalo 44 % učiteljev.  

Predvidevali smo, da bodo razlike med tema dvema skupinama večje. Učenci v višjih razredih 

so že spretnejši z računalnikom in zato smo menili, da se tudi učitelji pogosteje odločajo za 

tako obliko pouka. Prav tako so učenci v višjih razredih že opismenjeni in zato imajo učitelji 

večjo izbiro nalog, ki jih lahko ponudijo učencem. Sami smo sicer pregledali naloge, ki so 

dostopne na spletu, nismo pa primerjali, za katero triletje oziroma razrede je več ustreznih 

nalog. Morda je razlog za nižjo rabo IKT v drugem triletju tudi ta, da je manj prosto dostopnih 

nalog, ki bi bile ustrezne za izvedbo pouka slovenščine v računalniški učilnici. Tudi Gerlič 

(2010) je v svoji raziskavi poročal, da je v drugem triletju pogostost uporabe računalnika 

najslabša. Ni pa navedel morebitnih razlogov za to. Možen razlog je tudi ta, da sta v prvem 

razredu dva učitelja in je izvedba pouka lahko lažja. 

 

5.17 SEDEMNAJSTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

Ali se odstotek učencev, ki imajo težave pri pouku slovenščine v računalniški učilnici, 

razlikuje glede na spol in razred? 

 

5.17.1 REZULTATI  

 

Učencem smo v anketnem vprašalniku zastavili tudi vprašanje, ali imajo pri delu v 

računalniški učilnici težave. O specifičnih težavah, s katerimi se učenci srečujejo, smo pisali 

pri desetem raziskovalnem vprašanju. Pri tem raziskovalnem vprašanju pa nas je zanimalo, ali 

se odstotek učencev, ki imajo težave, razlikuje glede na spol oziroma na razred.  
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Graf 39: Prikaz odgovorov učencev in učenk na vprašanje, ali imajo pri pouku slovenščine v 

računalniški učilnici težave 

Nobena od učenk, ki so izpolnile vprašalnik, ni  poročala, da bi imela pri pouku slovenščine v 

računalniški učilnici težave. Pri učencih pa je vprašanju pritrdila četrtina (25 %) anketiranih. 

Ostali (75 %) pa pri takem pouku nimajo težav.  

 

Graf 40: Prikaz odgovorov učencev o težavah pri pouku slovenščine v računalniški učilnici 

glede na razred 

Iz pridobljenih rezultatov smo lahko ugotovili, da nihče iz 4. razreda ni imel pouka 

slovenščine v računalniški učilnici, saj na to vprašanje niso odgovorili. Učenci, ki so poročali 

o težavah, so bili vsi iz petega razreda (20 %). Vendar pa večina (80 %) ni imela težav. Prav 

tako nihče iz tretjega razreda ni imel težav pri pouku slovenščine v računalniški učilnici.  
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5.16.2 INTERPRETACIJA 

 

Ko smo primerjali odgovore učencev, smo opazili, da prihaja do razlik glede na spol in razred, 

ki ga učenci obiskujejo. Zanimivo je, da so vsi, ki so poročali o težavah, obiskovali peti 

razred. Predvidevali smo, da bodo imeli učenci nižjih razredov več težav. Razlog za to je 

verjetno, da je snov v višjih razredih zahtevnejša.  

Prav tako prihaja do razlik glede na spol. O težavah so namreč poročali zgolj učenci (25 %), 

medtem ko učenke pri pouku slovenščine v računalniški učilnici niso poročale o težavah. 

Kljub temu da imajo učenke po navadi manj težav pri pouku, smo predvidevali, da ne bo 

prišlo do takšnih razlik med spoloma. Menimo, da so učenci, ki so poročali o težavah, imeli 

probleme pri sami učni snovi in ne pri uporabi računalnika. Tudi med izvajanjem naše 

akcijske raziskave so več pomoči potrebovali učenci. Težave, ki so jih imeli, so bile povezane 

z učno snovjo in ne z uporabo računalnika oziroma dostopanja do nalog. Smo pa opazili, da 

so si učenke med seboj pomagale, če so imele težave, medtem ko pri učencih tega nismo 

opazili. 
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IV. SKLEP 
 

Namen raziskovalnega dela je bil ugotoviti, kako poteka pouk slovenščine v računalniški 

učilnici in kako razširjen je tak način učenja pri tem predmetu na razredni stopnji. 

Odgovore smo pridobili od učiteljev in učencev, sami pa smo izvedli opazovanje z udeležbo.  

Odstotek učiteljev, ki poučuje slovenščino v računalniški učilnici, je majhen (37 %) v 

primerjavi z odstotkom (64 %) tistih, ki poučujejo v njej druge predmete. Razlogi učiteljev, ki 

ne poučujejo v računalniški učilnici, so bili, da nimajo dovolj prostora za vse učence, da 

preživijo dovolj časa pred računalnikom že doma in da so učenci med poukom nemirni. O 

pouku slovenščine v računalniški učilnici smo ugotovili naslednje:  

– Večina anketiranih učiteljev v računalniški učilnici poučuje samo jezikovni pouk.  

 

– Najpogosteje se odločijo, da bodo v računalniški učilnici izvedli utrjevanje učne snovi.  

 

– Učitelji vidijo prednosti pouka v računalniški učilnici predvsem v tem, da omogoča   

   individualno delo in so učenci za delo bolj motivirani.  

 

– Odgovori učiteljev in učencev kažejo, da izmed vseh učnih oblik najpogosteje izvajajo  

   individualno učno obliko. Tudi pri opazovanju z udeležbo sta se za najprimernejši izkazali  

   individualna učna oblika in delo v dvojicah. Pri teh dveh oblikah so bili učenci najbolj  

   motivirani, mi pa smo lahko njihovo delo dobro nadzirali in jim pomagali.  

 

– Večina učiteljev pouk slovenščine v računalniški učilnici načrtuje sama. Po navadi 

uporabljajo  

   programe za poučevanje slovenščine, najpogosteje plačljive.  

 

– Približno polovica učiteljev pouk v računalniški učilnici tudi diferencira in individualizira.  

 

– Težave, o katerih so učitelji najpogosteje poročali, so predvsem tehnične narave, in sicer 

imajo  

   premajhno število računalnikov, prav tako imajo težave s hitrostjo le-teh, pri učencih pa  

   opažajo predvsem neznanje pri rokovanju z računalnikom.  

 

– Večina učiteljev se čuti kompetentne za pouk v računalniški učilnici, a so izrazili željo po 

 dodatnem izobraževanju.  

 

Zavedamo se, da smo našo raziskavo izvedli na majhnem vzorcu učiteljev in učencev, zato 

rezultatov ne moremo posplošiti. Za nadaljnje raziskovanje bi lahko izvedli podobno 

raziskavo na večjem številu učiteljev in učencev iz različnih regij Slovenije. Prav tako bi se 

lahko podrobneje osredotočili na plačljive programe za poučevanje slovenščine, ki so med 

učitelji tako priljubljeni. Programe bi lahko primerjali med sabo, raziskali, katere vrste nalog 

ponujajo, ali zajemajo snov za vsak razred osnovne šole ter ali spodbujajo individualizacijo in 

diferenciacijo. Poleg tega bi lahko primerjali, za katero triletje je največ nalog, ki so primerne 

za uporabo pri pouku slovenščine. Še en zanimiv vidik, ki bi si ga lahko natančneje ogledali, 

je opazovanje učnih ur slovenščine v računalniški učilnici: kako jih učitelji izvajajo, vodijo, 

ali so pozorni, da učence najprej seznanijo z računalnikom, šele nato začnejo s poukom itn. 

Prav tako bi lahko primerjali naloge za matematiko in spoznavanje okolja s tistimi za 
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slovenščino ter s tem morda našli vzrok, zakaj učitelji v računalniški učilnici pogosteje učijo 

druge predmete. Zanimivo bi bilo tudi raziskati, ali si učenci učno snov, ki se jo naučijo med 

poukom v računalniški učilnici, zapomnijo bolj kot pri pouku v učilnici.  
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VI. PRILOGE 

Priloga 1: Vprašalnik za učitelje 
 

Spoštovani,  

sem Janja Štrbenk, študentka magistrskega študijskega programa Poučevanje na razredni 

stopnji na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V okviru magistrskega dela raziskujem, 

ali učitelji razrednega pouka izvajajo pouk slovenščine v računalniški učilnici in kako le-ta 

poteka. Prosim vas, če izpolnite kratek anonimni vprašalnik. Dobljene podatke bom uporabila 

zgolj v raziskovalne namene.  

Že vnaprej se vam zahvaljujem za izpolnitev vprašalnika.   

          Janja Štrbenk 

1. Spol:    M    Ž 

 

2. Število let delovne dobe: ________________________ 

 

3. Razred, v katerem poučujete letos: ______________________ 

 

4. Ali imate na šoli računalniško učilnico?  

a) Da.  

b) Ne.  

 

5. Ali kdaj izvajate pouk slovenščine v računalniški učilnici, s pomočjo računalnikov?  

a) Da.  

b) Ne.  

 

6. V katerem razredu menite, da je smiselno začeti s poukom slovenščine v računalniški 

učilnici?  

a) V 1. razredu.  

b) V 2. razredu.  

c) V 3. razredu.  

č) V 4. razredu. 

d) V 5. razredu.  

e)   Po zaključku 5. razreda.  

 

Zakaj? 

_______________________________________________________________ 
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7. Ali izvajate pouk drugih učnih predmetov v računalniški učilnici?  

a) Da, v računalniški učilnici poučujem: 

_______________________________________ 

b) Ne.  

 

Nadaljujete, če ste na 7. vprašanje odgovorili pritrdilno.  

 

8. Kolikokrat izvajate pouk slovenščine v računalniški učilnici?  

a) Enkrat na teden.  

b) Enkrat na mesec.  

c) Enkrat na dva meseca.  

č)    Enkrat ali dvakrat med šolskim letom. 

d) Drugo: __________________ 

 

9. Zakaj pouka slovenščine ne izvajate večkrat v računalniški učilnici, tj. s pomočjo 

računalnikov?  

a) Ker učenci preživijo dovolj časa pred računalnikom.  

b) V računalniški učilnici poučujem druge predmete.  

c) Ne vem, katera učna snov je primerna za pouk v računalniški učilnici.  

č)    Računalniška učilnica je na naši šoli ves čas zasedena.  

d) V računalniški učilnici ni dovolj računalnikov za vse učence.  

e) Učenci so v računalniški učilnici preveč nemirni.  

f) Drugo: 

_____________________________________________________________ 

 

10. Ali v računalniški učilnici poučujete književni ali jezikovni pouk?  

a) Samo književni pouk.  

b) Samo jezikovni pouk.  

c) Pogosteje književni pouk.  

č)  Pogosteje jezikovni pouk.  

d) Oba približno enako pogosto.  

 

11. Katere jezikovne teme obravnavate v računalniški učilnici?  

Jezikovne teme: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Književne teme:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

12. Kateri del učnega procesa pri slovenščini največkrat izvajate v računalniški učilnici?  

a) Preverjanje predznanja.  

b) Spoznavanje nove učne snovi.  

c) Utrjevanje učne snovi.  

č)  Preverjanje znanja.  

 

13. V čem vidite prednosti poučevanje slovenščine v računalniški učilnici?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

14. Katere učne oblike najpogosteje uporabite med poukom slovenščine v računalniški 

učilnici?  

a) Individualna oblika dela.  

b) Delo v dvojicah.  

c) Delo v skupinah.  

č)  Frontalno delo.  

 

15. Ali učno uro v računalniški učilnici načrtujete sami ali uporabite računalniške 

programe za poučevanje slovenščine?  

a) Učno uro načrtujem sam/-a. 

b) Uporabim računalniške programe za poučevanje slovenščine. Najpogosteje: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

16. Ali učencem  učenje slovenščine v računalniški učilnici individualizirate? Če da, 

katerim učencem.   

a) Da, ____________________________________________________________ 

b) Ne.  

 

17. Ali učencem učenje slovenščine v računalniški učilnici diferencirate? Če ga, napišite, 

prosim, katero vrsto diferenciacije izvedete.  

a) Da, ____________________________________________________________ 

b) Ne.  
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18. Kdo vam pomaga pri poučevanju slovenščine v računalniški učilnici?  

a) Nihče.  

b) Računalničar/-ka.  

c) Drugi učitelj/-ica.  

č)    Drugi: _________________________________________ 

 

19. S katerimi težavami se srečujete pri poučevanju slovenščine v računalniški učilnici?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

20. Kaj menite o svoji usposobljenosti za poučevanje slovenščine v računalniški učilnici?  

a) Za delo sem dovolj usposobljen/-a.  

b) Nisem dovolj usposobljen/-a.  

c) Sem usposobljen/-a, vendar bi si želel/-a dodatnih izobraževanj.  

č) Drugo: 

_______________________________________________________________ 
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Priloga 2: Vprašalnik za učence 
 

Pozdravljen/-a,  

sem študentka Janja Štrbenk in raziskujem, kako poteka pouk slovenščine v računalniški 

učilnici. Prosim te, če izpolniš kratek anonimni vprašalnik.  

Že vnaprej se ti zahvaljujem za izpolnitev vprašalnika.  

          Janja Štrbenk 

 

1. Spol:    M   Ž 

 

2. Kateri razred obiskuješ?  

a) 3. razred.  

b) 4. razred.  

c) 5. razred. 

 

3. Ali doma uporabljaš računalnik?  

a) Da. 

b) Ne.  

Če si obkrožil/-a da, napiši, za kaj ga uporabljaš. 

_______________________________________________________________ 

 

4. Ali se kdaj v šoli učite v računalniški učilnici ob pomoči računalnikov?  

a) Da.  

b) Ne.  

Če si obkrožil/-a da, napiši, pri katerih predmetih.  

_______________________________________________________________ 

 

5. Ali pri govornih nastopih uporabljaš računalnik?  

a) Da.  

b) Ne.  

 

6. Ali ste imeli letos kdaj pouk slovenščine v računalniški učilnici?  

a) Da.  

b) Ne.  

c) Ne, na šoli nimamo računalniške učilnice.  



Štrbenk, J. (2018). Pouk slovenščine v računalniški učilnici. Magistrsko delo. Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

71 
 

7. Ali si želiš, da bi imeli večkrat pouk slovenščine v računalniški učilnici?  

a) Da.  

b) Ne.  

Zakaj?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Če si na 6. vprašanje odgovoril/-a z da, prosim, odgovori še na spodnja vprašanja.  

8. Kolikokrat ste imeli letos pouk slovenščine v računalniški učilnici?  

a) Enkrat na teden.  

b) Enkrat na mesec.  

c) Enkrat na dva meseca.  

č)  Enkrat med šolskim letom  

d) Drugo: ___________________ 

 

9. Kaj ste se pri slovenščini učili v računalniški učilnici?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
10. Ali se ti zdi učna snov pri slovenščini zanimivejša, če se jo učite v računalniški 

učilnici?  

a) Da. 

b) Ne.  

 

11. V računalniški učilnici pri slovenščini največkrat:  

a) učiteljica preveri, kaj že vemo o snovi, ki se jo bomo učili,  

b) spoznamo novo snov,  

c) ponavljamo snov, ki smo jo že spoznali v razredu,  

č)  učiteljica preveri naše znanje.  
 

12. Ali dobite v računalniški učilnici pri slovenščini vsi enake naloge?  

a) Da.  

b) Ne.  

 

13. Kdo poučuje slovenščino v računalniški učilnici?  

_______________________________________ 

 

14. Kako največkrat poteka pouk slovenščine v računalniški učilnici?  

a) Vsak dela sam.  

b) Delamo v parih.  

c) Delamo v skupinah.  

č)   Učiteljica nam razlaga ob delu z računalnikom.  
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15. Imaš pri pouku slovenščine v računalniški učilnici težave? Če jih imaš, prosim, napiši 

katere.  

a) Ne.  

b) Da, in sicer 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

16. Kako ocenjuješ svojo usposobljenost za delo z računalnikom pri pouku?  

a) Delo z računalnikom obvladam.  

b) Pri delu z računalnikom imam še nekaj težav, vendar lahko sledim pouku.  

c) Pri delu z računalnikom se ne znajdem najbolje.  
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Priloga 3: Opazovalni listi 
 

Opazovalni list A 

 

1. Število učencev v razredu: 18 

 

2. Učna tema: branje z razumevanjem 

 

3. Učenci:  

a) delajo samostojno,  

 b) delajo v parih,  

 c) delajo samostojno, rešujejo delovni list s pomočjo računalnika, 

č) rešujejo primere skupaj, tako da vsak prebere en primer.   

 

4. Med dajanjem navodil učenci:  

a) pozorno poslušajo in sledijo navodilom,  

b) brskajo po spletu in ne sledijo navodilom,  

c) poslušajo, nekaj izjem je nemirnih in ne sledi.  

 

5. Učenci potrebujejo največ pomoči pri:  

a) dostopanju do nalog, 

b) razumevanju navodil nalog,  

c) zapisu odgovorov na računalnik,  

č)   preverjanju rešitev nalog.  

 

6. Kako usposobljeni so učenci za delo z računalnikom?  

a) Vsi učenci dobro obvladajo delo z računalnikom.  

b) Nekaj učencev ima težave, ko je potrebno najti naloge na spletu. Pri reševanju 

nalog nimajo težav. Število učencev: 2 

c) Nekaj učencev ima težave pri iskanju nalog na spletu in reševanju le-teh. Število 

učencev:___ 

č)    Nekaj učencev potrebujejo stalno prisotnost nekoga, ki jim pomaga pri delu z 

računalnikom. Število učencev: ____ 

 

7. So vsi učenci reševali naloge, ali so na spletu iskali tudi kaj drugega?  

a) Da, vsi so reševali naloge.  

b) Ne, nekaj učencev je iskalo druge stvari.  
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8. Ali so vsi učenci rešili predvidene naloge?  

a) Da.  

b) Ne. Koliko? 2 

 

9. Kako hitro so učenci reševali naloge?  

a) Vsi približno enako hitro.  

b) Med učenci so bila veliko odstopanja.  

 

10. Koliko učencev je rešilo dodatne naloge? 0 

 

11. Ali so imeli pri kateri nalogi še posebno veliko težav? Kateri?  

 

Učenci niso imeli težav pri točno določeni nalogi, so pa vsi naloge reševali počasi.  

 

12. Na lestvici označi, ali je bil v razredu nemir. (1 pomeni, da v učilnici ni bilo nemira, 5, 

da je bilo v učilnici zelo glasno) 

 

1  2  3  4  5 
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Opazovalni list B 

 

1. Število učencev v razredu: 18 

 

2. Učna tema: pravopisno težke besede 

 

 

3. Učenci:  

a) delajo samostojno,  

 b) delajo v parih,  

 c) delajo samostojno, rešujejo delovni list s pomočjo računalnika, 

č) rešujejo primere skupaj, tako da vsak prebere en primer.   

 

4. Med podajanjem navodil učenci:  

a) pozorno poslušajo in sledijo navodilom,  

b) brskajo po spletu in ne sledijo navodilom,  

c) poslušajo, nekaj izjem je nemirnih in ne sledi.  

 

5. Učenci potrebujejo največ pomoči pri:  

a) dostopanju do nalog, 

b) razumevanju navodil nalog,  

c) zapisu odgovorov na računalnik,  

č)   preverjanju rešitev nalog.  

 

6. Kako usposobljeni so učenci za delo z računalnikom?  

a) Vsi učenci dobro obvladajo delo z računalnikom.  

b) Nekaj učencev ima težave, ko je potrebno najti naloge na spletu. Pri reševanju 

nalog nimajo težav. Število učencev: __ 

c) Nekaj učencev ima težave pri iskanju nalog na spletu in reševanju le-teh. Število 

učencev: ___ 

č)   Nekaj učencev potrebujejo stalno prisotnost nekoga, ki jim pomaga pri delu z  

       računalnikom. Število učencev: ____ 

 

7. So vsi učenci reševali naloge, ali so na spletu iskali tudi kaj drugega?  

a) Da, vsi so reševali naloge.  

b) Ne, nekaj učencev je iskalo druge stvari.  

 

8. Ali so vsi učenci rešili predvidene naloge?  

a) Da.  

b) Ne. Koliko? __ 
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9. Kako hitro so učenci reševali naloge?  

a) Vsi približno enako hitro.  

b) Med učenci so bila veliko odstopanja.  

 

10. Koliko učencev je rešilo dodatne naloge? 16 

 

11. Ali so imeli pri kateri nalogi še posebno veliko težav? Kateri?  

 

Učenci niso imeli težav pri reševanju nalog, je bilo pa veliko razlik v hitrosti reševanja 

tretje naloge.  

 

12. Na lestvici označi, ali je bil v razredu nemir. (1 pomeni, da v učilnici ni bilo nemira, 5, 

da je bilo v učilnici zelo glasno) 

 

1  2  3  4  5 
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Opazovalni list C 

 

1. Število učencev v razredu: 18 

 

2. Učna tema: besede z enakim pomenom, besede z nasprotnim pomenom 

 

3. Učenci:  

a) delajo samostojno,  

 b) delajo v parih,  

 c) delajo samostojno, rešujejo delovni list s pomočjo računalnika, 

č) rešujejo primere skupaj, tako da vsak prebere en primer.   

 

4. Med podajanjem navodil učenci:  

a) pozorno poslušajo in sledijo navodilom,  

b) brskajo po spletu in ne sledijo navodilom,  

c) poslušajo, nekaj izjem je nemirnih in ne sledi.  

 

5. Učenci potrebujejo največ pomoči pri:  

a) dostopanju do nalog, 

b) razumevanju navodil nalog,  

c) zapisu odgovorov na računalnik,  

č)   preverjanju rešitev nalog.  

 

6. Kako usposobljeni so učenci za delo z računalnikom?  

a) Vsi učenci dobro obvladajo delo z računalnikom.  

b) Nekaj učencev ima težave, ko je potrebno najti naloge na spletu. Pri reševanju 

nalog nimajo težav. Število učencev:  

c) Nekaj učencev ima težave pri iskanju nalog na spletu in reševanju le-teh. Število 

učencev:___ 

č)    Nekaj učencev potrebujejo stalno prisotnost nekoga, ki jim pomaga pri delu z  

       računalnikom. Število učencev: ____ 

 

7. So vsi učenci reševali naloge, ali so na spletu iskali tudi kaj drugega?  

a) Da, vsi so reševali naloge.  

b) Ne, nekaj učencev je iskalo druge stvari.  

 

8. Ali so vsi učenci rešili predvidene naloge?  

a) Da.  

b) Ne. Koliko?  

 

9. Kako hitro so učenci reševali naloge?  

a) Vsi približno enako hitro.  

b) Med učenci so bila veliko odstopanja.  



Štrbenk, J. (2018). Pouk slovenščine v računalniški učilnici. Magistrsko delo. Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

78 
 

 

10. Koliko učencev je rešilo dodatne naloge? 0 

 

11. Ali so imeli pri kateri nalogi še posebno veliko težav? Kateri?  

 

Učenci niso imeli težav.  

 

12. Na lestvici označi, ali je bil v razredu nemir. (1 pomeni, da v učilnici ni bilo nemira, 5, 

da je bilo v učilnici zelo glasno) 

 

1  2  3  4  5 
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Opazovalni list Č 

 

1. Število učencev v razredu: 19 

 

2. Učna tema: velika začetnica 

 

3. Učenci:  

a) delajo samostojno,  

 b) delajo v parih,  

 c) delajo samostojno, rešujejo delovni list s pomočjo računalnika, 

č) rešujejo primere skupaj, tako da vsak prebere en primer.   

 

4. Med podajanjem navodil učenci:  

a) pozorno poslušajo in sledijo navodilom,  

b) brskajo po spletu in ne sledijo navodilom,  

c) poslušajo, nekaj izjem je nemirnih in ne sledi.  

 

5. Učenci potrebujejo največ pomoči pri:  

a) dostopanju do nalog, 

b) razumevanju navodil nalog,  

c) zapisu odgovorov na računalnik,  

č)    preverjanju rešitev nalog.  

 

6. Kako usposobljeni so učenci za delo z računalnikom?  

a) Vsi učenci dobro obvladajo delo z računalnikom.  

b) Nekaj učencev ima težave, ko je potrebno najti naloge na spletu. Pri reševanju 

nalog nimajo težav. Število učencev:  

c) Nekaj učencev ima težave pri iskanju nalog na spletu in reševanju le-teh. Število 

učencev:___ 

č)    Nekaj učencev potrebujejo stalno prisotnost nekoga, ki jim pomaga pri delu z 

računalnikom. Število učencev: ____ 

 

7. So vsi učenci reševali naloge, ali so na spletu iskali tudi kaj drugega?  

a) Da, vsi so reševali naloge.  

b) Ne, nekaj učencev je iskalo druge stvari.  

 

8. Ali so vsi učenci rešili predvidene naloge?  

a) Da.  

b) Ne. Koliko?  

 

9. Kako hitro so učenci reševali naloge?  

a) Vsi približno enako hitro.  
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b) Med učenci so bila veliko odstopanja.  

 

10. Koliko učencev je rešilo dodatne naloge? 0 

 

11. Ali so imeli pri kateri nalogi še posebno veliko težav? Kateri?  

 

Učenci niso imeli težav.  

 

12. Na lestvici označi, ali je bil v razredu nemir. (1 pomeni, da v učilnici ni bilo nemira, 5, 

da je bilo v učilnici zelo glasno) 

 

1  2  3  4  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


