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POVZETEK  

 

Učenci se v šoli med drugim tudi opismenjujejo. V sodobni družbi pomeni pojem 

opismenjevanje veliko več kot le sposobnost branja in pisanja. Pojavilo se je veliko oblik 

pismenosti oz. kompetenc in med njimi je veliko takih, ki so nujno potrebne za posameznikovo 

učinkovito delovanje. Med njimi je tudi nekaj takih, ki se povezujejo z rabo računalnika in 

drugih digitalnih tehnologij. Računalnik je že dolgo vpet v vsakdanje življenje ljudi tako na 

zasebni kot tudi javni ravni in na področju šolstva že dolgo potekajo razprave o tem, kako ga 

lahko učinkovito vključimo v pouk. Eno od področij uporabe je tudi delo učencev z 

oblikovalnikom besedil.  

 

V raziskavi smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri učitelji učence v osnovni šoli seznanjajo s 

tovrstnimi programi in s programi za pripravo predstavitev pri pouku slovenščine ter kaj menijo 

o okoliščinah, ki bi morale biti izpolnjene za poučevanje učencev za delo s temi programi (kdaj 

in kje naj se učenci seznanijo s tem ter kdo naj to opravi). Zanimalo nas je tudi, kaj so 

najpogostejši vzroki za nevključevanje tovrstnih programov v učni proces pri slovenščini. Da 

bi vse to ugotovili, smo izvedli kvalitativno raziskavo, v sklopu katere smo analizirali gradiva 

za jezikovni del pouka slovenščine, nato pa še kvantitativno raziskavo, in sicer z izvedbo ankete 

v obliki spletnega anketnega vprašalnika za učitelje na razredni stopnji in za učitelje slovenščine 

na predmetni stopnji. Ugotovili smo, da potrjena gradiva za slovenščino podpirajo delo z 

oblikovalnikom besedil, v manjši meri tudi s programom za pripravo predstavitev, in to 

potrjujejo tudi učitelji. Čeprav je oblikovalnik besedil omenjen v učnem načrtu za slovenščino, 

med anketiranimi učitelji prevladuje mnenje, da je seznanjanje učencev s tem orodjem naloga 

računalničarja oz. da je to potrebno vključiti v predmete, povezane z računalništvom. V vzorcu 

je dobra polovica učiteljev iz drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja in dobra polovica 

predmetnih učiteljev slovenščine odgovorila pritrdilno na vprašanje o tem, ali učence učijo 

uporabljati oblikovalnik besedil. Nekoliko zaskrbljujoč pa je podatek, da učitelji v drugem in 

tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju menijo, da učenci omenjeni program spoznajo že 

drugje – rezultati raziskave ICILS iz leta 2013 so namreč pokazali, da so slovenski učenci vešči 

predvsem vodene rabe računalnika; pri samostojnem delu, sploh pa pri kritični presoji 

informacij, ta odstotek že močno pade. Tudi to je lahko argument za to, da je naloga učiteljev 

in izobraževanja vodeno in sistematično usposabljanje učencev na področju dela z 
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računalnikom, pa čeprav gre za generacijo, ki se je rodila v svet tehnologije. Pri tem nam lahko 

pomaga tudi model DigComp s svojimi različicami.  

 

KLJUČNE BESEDE: digitalna pismenost, učenčevo delo z računalnikom, računalnik pri 

slovenščini, oblikovalnik besedil, program za pripravo predstavitev 
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ABSTRACT 

 

Amongst gaining other skills, students in primary school are also becoming literate. In a modern 

society, being literate means more than being able to read and write. A variety of literacies or 

competencies have appeared and some of them are crucial for the functioning of modern people. 

Some of them are connected with the use of computers and other digital technologies. 

Computers have been a part of our private and public world, and there is a number of arguments 

in the school field about their efficient use at school. One of the fields of use is also the pupils' 

use of word processor.  

 

The aim of this research was to find out in what amount working with word processors and 

presentation-making programmes is included in primary school, specifically in Slovene lessons. 

It also tries to determine the teachers’ opinions about the most suitable conditions to implement 

these activities, and it is interested in the reasons for not including students' work with word 

processors and presentation-making programmes. In order to determine this, a qualitative 

research was conducted – the materials for language lessons of Slovene were examined; a 

quantitative research by a survey was also performed amongst elementary generalist teachers 

and specialist teachers of Slovene. The finding showed that the materials for Slovene lessons 

support the use of word processor and in a smaller amount also the presentation-making 

program. The teachers’ answers support this finding. The word processor is mentioned in the 

school curriculum for Slovene, but despite this, the teachers believe that the person responsible 

for these topics is a teacher of Computer science. More than half of the teachers from the second 

triad and more than half of the specialist teachers of Slovene introduce the word processor to 

pupils. A little concerning is the information that the teachers from these two groups believe 

that the pupils know how to use word processors from before – the results of ICILS research 

showed that Slovene students are good at guided use of the computer; the percentage falls when 

critical thinking and independent use are needed. This could also serve as an argument for the 

thesis that the education system and teachers should systematically guide pupils in the area of 

computer use, despite the fact that nowadays generations are being born into a technologically 

developed world. DigComp model with its versions could be helpful in achieving this.   

 

Key words: digital literacy, student’s use of computer, computer in Slovene classes, word 

processor, presentation-making programme 
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UVOD 

 

Danes mora posameznik za uspešno delovanje v sodobni družbi izkazovati velik nabor 

spretnosti. Med njimi je tudi digitalna pismenost oz. digitalna kompetenca, ki je v učnem načrtu 

za slovenščino navedena kot splošni cilj (Program, 2011f). Te oblike pismenosti ne razvijamo 

v sklopu enega samega predmeta, zato menimo, da je potreben razmislek o tem, katere sestavine 

te kompetence je smiselno, možno in potrebno vključiti v pouk slovenščine, kakšna je pri tem 

vloga razrednega učitelja oz. predmetnega učitelja slovenščine in kako naj le-ta spremlja 

uresničevanje zastavljenega cilja. Z doseganjem digitalne kompetence je v veliki meri povezano 

delo z oblikovalnikom besedil, in ker je to široko dostopna programska oprema, katere uporaba 

je predvidena tudi v učnem načrtu za slovenščino (prav tam), digitalna kompetenca pa zelo 

širok pojem, smo se odločili, da se bomo v magistrskem delu osredinili na uporabo 

oblikovalnika besedil pri pouku slovenščine. 

 

V prvem delu magistrskega dela bomo predstavili definicijo in pojavne oblike pismenosti, nato 

bomo več pozornosti namenili tistim oblikam, ki se poimensko pojavijo v učnem načrtu za 

slovenščino. V nadaljevanju bomo predstavili pomen kompetenc in vseživljenjskega učenja v 

sodobni družbi, sledilo pa bo poglavje o uporabi računalnika pri pouku. Popisali bomo oblike 

IKT, ki jih lahko uporabimo v šoli, navedli, kako lahko to tehnologijo uporabimo, in predstavili 

prednosti in slabosti te prakse.  

 

Sledi poglavje, namenjeno oblikovalniku besedil. Ob podpori strokovne literature bomo 

pojasnili ključno izrazje, nato pa predstavili možne načine vključevanja oblikovalnika besedil 

v pouk slovenščine. Tudi tokrat bomo predstavili pozitivne in negativne strani vključevanja te 

programske opreme, nato pa bomo poskusili ponuditi čim bolj celosten pregled učnega načrta 

za slovenščino in ugotavljali, kje bi bila smiselna vključitev oblikovalnika besedil. Pregledali 

bomo potrjena gradiva za slovenščino in gradiva, ki bi lahko učiteljem pomagala pri 

učinkovitem in sistematičnem vključevanju oblikovalnika besedil v pouk slovenščine.  

 

Izvedli smo tudi anketo med učitelji slovenščine v osnovni šoli in z njo poizvedovali o njihovem 

mnenju in izkušnjah v povezavi z učenčevo rabo oblikovalnika besedil, hkrati pa smo jih 

vprašali tudi o programih za pripravo predstavitev. Iz rezultatov smo poskusili ugotoviti, kakšno 
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je trenutno stanje rabe oblikovalnika besedil pri pouku slovenščine in kakšen je odnos učiteljev 

(tj. razrednih učiteljev in predmetnih učiteljev slovenščine) do vključevanja le-tega v pouk. 
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TEORETIČNI DEL 

 

 

1 PISMENOST 

 

 

Prvo poglavje bomo namenili spoznavanju pojma pismenosti. Čeprav se zdi, da gre za 

enostaven izraz, lahko ob pregledu literature hitro ugotovimo, da je z nastankom novih 

tehnologij prišlo do razširitve pomena in oblik tega pojma. To se kaže tudi v učnem načrtu za 

slovenščino (Program, 2011f), saj lahko zasledimo tri različne oblike pismenosti. Menimo, da 

je zato pomembno, da izraz pismenost podrobneje raziščemo.  

 

Pismenost lahko razumemo ožje – kot »spretnost sporazumevanja in izražanja pisne besede« 

(Medveš, 2005, str. 6), vendar pa to ni več edina definicija. Z napredkom družbe se je pojavilo 

veliko novih oblik in s tem definicij pismenosti (Bešter Turk, 2003; Grosman, 2011; Medveš, 

2005; Tratnik, 2003; UNESCO, 2005). 

 

Nekateri te nove oblike pismenosti povezujejo tudi z izrazom kompetenca (Medveš, 2005; 

Medved Udovič, 2005; Marsh, 2005), torej kombinacijo »znanja, spretnosti in odnosov, 

ustrezajočih okoliščinam« (Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta, 2006, str. 13).  

 

 

1.1 DEFINICIJA PISMENOSTI 

 

Pojmovanje pismenosti se je skozi čas močno spremenilo, zato je ne moremo definirati le na en 

način.  

 

UNESCO je imel veliko vlogo pri oblikovanju definicije za pojem pismenost. Leta 1958 so 

oblikovali definicijo pismenosti, po kateri je to zmožnost posameznika, da z razumevanjem 

bere in piše preproste kratke povedi v povezavi s svojim vsakdanjim življenjem (UNESCO, 

2005, str. 421). Pred tem so pismenost pojmovali zgolj na alfabetski oz. osnovni ravni in s tem 

označevali zmožnost branja in pisanja črk, besed in preprostih besedil, pri čemer je bilo v 

ospredju zgolj poznavanje, ne pa tudi uporaba z razumevanjem (Bešter Turk, 2003). Pod 
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okriljem UNESCA je bila leta 1978 potrjena še danes veljavna definicija funkcionalne 

pismenosti, za katero velja, da osebi omogoča vključitev v vse aktivnosti, v katerih je pismenost 

potrebna za učinkovito delovanje njene skupine in skupnosti, in da ji pismenost omogoča pot 

do lastnega razvoja in razvoja skupnosti z branjem, pisanjem in računanjem (UNESCO, 2005). 

Poleg pojma pismenost pa je ponujena tudi razlaga pojma nepismenost. Z izrazom nepismen 

(angl. illiterate) UNESCO (2005, str. 419) definira posameznika, za katerega velja, da ne zmore 

z razumevanjem brati in pisati kratkih povedi v povezavi s svojim vsakdanjim življenjem. M. 

Grosman (2011) pismenost na jezikoslovni ravni povezuje s sporazumevalnimi zmožnostmi, tj. 

poslušanjem, govorjenjem, branjem in pisanjem.  

 

M. Bešter Turk (2003) je kompleksno področje funkcionalne pismenosti razdelala po merilih 

in tako oblikovala pet skupin oblik pismenosti. 

 

1. Oblike pismenosti glede na življenjsko obdobje nosilca pismenosti: 

a) pojavljajoča se/porajajoča se/predšolska pismenost, 

b) začetna pismenost, 

c) pismenost šolajoče se mladine in 

č)   pismenost odraslih. 

 

2. Oblike pismenosti glede na potrebe okolja nosilca pismenosti: 

a) pismenost na delovnem mestu, 

b) pismenost v širši skupnosti in 

c) družinska pismenost. 

 

3. Oblike pismenosti glede na usposobljenost odraslega nosilca pismenosti: 

a) preživetvena pismenost in 

b) visoka oz. višja pismenost. 

 

4. Oblike pismenosti glede na vrsto besedila, ki jo je zmožen brati nosilec pismenosti: 

a) besedilna pismenost, 

b) dokumentacijska pismenost, 

c) medijska pismenost in 

č)   informacijska pismenost. 
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5. V to skupino je avtorica uvrstila druge oblike funkcionalne pismenosti, med katerimi so 

nekatere bolj, druge pa manj povezane z jezikom oz. besedilom. V to področje bi lahko 

uvrstili računalniško, digitalno, naravoslovno, glasbeno, okoljsko, državljansko, 

plavalno, raziskovalno pismenost in še mnoge druge. Pri tem lahko opazimo, da bi lahko 

namesto o pismenosti govorili že o sposobnostih, znanju ali kompetencah (Bešter Turk, 

2003; Cotič in Medved Udovič, 2011; Grosman, 2011; Marsh, 2005; Medved Udovič, 

2005), torej kombinaciji »znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam« 

(Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta, 2006, str. 13). 

 

Sodobne definicije označujejo pismenost v odvisnosti od socialnega in kulturnega konteksta. 

Če je tradicionalna pismenost temeljila na individualizmu, trdi Belshaw (2012, str. 173), pa 

novejša pojmovanja pismenosti temeljijo na dostopnosti, sodelovanju in deljenju.  

 

Mnogi na pismenost gledajo kot na aktivni proces učenja z vključitvijo socialnega zavedanja in 

kritičnega mišljenja, ki lahko spodbudi posameznika in skupine k zavzemanju za družbene 

spremembe. Globalizacija, urbanizacija, družbeni in gospodarski razvoj ter predvsem napredek 

na področju tehnologije in informacijskih medijev so privedli do močne razširitve definicije 

tega pojma (Belshaw, 2012; Bešter Turk, 2003; Julien, 2016; Marsh, 2005; 2016; Tratnik, 2003; 

UNESCO, 2005). Kot rezultat tega je nastalo veliko razlag pismenosti, vezanih na različna 

znanja in veščine, to pa se odraža tudi v mnogih obstoječih oblikah (Tratnik, 2003). Različni 

avtorji naštevajo različne oblike pismenosti, razberemo pa lahko, da jih je zelo veliko in da 

(najbrž ravno zaradi širokega pojmovanja) težko naštejemo prav vse. Belshaw (2012) meni, da 

to metaforično pojmovanje pismenosti ni najboljše z vidika razvijanja konceptov. Zaradi takega 

načina razlaganja tega pojma je prišlo do takega razmaha oblik pismenosti. Za pojasnilo uporabi 

kar izraz besedilo (angl. text). Če s tem pojmom poimenujemo širši nabor nebesedilnih virov 

(npr. slike, grafi, zemljevidi, fotografija) ali netradicionalna besedila (npr. programiranje) tudi 

zajeta v definicijo pismenosti v pomenu sposobnosti branja in pisanja, je odprta možnost za 

uporabo in uvedbo dodatnih poimenovanj. Pri tem prihaja do tega, da se to pojmuje kot povsem 

nove oblike pismenosti, ne pa zgolj kot nekakšne modifikacije tradicionalnega pojmovanja 

(Belshaw, 2012, str. 51).  

 

Tudi v SSKJ je upoštevana večplastnost tega pojma, saj pod geslom pismenost navaja dve točki, 

pod prvo pa sta zajeta oba tukaj obravnavana pomena tega izraza. Pismenost tako definira kot 

»znanje branja in pisanja«, poleg tega pa tudi kot »znanje (uporabe), obvladovanje česa sploh« 
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(Pismenost, b. d.). Če vnesemo za geslo besedo nepismenost, ugotovimo, da ena od razlag 

označuje »neznanje branja in pisanja«, druga pa »slabo poznavanje stroke« (Nepismenost, b. 

d.). Belshaw (2012, str. 49) meni, da je potrebno za pismenost oblikovati tako definicijo, ki ne 

bo pomensko preširoka, tj. da ne zajema katere koli aktivnosti, hkrati pa tudi ne preozka. Najti 

je treba ravnotežje med tehnologijami, ki so bile rabljene v preteklosti in ki bodo rabljene v 

prihodnosti, nato pa to vključiti v pojmovanje pismenosti. Če se tega ne bi dalo doseči, predlaga 

iskanje rešitve v drugačnem poimenovanju ali načinu oblikovanja koncepta. 

 

Posameznika pa težko označimo zgolj s pojmom pismen ali nepismen, saj je pismenost rezultat 

procesa, ki se ne zaključi in traja vse življenje, ne gre torej zgolj za obstoj ali neobstoj 

pismenosti (Bešter, 2003; Lubšina Novak, 2005; Tratnik, 2003), smiselno jo je obravnavati kot 

kontinuum (Belshaw, 2012). Kot so zapisali na UNESCU, pismenost v nekem trenutku ne 

pomeni pismenosti tudi kasneje, za to si je treba prizadevati vse življenje (UNESCO, 2005). 

Zagotovo je osnovna pismenost pogoj za razvoj drugih oblik pismenosti (Lubšina Novak, 

2005), lahko pa trdimo, da je težko hierarhično urediti druge oblike pismenosti po 

pomembnosti, ker je potreba po določeni obliki odvisna od trenutnih potreb in konteksta. Tako 

v teoriji kot tudi v praksi sta jasno izražena raznoliko dojemanje koncepta pismenosti in 

zavedanje, da se ta še širi, poleg tega pa se vedno bolj poudarja tudi pomen pismenosti za 

vseživljenjsko učenje (Tratnik, 2003).  

 

Belshaw (2012, str. 68 in 69) meni, da bo stroka na področju opredeljevanja različnih oblik 

pismenosti uspešna le, če bo izhajala iz konteksta in da je najboljši način za opredelitev 

posamezne oblike zastavitev matrice oblikovanih in kontekstualiziranih ključnih elementov.    

 

 

1.2 VRSTE PISMENOSTI V UČNEM NAČRTU ZA SLOVENŠČINO 

 

V malo šolskih sistemih pismenost obravnavajo celostno. Večinoma je razdrobljena med 

različne predmete, je pa od razumevanja tega koncepta v različnih okoljih odvisno, kako se 

pismenost dosega. Njena vloga torej ni natančno določena z vidika šolanja, ampak je odvisna 

od razumevanja in razlag. M. Tratnik (2003) v povezavi s tem izpostavlja tudi problem dostopa 

do različnih medijev usposobljenosti učiteljev in staršev za opismenjevanje. Avtorji učnega 

načrta za slovenščino (Program, 2011f) so poimensko izpostavili tri vrste pismenosti, in sicer 

bralno, informacijsko in digitalno pismenost. V ciljih so posredno zajete tudi nekatere druge 



Pezdir, S. (2019). Oblikovalnik besedil pri pouku slovenščine. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta. 

7 

 

oblike funkcionalne pismenosti, na primer medijska in raziskovalna, vendar niso posebej 

poimenovane. 

 

V poglavju Opredelitev predmeta je zapisano, da je slovenščina »ključni splošnoizobraževalni 

predmet v osnovni šoli« (Program, 2011f, str. 4). Učenci pri njej razvijajo sporazumevalno 

zmožnost, sestavljeno iz štirih dejavnosti, in sicer iz poslušanja, govorjenja, branja in pisanja. 

Tako se usposobijo za praktično in ustvarjalno rabo slovenskega jezika, po mnenju S. Berčnik, 

Petka in T. Devjak (2016) pa je to tudi ključno za bralno pismenost. Pri slovenščini učenci v 

prvem triletju med drugim tudi ustvarjajo in poustvarjajo besedila in razvijajo svojo 

»poimenovalno, skladenjsko, pravorečno, pravopisno, slogovno, metajezikovno zmožnost in 

zmožnost nebesednega sporazumevanja« (Program 2011, str. 4), v drugem oz. tretjem triletju 

pa je poudarek na sprejemanju, razčlenjevanju in vrednotenju govorjenih in zapisanih besedil 

in tako učenci pri sebi razvijajo »sporazumevalno, spoznavno in ustvarjalno zmožnost ter 

uzaveščajo temeljne razlike na ravni sprejemanja neumetnostnih in umetnostnih besedil ter na 

ravni tvorjenja besedil« (prav tam, str. 4). Tako usvojijo vse sestavine sporazumevalne 

zmožnosti, torej motiviranost za sprejemanje in sporočanje, stvarno znanje prejemnika in 

sporočevalca, njuno jezikovno (ta zajema še poimenovalno, skladenjsko pravorečno in 

pravopisno zmožnost), pragmatično in metajezikovno zmožnost ter zmožnost nebesednega 

sporazumevanja prejemnika in sporočevalca (Bešter Turk, 2011).  

 

V poglavju Opredelitev predmeta v učnem načrtu za slovenščino (Program, 2011f) omenjajo 

bralno pismenost, nato pa omenijo še informacijsko in digitalno pismenost pod poglavjem z 

naslovom Splošni cilji. Učenci naj bi svojo digitalno zmožnost razvijali tako, da z rabo 

tehnologije pridobivajo in uporabljajo informacije na varen način in tako, da »ozaveščajo in 

presojajo možnost uporabe in zlorabe digitalne tehnologije oz. pridobljenih informacij« (prav 

tam, str. 7). V vsakem primeru pa moramo upoštevati učenčeve potrebe, izkušnje, zmožnosti in 

pričakovanja (Program, 2011f). 

 

 

1.2.1 Bralna pismenost 

 

M. Bešter Turk bralno pismenost uvršča v okvir funkcionalne pismenosti, pri čemer se izraz 

nanaša na sposobnost branja besedil in je pojmovan ločeno od sposobnosti pisanja le-teh. 

Oblikujejo jo tri področja in sicer »obvladanje tehnike branja, razumevanje prebranega in 



Pezdir, S. (2019). Oblikovalnik besedil pri pouku slovenščine. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta. 

8 

 

obvladovanje raznih bralnih strategij oz. fleksibilnega branja« (Bešter Turk, 2003, str. 63, nav. 

po Pečjak, 1997, str. 10–11). 

 

Leta 2009 je bila v sklopu raziskave PISA zapisana definicija bralne pismenosti, ki pravi, da 

»bralna pismenost zajema razumevanje, uporabo, reflektiranje ter osebni interes za pisano 

besedilo, z namenom razviti lasten potencial in znanje ter aktivno sodelovati v družbi« (Puklek 

Levpušček, Podlesek in Šterman Ivančič, 2012, str. 37). Bralna pismenost je definirana glede 

na učenčevo sposobnost »razumevanja in uporabe pisnega besedila za doseganje določenih 

namenov« (prav tam str. 14). Pri tem mora oseba izkazati tako razumevanje besedila kot tudi 

zmožnost uporabe za oblikovanje lastnega razmišljanja in izkušenj. Stopnjo bralne pismenosti 

določajo v povezavi s tremi merili (Puklek Levpušček, Podlesek in Šterman Ivančič, 2012), 

predstavljenimi v nadaljevanju. 

 

1. Oblika besedila: Oseba zmore brati različne vrste tako kontinuiranih kot tudi 

nekontinuiranih besedil (v teh je lahko del informacij podan tudi v obliki grafa, 

preglednice in na druge načine). Poudarjajo pomen izpostavljanja raznovrstnih oblik 

besedil, ker to odraža življenjsko stanje. 

 

2. Bralni proces: V sklopu raziskave PISA predvidevajo, da imajo vključeni v raziskavo 

že razvite osnovne veščine branja (stari so 15 oz. 16 let), zato jih ne preverjajo. Poleg te 

spretnosti pa to področje zajema še veščine pridobivanja in uporabe informacij iz 

besedila, prepoznavanje oblik in lastnosti besedila, oblikovanje splošnega razumevanja 

besedila in interpretacije le-tega.  

 

3. Bralne situacije: Tu sta zajeti uporaba in priprava različnih oblik besedil, namenjenih 

osebni, javni, poklicni ali izobraževalni rabi, npr. roman, pismo, razni dokumenti, 

priročniki idr.  

 

Bralno pismenost sta S. Pečjak in A. Gradišar (2002; v Berčnik, Petek in Devjak, 2016, str. 70) 

opredelili po malo drugačnih kriterijih, ki pa skupaj zajemajo enaka znanja, kot je bilo navedeno 

zgoraj, in sicer sta zapisali, da bralno pismena oseba 1) bere tekoče, 2) razume, kar je prebrala, 

in 3) zna prebrano uporabiti tako na javni kot zasebni ravni.  
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1.2.2 Informacijska pismenost 

  

V današnji, t. i. informacijski družbi je informacij vedno več, N. Brečko (2004, str. 144) navaja 

celo izraz informacijska nasičenost, zato se je pojavila potreba po učinkoviti organizaciji le-teh 

in po razvijanju strategij za izbor ter uporabo ustreznih (Novljan, 2002). Da lahko oseba to 

učinkovito izvede, mora biti informacijsko pismena. Informacijska pismenost je razširjena 

oblika tradicionalne pismenosti in označuje »sposobnost opredelitve informacijske potrebe, 

pridobivanja, vrednotenja in uporabe informacij iz različnih virov« (Novljan, 2005, str. 181). V 

povezavi s to pismenostjo so tudi izrazi »informacijska družba«, »biti zmožen učiti se« in 

»vseživljenjsko učenje«. (Brečko, 2004; Core competencies, 2015; Novljan, 2002; Piciga, 

2002).  

 

Izraz informacijska pismenost je še posebej neenotno definiran; že D. Piciga (2002, str. 68 in 

69) navaja tri načine opredelitve tega pojma: 

 

1. Informacijska pismenost v vlogi nadrejenega pojma glede na druge oblike pismenosti: 

V tem primeru jo lahko pojmujemo kot nekakšno nadpomenko za dejavnosti 

sprejemanja (poslušanje in branje) in oddajanja informacij (pisanje, risanje in 

govorjenje), računalniško, raziskovalno pismenost in vse druge oblike.  

2. Pojmovanje informacijske pismenosti v obliki kompetence, s katero nam je omogočeno 

osnovno delovanje na področju informacijskega procesa: V to pojmovanje so vključeni 

zavedanje o obstoju problema, zmožnost iskanja, ocenjevanja in izbora informacij, 

organizacijo in ustrezno rabo le-teh, zmožnost komuniciranja informacij in vrednotenje. 

V skladu s to definicijo informacijsko pismenost pojmuje tudi S. Novljan, vendar je 

njena klasifikacija nekoliko drugačna, vsebinsko pa enaka (2002 in 2005).  

3. Informacijska pismenost je lahko pojmovana tudi kot kompetenca, ki vključuje rabo 

kognitivnih procesov na ravni razumevanja, analize, sinteze in vrednotenja ter 

podobnih. 

 

Na izrazno zmedo je še 14 let kasneje opozorila tudi H. Julien (2016). Izrazi, kot so na primer 

računalniška, digitalna, medijska, IKT-, meta-, tehnološka pismenost, so ponekod rabljeni kot 

sopomenka za ta izraz, drugi pa jih pojmujejo povsem samostojno. Čeprav nekateri strokovnjaki 

želijo povsem razmejiti te pojme, je to zelo težko dosegljiv cilj, ker  se v praksi prekrivajo med 

seboj. Zaradi tega je pri soočanju s temi izrazi potrebna dodatna previdnost in dodatna 
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raziskava. Iz načina pisanja pa je razvidno, da je pojmovanje informacijske pismenosti H. Julien 

bližje drugi in tretji opredelitvi, pojmovanje S. Novljan (2002 in 2005) pa sovpada z vsemi 

tremi (prej navedenimi) opredelitvami informacijske pismenosti po D. Piciga (2002). 

 

Ob pregledu učnega načrta za slovenščino (Program, 2011f) smo ugotovili, da avtorji niso 

ponudili definicije, po kateri so pojmovali informacijsko opismenjevanje. Glede na to, da so 

informacijsko pismenost poimenovali ob boku z bralno in digitalno pismenostjo, menimo, da 

je niso pojmovali kot nadrejeni pojem, ampak so imeli v mislih bodisi drugo bodisi tretjo 

opredelitev ali obe. Naše ugotovitve podpirajo tudi cilji iz učnega načrta, saj so povezani z 

obema navedenima opredelitvama. Zaradi zapisanega bomo tudi mi z izrazom informacijska 

pismenost zajemali tako drugo kot tudi tretjo pojmovanje po Darji Piciga (2002) oz. kot H. 

Julien (2016). 

 

D. Piciga je že leta 2002 (str. 70 in 71) povzela tudi standarde Ameriškega bibliotekarskega 

društva iz leta 1998. Gre za tri sklope, imenovane po ključnih področjih informacijske 

pismenosti, vsak od njih pa zajema tri kriterije. S črkami a, b in c so označena področja, s 

številkami od 1 do 9 pa standardi.  

 

1. Informacijska pismenost. V skladu s tem je informacijsko pismen tisti učenec, ki  

1. učinkovito in uspešno dostopa do informacij. 

2. kritično in kompetentno vrednoti informacije. 

3. natančno in ustvarjalno uporablja informacije. 

2. Samostojno učenje. V skladu s tem je informacijsko pismen tisti učenec, ki 

4. se samostojno uči in sledi informacijam v povezavi s svojimi interesi. 

5. se samostojno uči in ceni ter »upošteva literaturo in ostala kreativna (ustvarjalna) 

informacijska izražanja« (Piciga, 2002, str. 70). 

6. se samostojno uči in teži k pridobivanju informacij in splošnega znanja. 

3. Družbena odgovornost. V skladu s tem je informacijsko pismen tisti učenec, ki 

7. pozitivno prispeva k učni skupini in družbi ter prepoznava pomen informacij za 

demokratično družbo.  

8. pozitivno prispeva k učni skupini in družbi ter se zna etično vesti pri delu z 

informacijami in informacijsko tehnologijo. 

9. pozitivno prispeva k učni skupini in družbi ter uspešno sodeluje v skupinah za 

učinkovito proizvodnjo in množenje informacij. 
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S. Novljan (2002 in 2005) in N. Brečko (2004) na tem področju poudarjata pomen knjižničarja 

in smiselno je, da učitelj z njim sodeluje pri doseganju ciljev, povezanih z informacijsko 

pismenostjo. Knjižničar mora biti informacijsko opismenjen, ker mora pri svojem delu 

izkazovati vse elemente te oblike pismenosti. Deluje kot nekakšen posrednik med gradivom oz. 

informacijo in uporabnikom knjižničnih storitev, prizadeval pa naj bi si tudi za informacijsko 

opismenjevanje le-teh z namenom, da uporabnik sčasoma sam prevzame vlogo na tistih 

področjih, na katerih zmore delovati sam (Novljan, 2002). To pomeni, da posameznik prepozna 

potrebo po pridobivanju informacije, nato pa jo zna poiskati, ovrednotiti in uporabiti na smiseln 

način. Da vse to stori, lahko uporabi le del elementov te oblike pismenosti, lahko pa uporabi 

večino le-teh. To je odvisno od potrebe in tudi od dosežene ravni bralne pismenosti 

posameznika (Novljan, 2002). 

 

N. Brečko (2004) opozarja na t. i. informacijsko revščino. Izraz je vezan na informacijske 

družbe, v katerih pa se še vedno dogaja, da nekateri nimajo spretnosti in znanj za uspešno 

delovanje v njej. To jih postavlja v slabši položaj in treba si je prizadevati, da se s tem čim bolj 

učinkovito soočimo. Pri tem izpostavi pomen knjižnic, H. Julien (2016) in D. Piciga (2002) pa 

opozorita na pomen šole in učiteljev. V povezavi s tem je pomembno imeti v mislih cilj, tj. 

usposobiti mlade, »da znajo identificirati svoj informacijski problem, poiskati informacije, jih 

ovrednotiti, uporabiti za ustvarjalno reševanje problemov in sporočiti drugim« (Piciga, 2002, 

str. 75). 

 

 

1.2.3 Digitalna pismenost 

 

H. Julien (2016) je ugotovila, da pojem informacijska pismenost največkrat enačijo z izrazom 

digitalna pismenost; ker pa sta v učnem načrtu za slovenščino (Program, 2011f) rabljena oba 

izraza ločeno, sklepamo, da ju avtorji ne enačijo.  

 

N. Hockly (2011, str. 108) tudi na tem področju opaža raznolikost poimenovanja, tako da lahko 

namesto izraza digitalna pismenost zasledimo tudi besedne zveze digitalna kompetenca (angl. 

digital competency), digitalnomedijska pismenost (angl. digital media literacy) in medijska 

pismenost (angl. media literacy), Belshaw (2012, str. 14) pa je uporabil tudi izraz digitalna 

spretnost/tekočnost (angl. digital fluency). V slovenskem prostoru se v tem pomenu uporabljata 
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predvsem izraza digitalna pismenost in digitalna kompetenca. Digitalna kompetenca je v 

dokumentu Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta o ključnih kompetencah za 

vseživljenjsko učenje (Priporočilo, 2006) ena od ključnih osmih kompetenc; v pogovoru nam 

je Radovan Krajnc z Zavoda RS za šolstvo povedal (osebna komunikacija, 14. 5. 2018), da se 

je z vzpostavitvijo modela DigComp (Ferrari, 2013) začel dogajati premik z rabe termina 

pismenost na rabo izraza kompetenca.  

 

Tudi Belshaw (2012) v povezavi z digitalno pismenostjo govori o nejasnostih. Ta pojem izhaja 

iz konceptov računalniška pismenost in informacijska pismenost, zato ga je težko edinstveno 

opredeliti. Kot je ugotavljal, ta izraz ponekod enačijo z izrazom IKT-pismenost. Meni, da 

digitalna pismenost vključuje več kompetenc (govori o množičnosti digitalnih kompetenc). Ta 

izraz je zanj kot nekakšna leča in namesto izraza digitalna pismenost bi morali uporabljati izraz 

digitalne pismenosti, torej množinsko obliko.  

 

V nadaljevanju bo najbolj smiselno izhajati iz definicije v dokumentu Priporočilo Evropskega 

parlamenta in Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, saj so, kot smo zapisali 

v nadaljevanju, pojmovanje digitalne pismenosti v šoli oblikovali ravno na osnovi te definicije. 

Digitalno pismenost definirajo kot »varno in kritično rabo tehnologije informacijske družbe 

(IST) pri delu, v prostem času in pri sporazumevanju« (Priporočilo, 2006, str. 15). Oseba mora 

imeti razvite osnovne veščine dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT), torej 

mora znati uporabljati za »iskanje, ocenjevanje, shranjevanje, proizvodnjo, predstavitev in 

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

(prav tam, str. 15). Tehnologijo moramo pri tem uporabljati odgovorno, s kritičnim pristopom 

in razmislekom o informacijah. 

 

Oseba, ki trdi, da je digitalno pismena, mora, glede na zapis v tem dokumentu, znati uporabljati 

tehnologije informacijske družbe v vsakdanjem življenju, to pa zajema delo z računalniškimi 

programi za obdelavo besedil  in delo s preglednicami, delo z zbirkami podatkov, shranjevanje 

in delo s podatki, poleg tega tudi razume prednosti in omejitve ter nevarnosti interneta in 

komunikacije v tem okolju na zasebnem in javnem področju. Digitalna pismenost označuje tudi 

razumevanje tega, kako lahko tovrstne tehnologije spodbujajo inovativnost, in se zavedati, da 

je potrebno razmišljati o tem, ali so razpoložljive informacije na voljo, in o upoštevanju etičnih 

in pravnih načel glede rabe tehnologij informacijske družbe. Oseba zna torej delati z 

informacijami v vseh načinih dela z njimi, jih vrednotiti in povezovati med seboj, učinkovito 
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uporabljati splet in uporabiti razpoložljivo tehnologijo za podpiranje kritičnega razmišljanja in 

ustvarjalnosti (prav tam, str. 16).  

 

O digitalni kompetenci je A. Ferrari (2013) zapisala tudi, da gre za ustvarjalno, kritično in 

samozavestno rabo informacijske tehnologije z namenom doseganja ciljev na področju dela, 

učenja, zaposlitve, prostega časa in družbenega udejstvovanja. Gre za transverzalno 

kompetenco, saj nam omogoča usvojitev drugih ključnih kompetenc, poleg tega pa je povezana 

z mnogo kompetencami, ki naj bi jih usvojil sodobni državljan. 

 

Glede na to, da se v dokumentu (Priporočilo, 2006), iz katerega izhajajo avtorji učnega načrta 

za slovenščino (Program, 2011f), uporablja izraz digitalna pismenost in da se je z vzpostavitvijo 

modela DigComp zgodil premik na področju poimenovanja v smer digitalne  kompetence, 

bomo v delu uporabljali oba izraza, s tem pa bomo imeli v mislih, da ta pojem zajema 21 

kompetenc, predstavljenih z modelom DigComp (Ferrari, 2013). Ta model bomo v 

nadaljevanju posebej predstavili, ker pomeni velik premik na področju doseganja in 

vrednotenja digitalne kompetence. 
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2 DIGITALNA PISMENOST PRI POUKU 

 

 

2.1 IKT IN DIGITALNA PISMENOST V ŠOLI 

 

Hammond (1983) je računalniško revolucijo, ki se je zgodila v 50. letih, postavil ob bok 

kmetijski in industrijski revoluciji, saj je imela tudi ta izredno močan vpliv na potek življenja. 

Že v naslednjem desetletju so računalniki začeli prodirati v šolstvo. Pri nas se je računalnik v 

šoli začelo uporabljati na področju naravoslovja na univerzitetni ravni, nato pa so sledile še 

osnovne in srednje šole. 

Kot je zapisano v učnem načrtu za slovenščino (Program, 2011f), bi se moralo s premikom iz 

prvega v drugo vzgojno-izobraževalno obdobje prehajati s pouka z večjim deležem frontalne 

oblike dela v obliko z večjim deležem skupinske oblike ali dela v dvojicah. Tako se lahko 

poveča aktivno učenje, s čimer imajo avtorji v mislih »sodelovalno učenje, učenje z 

odkrivanjem in problemsko učenje« (prav tam, str. 102), učenci pa se tako usposabljajo tudi za 

dvogovorno sporazumevanje.  

V poglavju Informacijska tehnologija je zapisano, da mora biti informacijska tehnologija 

smiselno povezana z oblikami in načini dela v šoli, s tem da hkrati tudi podpira in pomaga pri 

realizaciji ciljev in vsebin iz učnega načrta.  

Ko v učnem načrtu govorijo o možnostih uporabe informacijske tehnologije, omenijo načine, 

kot so delo s spletno učilnico, e-didaktična gradiva, pripomočki in orodja za iskanje informacij, 

brezplačna učna gradiva, avtorski programi, slovarji v spletni obliki, komuniciranje po spletu, 

sodelovanje v projektih, forumih in drugih spletnih straneh – z vsem tem bi se dalo uresničiti 

temeljni cilj, tj. razvijanje sporazumevalne zmožnosti. Učencem naj se ponudi raznoliko 

gradivo v elektronski obliki, tako učbenike, slovarje in druge priročnike kot tudi strokovno 

literaturo za učitelje (prav tam, str. 111).   

Digitalno pismenost naj bi razvijali tudi v šoli, vključena je v šolske kurikule po svetu. Na 

Norveškem je npr. digitalna pismenost oz. digitalna kompetenca postala peta ključna 

kompetenca, in sicer poleg branja, pisanja, računanja in govorne zmožnosti. Je obvezna na vseh 

ravneh obveznega šolanja in mora biti vključena v vsak šolski predmet (Belshaw, 2012). Tudi 

v našem šolstvu se digitalna kompetenca uveljavlja v sodobnih učnih načrtih, kar je po besedah 

Krajnca (osebna komunikacija, 14. 5. 2018) posledica zaveze, da bo v učnih načrtih vključenih 
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vseh osem ključnih kompetenc, med katerimi je tudi digitalna kompetenca. V učne načrte je 

večinoma vključena raba IKT. Zapise o rabi IKT najdemo med splošnimi cilji, pri nekaterih 

predmetih med cilji predmeta ali pri vsebini predmeta, v večini predmetov pa najdemo zapise 

o tem, kako uporabljati IKT, pri medpredmetnih povezavah in didaktičnih priporočilih. 

Ugotovili smo, da je za razredno stopnjo poimensko omenjena v učnem načrtu za angleščino 

(poglavje Splošni cilji in poglavje Informacijska tehnologija), družbo (Splošni cilji),  

matematiko (Splošni cilji), naravoslovje in tehniko (Splošni cilji), angleščino v prvem razredu 

(Informacijska tehnologija) ter spoznavanje okolja (Splošni cilji), posredno pa je prisotna v 

vseh predmetih (Program, 2011a; Program, 2011b; Program, 2011h; Program 2011č; 2011d; 

Program, 2011e; Program, 2011f; Program, 2011g; Program, 2013a; Program, 2013b; Program, 

2016). 

 

V učnem načrtu za slovenščino so zapisali definicijo digitalne zmožnosti, povzeto po 

Priporočilih Evropskega parlamenta in Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje 

iz leta 2006. S tem izrazom poimenujejo »zavestno in kritično rabo informacijskih tehnologij 

pri opravljanju šolskih in zunajšolskih obveznosti. Digitalna pismenost je podprta s temeljnimi 

informacijskimi spretnostmi v okviru IT (tj. informacijskih tehnologij, op. S. P.), to je z rabo 

računalnika, da bi pridobili, ovrednotili, shranili, tvorili, oblikovali, predstavljali in izmenjevali 

informacije ter komunicirali in sodelovali na medmrežju« (Program, 2011f, str. 111). Avtorji 

predlagajo tudi vzpostavitev spletne učilnice z nekakšno e-knjižnico in orodji, ki bi lahko 

učencem pomagala pri šolskem delu na področju pouka slovenščine (npr. pri iskanju informacij, 

dostop do forumov, spletno komuniciranje) (prav tam).  Avtorji učnega načrta za angleščino 

(Program, 2016, str. 9) so zapisali podobno, a hkrati ponudili še dodatno razlago, kako naj 

učitelj to izvede. Predlagajo delo s slovarji v elektronski in spletni obliki, iskanje in pridobivanje 

podatkov s spleta, komuniciranje v obliki e-sporočil, klepetalnic, forumov idr., zbiranje gradiva 

v povezavi z obravnavanimi temami, objavljanje svojih izdelkov in sporočil, različne načine 

predstavitev svojih izdelkov (v pisni, zvočni, grafični ali slikovni obliki) in sodelovanje v 

mrežnih projektih in šolskih partnerstvih. Ob pregledu učnih načrtov smo ugotovili, da avtorji 

učnega načrta za angleščino še v največji meri konkretizirajo področje razvijanja digitalne 

pismenosti. S tem so se potrdile besede Krajnca (osebna komunikacija, 14. 5. 2018), ki je 

povedal, da v učnih načrtih še danes ni povsem jasno izraženo, kako razvijati to kompetenco. 

 

N. Hockly (2012) pa je v povezavi s tem pisala o težavah, ki jih imajo lahko pri tem učitelji. 

Nekateri imajo težave že pri vprašanju, kako to obliko pismenosti razvijati v učilnici, vendar je 



Pezdir, S. (2019). Oblikovalnik besedil pri pouku slovenščine. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta. 

16 

 

to mogoče izboljšati z zagotovitvijo izobraževanja učiteljev. Korak v to smer je bil narejen tudi 

pri nas, in sicer v obliki projektov, med katerimi je Krajnc (osebna komunikacija, 14. 5. 2018) 

izpostavil E-šolstvo (šole so dobile novo opremo, vanj so bili vključeni tako učitelji kot tudi 

učenci in ravnatelji), a se je zaradi političnih razlogov projekt končal. Pri nekaterih učiteljih je 

prisoten tudi negativen občutek o lastnem znanju ali negativen odnos do tehnologije (Hockly, 

2012; Krajnc, 14. 5. 2018, osebna komunikacija). To ne bi smela biti težava, saj je lahko to 

možnost za skupno učenje (Krajnc, 14. 5. 2018, osebna komunikacija). V izobraževanju je treba 

sprejeti dejstvo, da digitalizacija družbe prinaša tudi novosti v načinu učenja in poučevanja. 

Tako je tudi med učitelji potrebno zavedanje, da osebi digitalne naprave predstavljajo še enega 

od načinov interakcije posameznika s svetom in dostop do znanja. Upoštevati moramo vse 

kanale, po katerih posameznik sprejema informacije, in tako poskrbeti, da bo učenec imel širši 

nabor možnosti za osebno učenje (Core competencies, 2015, str. 7). Poleg tega nam lahko 

znanje o uporabi določenega orodja ponudi že YouTube, ki vsebuje velik nabor video 

priročnikov za uporabo določenega orodja (Krajnc, 14. 5. 2018, osebna komunikacija). Med 

problemi so po besedah Krajnca (14. 5. 2018, osebna komunikacija) tudi odsotnost preverjanja 

in ocenjevanja, mnenje splošne javnosti, da otroci ta znanja že imajo, in mnenje nekaterih 

učiteljev, da bi za vključevanje razvijanja digitalne kompetence v pouk porabili preveč časa. 

Navsezadnje morajo za to predvideti določen čas, in če ugotovijo, da učenci nimajo razvitih 

nekih osnovnih znanj (npr. rokovanje z miško ipd.), morajo temu področju nameniti še več ur. 

 

Kot smo lahko ugotovili pri pregledu zapisov v učnih načrtih pod pojmom digitalna pismenost, 

mora imeti tudi učitelj kar nekaj znanja na tem področju, če želi digitalno kompetenco razvijati 

pri učencih, naše ugotovitve pa podpira tudi C. Redecker (2017). Verjamemo, da lahko učitelj 

že z dovolj natančnimi opisi v učnem načrtu, kakršnega ponujajo avtorji učnega načrta za 

angleščino (Program, 2016), dobi predstavo o tem, kaj konkretno naj bi se učenec naučil, in da 

učitelju to olajša načrtovanje pouka s smiselno vključitvijo dela z informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo. Pomanjkanje konkretnih usmeritev se lahko izkaže za kar velik 

problem, ker ni jasno razdelane strategije o tem, kako sistematično razvijati kompetence, tako 

na horizontalni kot na vertikalni ravni: učitelji izhajajo iz tega, kar znajo sami, nato pa to znanje 

prenesejo učencem. Pri tem se velikokrat zgodi, da to znanje ni osmišljeno (Krajnc, osebna 

komunikacija, 14. 5. 2018).  

Z vzpostavitvijo modela DigComp se je začelo to področje izboljševati. Dobili smo namreč 

opisnike, s katerimi lahko postavimo cilje, ki niso vezani na učitelja, in merila za vrednotenje 
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znanja. V prihodnjih učnih načrtih bodo tako lahko pripravili veliko bolj oprijemljiv model za 

razvijanje in vrednotenje digitalne kompetence.  

 

Za vrednotenje bralne pismenosti je podan zelo natančen kriterij, s tem so podani tudi želeni 

dosežki in to ponuja vodilo tudi učiteljem. Učenca lahko s pomočjo natančne opisne lestvice 

uvrstimo v eno od šestih ravni, za vsako pa je podan tudi primer naloge, ki ustreza vsakemu 

nivoju (Puklek Levpušček, Podlesek in Šterman Ivančič, 2012). Za področje digitalne 

pismenosti tega do pojava modela DigComp ni bilo. S tem želimo prikazati razlike med 

področji. Obe omenjeni področji naj bi razvijali v šoli, vendar je za bralno pismenost izdelan 

zelo natančen kriterij, za digitalno kompetenco pa so morali učitelji delati po občutku, brez 

smernic in ciljev.  

 

Trenutno v učnih načrtih namreč ni enotne sheme poučevanja teh znanj, niti sheme, ki bi 

predvidevala, kako in v katerem razredu naj bi učenec dosegel določena znanja s tega področja 

(Krajnc, 14. 5. 2018, osebna komunikacija). Na začetku ni bilo dovolj znanja, da bi pripravili 

učinkovit način razvijanja digitalne kompetence, z novimi spoznanji pa bodo načrtovalci učnih 

načrtov to lahko storili (Krajnc, 14. 5. 2018, osebna komunikacija).  

 

 

2.2 DIGCOMP KOT PREMIK NA PODROČJU DIGITALNE 

KOMPETENCE  

 

Ker je po besedah Krajnca (14. 5. 2018, osebna komunikacija) model DigComp pomemben 

mejnik na področju doseganja in vrednotenja digitalne kompetence, bomo nekaj pozornosti 

namenili prav temu modelu. Je namreč način, s katerim bi lahko rešili in odpravili ali vsaj 

zmanjšali nekatere težave in dileme na področju doseganja in vrednotenja digitalne 

kompetence. 

 

DigComp je krajše poimenovanje za Okvir digitalnih kompetenc za državljane (angl. Digital 

Competence Framework for Citizens) in je model, ki je bil v obliki poročila prvič predstavljen 

leta 2013 pod okriljem Evropske komisije. Nastal je v sklopu projekta na temo digitalne 

kompetence, katerega cilji so bili 1) identificirati ključne komponente digitalne kompetence z 

vidika znanja, veščin in način mišljenja, pomembnih za to, da je oseba digitalno kompetentna; 

2) razviti opisna merila, ki bi nudila okvir ali smernice za področje digitalne kompetence na 
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evropski ravni in 3) predlagati strategijo za možnost uporabe okvira digitalne kompetence za 

učence vseh generacij (Ferrari, 2013). Nanaša se na razvijanje četrte od osmih ključnih 

kompetenc, opredeljenih v Priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta, tj. digitalno pismenost 

(Priporočilo, 2006; Vuorikari, Punie, Carretero Gomez in Van den Brande, 2016). Nastal je 

okvir, ki digitalno kompetenco opredeljuje z 21 kompetencami na petih področjih 

(informacijska pismenost, komuniciranje in sodelovanje, izdelovanje digitalnih vsebin, varnost 

in reševanje problemov). 

 

Za vsako področje je naveden opis (Ferrari, 2013), nato pa še pripadajoče kompetence zanj. Za 

vsako kompetenco je ponujena razširitev v naslednji obliki:  

 

1. Podroben opis kompetence. 

2. Tristopenjska splošna opisna lestvica. Stopnje so raven nebogljenosti, preživetvena 

raven in raven premagovanja ovir. Stopnje se zahtevnostno nadgrajujejo v skladu z 

Bloomovo taksonomijo (Carretero, Vuorikari in Punie, 2017). 

3. Primeri obvladovanja kompetence na področju védenja, spretnosti in odnosa.  

4. Obvladovanje kompetence glede na namen. Oseba lahko na tristopenjski opisni 

lestvici (stopnje so enake kot v 2. točki) ugotovi, katera znanja naj bi imel na 

področju učenja in nato še ločeno na področju zaposlovanja, da ustreza določeni 

ravni obvladovanja kompetence, lahko pa se uvrsti z znanjem, ki ga že ima. 

 

DigComp lahko uporabi posameznik za samovrednotenje, pri tem pa mu pomagajo opisna 

merila na treh nivojih zahtevnosti. Uporabijo pa ga lahko tudi načrtovalci učnega procesa, ki 

želijo razvijati digitalno kompetenco pri svoji tarčni skupini. Pri uporabi modela pa moramo 

vedeti, da je avtorica želela zajeti znanje oz. védenje, povezano z vsako kompetenco, ne pa 

nujno tudi upoštevanje le-te. Kot primer je A. Ferrari (2013)navedla osebo, ki je lahko zelo 

kompetentna in ki pozna tveganja in prekrške v povezavi z nelegalnim nalaganjem vsebin s 

spleta, a to vseeno počne. Ta oseba zato še ni nepismena. Od izida so ta model množično 

vključili tako na evropski kot tudi nacionalni in regionalni ravni. Družbeni razvoj pa je potekal 

naprej, zato je bilo treba obstoječ model posodobiti (Vuorikari, Punie, Carretero in Van den 

Brande, 2016). 

Kasneje sta bili s tem namenom izdani še dve publikaciji. DigComp 2.0 (Vuorikari, Punie, 

Carretero in Van den Brande, 2016) je kot prva faza posodobitve ponudil posodobitev modela, 

ponovni pregled besedišča in izboljšana opisna merila, poleg tega pa je že ponudil vpogled v 
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učinke vzpostavitve ter rabo modela iz leta 2013 po evropskih državah. Leto kasneje je izšel še 

drugi del, DigComp 2.1 (Carretero, Vuorikari in Punie, 2017). V njem so ponudili občutljivejšo 

opisno lestvico na štirih (in ne več treh; dodali so še raven mojstrstva) ravneh, vsaka je ločena 

še na dve, torej je to skupno 8 ravni. Ohranili so opredelitev digitalne kompetence s petimi 

področji in skupno 21 kompetencami. Za ta dokument smo našli tudi slovenski prevod in od 

tam prevzemamo slovenska poimenovanja področij in kompetenc, ki tvorijo model DigComp 

in ki so v veljavi od leta 2016 (Preglednica 1).  

 

Preglednica 1: Struktura digitalne kompetence v skladu z modelom DigComp 

PODROČJA KOMPETENCE 

Informacijska 

pismenost 

1. Brskanje, iskanje in izbira podatkov, informacij in digitalnih vsebin 

2. Vrednotenje podatkov, informacij in digitalnih vsebin 

3. Upravljanje s podatki, informacijami in digitalnimi vsebinami 

Komuniciranje 

in sodelovanje 

4. Sporazumevanje z uporabo digitalnih tehnologij 

5. Deljenje z uporabo digitalnih tehnologij 

6. Prizadevno državljanstvo z uporabo digitalnih tehnologij 

7. Sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij 

8. Spletni bonton 

9. Upravljanje z digitalno identiteto 

Izdelovanje 

digitalnih 

vsebin 

10. Razvoj digitalnih vsebin 

11. Umeščanje in poustvarjanje 

12. Avtorske pravice in licence 

13. Programiranje 

Varnost 14. Varovanje naprav 

15. Varovanje osebnih podatkov in zasebnosti 

16. Varovanje zdravja in dobrega počutja 

17. Varovanje okolja 

Reševanje 

problemov 

18. Reševanje tehničnih težav 

19. Prepoznavanje potreb in tehnoloških zadreg 

20. Ustvarjalna raba digitalnih tehnologij 

21. Prepoznavanje digitalnih razkorakov 

 

Pri oblikovanju osmih meril so izhajali iz učnih dosežkov, pri tem pa so zasledovali 

taksonomijo po Bloomu, in iz Evropskega okvira kvalifikacij. Posameznih kompetenc na tem 
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mestu ne bomo opisovali, bomo pa kasneje zapisali več o tistih, ki se neposredno navezujejo na 

temo magistrskega dela.  

 

Digitalno kompetenco bi lahko neposredno z jezikom učinkovito združili v kompetencah pod 

številkami 1‒4, 6–8 in 10‒12 (gl. Preglednica 1), in sicer bi s tem uresničevali naslednje 

(Ferrari, 2013, str. 43): 

 

• izražanje in interpretacijo pojmov, misli, dejstev in mnenj v ustni ali pisni obliki; 

• formulacijo in izražanje prepričljivih ustnih in pisnih argumentov v skladu s 

kontekstom; 

• zmožnost razločevanja in uporabe različnih vrst besedil, iskanja, zbiranja in 

obdelovanja informacij in 

• potrebo po razumevanju in uporabi jezika na pozitiven in socialno sprejemljiv način. 

 

 

2.2.1 Drugi dokumenti na področju razvijanja digitalne pismenosti 

 

Dokument DigCompEdu 

 

S tem, kar smo navedli v prejšnjem poglavju, pa se delo še ni zaključilo. V mislih so imeli tudi 

posamezna področja družbenega življenja in tako so pripravili še tematsko vezane dokumente. 

Med drugimi je nastal za nas zelo zanimiv in uporaben dokument z naslovom European 

Framework for the Digital Competence of Educators, krajše DigCompEdu (Redecker, 2017). Z 

njim so želeli ponuditi 1) skupno izhodišče na področju izobraževanja, 2) nekakšno predlogo, 

ki lahko na lokalni ravni služi kot izhodišče za delo brez potrebe po razvijanju konceptualne 

osnove za to, 3) skupna jezik in logiko, ki lahko pripomoreta k nastanku diskusije in izmenjavi 

mednarodnih izkušenj ter 4) referenco za vse države članice Evropske Unije pri vrednotenju 

učinkovitosti in celostnosti lastne strategije na področju razvijanja digitalne kompetence 

(Redecker, 2017, str. 13). 

 

Model se osredinja na tri področja dela izobraževalcev, in sicer na 1) strokovno udejstvovanje, 

2) pedagoške kompetence (delo z digitalnimi viri, ocenjevanje, poučevanje in učenje ter 

krepitev učencev) in 3) olajševanje učenčevega doseganja digitalne kompetence. 
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Dokument Core Competencies in the Digital Field 

 

Po objavi modela DigComp v letu 2013 je nastalo več modelov na ravni določenih držav. Zelo 

koristno izhodišče za to, katero sestavino digitalne kompetence lahko razvijamo pri 

posameznem predmetu, nam tako ponuja tudi dokument Core competencies in the Digital Field 

(Core competencies, 2015). Njegovi avtorji so digitalno kompetenco razdelili drugače. Našteli 

so štiri področja (1. naprave in aplikacije; 2. procesiranje informacij in organizacija dela ter 

učnega okolja; 3. medosebna komunikacija in sodelovanje; 4. državljanstvo, navade in digitalna 

identiteta), ki skupaj nosijo 11 ključnih kompetenc. Skupno so našteli še 28 ključnih znanj oz. 

vsebin s področja digitalne kompetence, nato pa le-ta priredili enemu ali več predmetnim 

področjem, tj. jezikovno, matematično, znanstveno-tehnološko, socialno, umetniško, 

državljansko zavedanje in športna vzgoja. Nam se zdi z vidika učitelja uporabna predvsem ta 

delitev veščin med predmetna področja. Pri tem so označili tudi, ali je povezava posredna, 

dosegljiva s praktičnim učenjem ali gre za znanje, ki je hkrati že vsebina predmeta (Core 

competencies, 2015, str. 56). Čeprav je delo namenjeno srednješolski stopnji, menimo, da lahko 

najdemo koristne informacije in izhodišča za razmislek tudi za področje osnovnega šolstva. 

Navsezadnje bi težko prav vse v celoti realizirali zgolj v času srednje šole. Za vsako od enajstih 

kompetenc so ponudili opis, možnosti vrednotenja, ključna znanja oz. ključne vsebine, 

metodološke smernice in vodila za vrednotenje. Pri nekaterih kompetencah so podali še primer 

ustrezne aktivnosti za vrednotenje in možen kriterij za vrednotenje. Aktivnosti so sicer zelo 

zahtevne, vendar ponujajo oporo pri razmišljanju in so načrtovane tako, da jih lahko 

poenostavimo. Na koncu je ponujen tudi seznam spletnih strani, ki lahko učitelju pomagajo pri 

načrtovanju dela na področju razvijanja digitalne kompetence, in slovar izrazov. 

 

Z jezikovnim področjem (sem torej uvrščamo tudi slovenščino kot šolski predmet) so povezali 

21 ključnih znanj oz. vsebin z digitalnega področja (od skupno 28, kot smo že zapisali). Med 

njimi so po mnenju avtorjev le štiri take, ki jih dosežemo posredno, štiri naj bi dosegli s 

praktičnim učenjem, ostalih 13 pa se neposredno povezuje z jezikom in to so: 1) orodja za 

urejanje dokumentov, predstavitev in preglednic, 2) avdio-vizualni jezik (slika, zvok in video), 

3) spletni brskalniki, 4) viri digitalnih informacij (merila za izbor in vrednotenje), 5) izbor, 

urejanje, shranjevanje in deljenje informacij, 6) procesiranje informacij, 7) izgrajevanje znanja 

(tehnike in naprave), 8) osebno učno okolje, 9) osebni učni portfolio, 10) komunikacijski 

sistemi, 11) spletna etika (angl. etiquette), 12) sodelovalno delo in učna okolja ter 13) 

vseživljenjsko učenje (Core competencies, 2015, str. 56).  
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2.3 DEJAVNOSTI ZA RAZVIJANJE DIGITALNE PISMENOSTI PRI 

JEZIKOVNEM POUKU 

 

N. Hockly (2012) navaja predlog dejavnosti, s katerimi lahko razvijamo digitalno pismenost pri 

jezikovnem pouku. Predlogi se nanašajo na pouk tujega jezika, mi pa bomo to prenesli v 

poučevanje maternega jezika, saj smo ocenili, da je to ravno tako izvedljivo. N. Hockly (2011, 

str. 110 in 111) je aktivnosti zasnovala po delu Pegruma (2011 in Dudeney, Hockly in Pegrum, 

2012, v Hockly, 2012). Za lažje razumevanje dodajmo še, da je Pegrum digitalno pismenost 

opredelil s štirimi področji, to so jezik, informacije, (pre-)oblikovanje in povezovanje:   

 

1. Na področju jezika je poudarjeno, da niso zajeta le klasično zapisana besedila v fizični 

obliki, ampak tudi spletna besedila, kakršna so blogi, forumi in podobno. V povezavi s 

tem področjem omenja več podvrst pismenosti. Sem spadajo zmožnost branja in 

uporabe skrajšanih oblik besed, prisotnih v SMS-sporočilih, zmožnost branja besedil, 

ki v besedilu vsebujejo hiperpovezave (tj. kako jih brati, kdaj spregledati te povezave in 

presoja o smiselni količini le-teh v besedilu), veščine za učinkovito rabo mobilnih ali 

ročnih naprav.  

2. V povezavi z informacijskim vidikom je pomembno učinkovito iskanje na spletu, 

ustrezno označevanje informacij z izrazi, ki jih naredijo izsledljive, kritično vrednotenje 

najdenega, zmožnost upravljanja z obilo informacij in zmožnost upravljanja s 

pozornostjo. 

3. (Pre-)oblikovanje zajema sposobnost ustvarjalnega poustvarjanja in preoblikovanja že 

ustvarjenih digitalnih vsebin. Za to je potrebno tudi znanje o upoštevanju avtorskih 

pravic in o plagiatorstvu. Avtorica kot primer navede parodije na filme, ki jih ljudje 

objavljajo na YouTubu. 

4. Z vidika povezovanja mora znati oseba upravljati s svojo digitalno identiteto in filtrirati 

informacije, prejete s svojih spletnih omrežij. Pri tem posameznik postane nekakšno 

vozlišče, ki relevantne informacije posreduje dalje. V to področje spada tudi zmožnost 

ustvarjanja in proizvajanja digitalnih vsebin.  

 

Kot primer ustrezne dejavnosti N. Hockley (2011) najprej predlaga nalogo na področju 

pošiljanja kratkih sporočil (SMS). Učencem lahko ponudimo nekaj primerov kratkih sporočil, 

nato pa jih pretvorijo v slovenski zborni jezik. Pogovorimo se o tem, v katerih okoliščinah je ta 

način pisanja ustrezen in v katerih ne. Četudi ne zahtevamo od učencev zapisovanja tovrstnih 
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sporočil, jih lahko seznanimo z normo v rabi jezika, saj je kasneje pisanje sporočil SMS zelo 

velik del komunikacije. Sami bi to razširili še na rabo jezika na socialnih omrežjih, v e-pošti in 

v drugih okoljih, v katerih po elektronskih napravah komuniciramo z drugimi.   

 

Za drugo dejavnost po predlogu N. Hockly (2012) učitelj izbere dve podobni besedili v spletni 

obliki, pri čemer je v enem od njiju nekaj ali nič hiperpovezav, v drugem pa je število le-teh 

zelo obsežno. Učenci naj preberejo besedili in v vsakem odprejo vsako hiperpovezavo. 

Omejimo jim čas branja, po koncu dejavnosti pa se pogovorimo o tem, katero besedilo je bilo 

lažje brati in zakaj.  

 

Predlaga tudi obisk lažnih spletnih strani (angl. spoof website), za katere je značilno, da niso 

vredne zaupanja zaradi navajanja nepravilnih, nenatančnih ali lažnih informacij. Ustvarjajo jih 

bodisi za zabavo ali pa s škodoželjnimi nameni. Nekatere je mogoče prepoznati lažje, druge 

težje (Bradley, 2018). N. Hockly (2011) je zapisala, da naj učencem ne povemo, da ne gre za 

pravo stran in da naj dobijo smiselno nalogo, ki vključuje delo s to spletno stranjo. Sprožimo 

pogovor o tem, ali se jim zdi stran zanesljiva/prava in učence opozorimo na znake, ki nakazujejo 

na to, da je spletna stran lažna. Nalogo lahko razširimo in učence usmerimo na nove lažne 

spletne strani, Bradley (2018) je naštel nekaj strani, ki so varne za otroke, in nato pripravijo 

predstavitev v parih ali skupinah. Ta dejavnost je zelo navezana tudi na področje informacijske 

pismenosti, o kateri smo govorili v prejšnjem podpoglavju. Da je smiselna, pa kaže tudi 

podatek, da imata zgolj 2 % otrok Združenega kraljestva, vključenih v osnovno in srednjo šolo, 

zmožnost presoje o tem, ali je novica resnična ali ne. Poleg tega dobra polovica učiteljev meni, 

da je šolski kurikul na tem področju slabo zasnovan (Commission on fake news, 2018).  

 

N. Hockly (2011) da tudi predlog o izdelavi bloga z uporabo slike, seveda naj bo aktivnost 

navezana na obravnavano učno vsebino. Tako aktivnost lahko povežemo z navajanjem na 

upravljanje z lastnino drugih, torej z avtorskimi pravicami. 

 

Krajnc (14. 5. 2018, osebna komunikacija) pa predlaga še eno izhodišče za dejavnost. Učitelj 

lahko sam določi, katero orodje naj učenci uporabijo za svoje delo, pri starejših pa jim lahko da 

tudi nalogo, da pripravijo neki izdelek/predstavitev in za to uporabijo orodje, ki ga v šoli še niso 

spoznali. Tako da učitelj možnost raziskovanja, pomembno pa je, da se to dogaja v šolskem 

času in ne izven njega in da učitelj učencem nudi podporo. Opozarja tudi na pomen konteksta, 

kot tudi Hammond (1983) in Hyland (1990). Razvijanje digitalne kompetence naj poteka v 
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smiselnih okoliščinah. Po besedah Krajnca (2018) učitelji učence učijo izdelati kazalo, a to ni 

vezano na kontekst. Drugače bi bilo, če bi se učenci naučili izdelati kazalo v sklopu izdelave 

seminarske naloge. Tako znanje osmislimo in tehnične veščine postanejo del razvijanja 

kompetence. Na tak način lahko dosežemo cilj predmeta, pri katerem uporabljamo računalnik, 

hkrati pa razvijamo še kompetenco, in sicer je najpogosteje cilj razvijanje in ustvarjanje vsebin, 

če izhajamo iz modela DogComp. Učenci naj znanje o vsebini predstavijo s pomočjo uporabe 

računalnika. 

 

Z digitalnim okoljem je jezik izredno povezan, zato je smiselno, da pri jezikovnem pouku bodisi 

maternega bodisi tujega jezika poskušamo razvijati tudi veščine na področju digitalne 

pismenosti (Hockly, 2012). A če želimo učinkovito razvijati digitalno kompetenco, moramo to 

početi skozi celo šolsko leto in ne le na koncu. Zavedati se moramo, ali učenci potrebujejo 

predznanje in kakšno mora biti. Pri razvijanju digitalne kompetence je izredno zaželena pomoč 

šolskega računalničarja. Njegova primarna naloga je pomagati učitelju pri vpeljavi IKT v pouk, 

vendar je realnost taka, da je njihova naloga omejena na popravljanje računalnikov, 

vzpostavljanje omrežij in druge naloge – to pa je daleč od tega, kar naj bi ti počeli. Še vedno so 

v vlogi nekakšnih »računalniških hišnikov«, njihova primarna naloga pa je le redko realizirana 

(Krajnc, 14. 5. 2018, osebna komunikacija).  

 

Izvajalci raziskave na področju doseganja računalniške in informacijske pismenosti iz leta 2013 

so ugotovili, da so najpogostejši načini uporabe programske opreme v šoli delo z oblikovalniki 

besedil, orodji za pripravo predstavitev in računalniško osnovano delo z informacijskimi viri. 

Nabor se jim zdi ozek, menijo pa, da je to posledica omejenega znanja učiteljev in tega, da so 

učitelji pripravljeni poučevati učence o tem, kar sami dobro poznajo. Zahtevnejših programov 

se ne lotijo v večji meri (Press release, 2014). 
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3 OBLIKOVALNIK BESEDIL PRI POUKU  

 

 

3.1 OPREDELITEV POJMA 

 

Tehnologija v 21. stoletju je močno spremenila naš pogled na pisanje: pišemo lahko s pomočjo 

miške, tipkovnice, na zaslonih na dotik, zgolj s palci, sporočila pošiljamo kar na poti, s tem pa 

je pisanje in predajanje pisanih sporočil zelo olajšano (Merchant, 2004). Urejevalniki besedil 

so del tako imenovane programske opreme. Vanjo uvrščamo programe, ki omogočajo 

računalniku opravljanje osnovne funkcije, tj. obdelovanje podatkov. Programsko opremo 

ločimo na sistemsko in uporabniško programsko opremo. Sistemska programska oprema 

omogoča računalniku samostojno organizacijo dela (Jereb, 1986).  

 

Nas zanima uporabniška programska oprema. To uporablja uporabnik za izvrševanje svojih 

nalog in problemov. V času nastanka Jerebove knjige je bilo razpoložljive tovrstne opreme zelo 

malo v primerjavi z drugimi državami, danes pa je je zelo veliko. Jereb (prav tam) za potrebe 

izobraževanja našteva takrat razpoložljivo uporabniško programsko opremo, v to polje ob bok 

drugim programom postavlja tudi urejevalnike besedil in računalniške igre.  

 

Urejevalniki besedil nam omogočajo tvorbo besedil, pa tudi shranjevanje in oblikovanje le-teh. 

Besedilo lahko sproti popravljamo in preoblikujemo, brišemo ali dodajamo (prav tam). 

 

V sodobnem času so urejevalnike besedil izpodrinili oblikovalniki besedil. Največja razlika 

med tema vrstama programske opreme je v tem, da lahko z urejevalniki besedil zgolj vnašamo 

besedilo in ga urejamo, oblikovalnik pa nam omogoča besedilo tudi vizualno preoblikovati z 

izbiro možnosti za krepko, poševno ali podčrtano pisavo, vnašanje kazala, preglednic, grafov, 

določanje velikosti pisave in druge možnosti. Končni izdelek v urejevalniku besedil je običajno 

datoteka, medtem ko je to v oblikovalniku besedil natisnjeni dokument (WordProcessor, 2013). 

Glede na to smo se odločili, da bomo v našem delu uporabljali izraz oblikovalnik besedil, 

čeprav v praksi za isto programsko opremo večkrat slišimo tudi izraz urejevalnik in je ta ločnica 

zabrisana.  

 

Klasični oblikovalnik besedil je potrebno namestiti na računalnik, v novejšem času pa jih lahko 

najdemo tudi na spletu (Fisher, 2018). Zelo znan oblikovalnik besedil je Microsoft Word, na 
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voljo pa so tudi drugi, npr. Tech Writer, WordPerfect, Zoho Writer, Google Docs, Microsoft 

Word Online (Fisher, 2018; List of word processors, 2018) … 

 

O oblikovalniku besedil so pisali tako avtorji, ki so se ukvarjali z računalniško pismenostjo 

(npr. Hammond, 1983; Jereb, 1986; Kay, 1992), kot tudi tisti, ki so raziskovali druga področja, 

med njimi tudi digitalno pismenost oz. digitalno kompetenco (npr. Ferrari, 2013; Vuorikari, 

Punie, Carretero Gomez in Van den Brande, 2016).  

 

 

3.2 NAČINI UPORABE RAČUNALNIKA PRI POUKU 

 

Po mnenju Hammonda (1983) je računalnik najbolje vključiti že v osnovnošolsko 

izobraževanje. Zelo pomembno pa je, da učence pripravimo za delo na računalniku. Kot pravijo 

B. Levstik, V. Lipovec in M. Starič (2003), učenci sicer nimajo strahu pred delom s to napravo, 

radi delajo s tipkovnico in miško. Priporočajo, da naj na začetku učitelj že vnaprej odpre 

program, s katerim bodo učenci delali med uro, nato naj do programa vodi bližnjica na namizju, 

na koncu pa lahko učenec do programa dostopa že v meniju Start. Opozarjajo, da naj učitelj 

učencem nudi oporo z usmeritvami pri delu in da pri tem uporablja slovenske izraze. 

 

Računalnik je uporaben z več vidikov. Lahko ga uporabimo za vajo in utrjevanje tega, kar se je 

učenec naučil pri pouku. Računalnik ponudi učencu različne naloge, ta jih reši in dobi takojšnjo 

povratno informacijo. Avtor predlaga uporabo tovrstnih nalog tudi pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja. Naloge lahko računalnik poda po določenem ključu ali pa povsem 

naključno (Jereb, 1986), kar nam lahko pomaga pri doseganju načel individualizacije in 

diferenciacije. Tudi v drugačnih okoliščinah je računalnik za dosego tega dvojega zelo 

učinkovit (Jereb, 1986; Levstik, Lipovec in Starič, 2003; Marentič Požarnik, 1979), Hammond 

(1983) pa je omenil tudi korist na področju dela z učenci s posebnimi potrebami. Sami ga 

vidimo tudi kot ustrezno sredstvo v etapi obravnave snovi, vendar šele pri starejših učencih in 

pod pogojem, da učitelj spremlja potek dela oz. se seznani s končnim izdelkom, rezultatom 

samostojnega dela. Po mnenju Hammonda (1983) lahko simulacije, izobraževalne igre in 

urejevalniki besedil omogočajo razširitev znanja in zanimanj brez iskanja literature v 

knjižnicah. Da bi bilo to uspešno, mora biti dobro usposobljen tudi učitelj, poleg tega pa mora 

šola razpolagati tudi z dovolj računalniki (Hammond, 1983). Pri vsem tem pa Hyland (1990) 

opozarja na to, da naj računalnik ne bo izkoriščen, temveč mora biti uporabljan takrat, ko je 
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smiselno in ob kritični presoji, v ospredju pa naj bo komunikacija med vključenimi in proces, 

ne pa zgolj interakcija z računalnikom. 

 

Vključitev računalnika v učni proces nudi tudi avtentična izhodišča za navajanje na pravila 

obnašanja pri delu z računalnikom, tj. primerna oddaljenost od zaslona, ustrezno ravnanje z 

napravo, brez prerivanja ipd. (Levstik, Lipovec in Starič, 2003). Poleg tega lahko učenec dobi 

takojšnjo povratno informacijo o svojem delu, učitelju pa je prihranjen čas, ki bi ga porabil za 

pregledovanje izdelkov (Marentič Požarnik, 1979, str. 9).  

 

Najbolj produktivna oblika dela z računalnikom je delo v parih, veliko pa se da doseči tudi z 

uporabo računalnika v majhnih skupinah, a le pod doslednim nadzorom učitelja (Hammond, 

1983; Hyland, 1990; Levstik, Lipovec in Starič, 2003). B. Levstik, V. Lipovec in M. Starič 

(2003) še dodajo, da pri tem nimata oba učenca enake vloge. Na primer, en učenec lahko 

samostojno izvaja neko dejavnost, drugi pa preveri pravilnost. Predlagajo, da naj učitelj, če bi 

na računalniku morali delati trije učenci ali več, razmisli o delu z razredom v dveh skupinah – 

ena tako dela z računalniki, druga pa ne.  

 

Krajnc (Analiza stanja, 2018) je povzel ugotovitve raziskave na področju doseganja 

računalniške in informacijske pismenosti ICILS iz leta 2013, podatke pa smo našli tudi mi 

(ICILS 2013, 2018). Vključene so bile predvsem evropske države, pa tudi nekaj južnoameriških 

in azijskih držav, Avstralija in Kanada. Ugotavljali so, na kateri ravni zahtevnosti zmorejo 

učenci zbirati informacije in upravljati z njimi ter v kolikšni meri jih znajo ustvarjati in 

izmenjevati. Znanje so opredelili s štirimi zahtevnostnimi ravnmi, in sicer 1) osnovna raba IKT, 

2) temeljno znanje na področju zbiranja in urejanja informacij pod učiteljevim vodstvom, 3) 

samostojna raba IKT z namenom zbiranja ter obdelave podatkov in reševanja problemov in 4) 

prilagajanje informacijskega izdelka tarčni skupini. Večina naših učencev je bila uvrščena na 

drugo raven (47 %), 8 % učencev pa ne dosega niti prve ravni zahtevnosti, vendar je to vseeno 

bolje od mednarodnega povprečja, ki znaša 17 % (Mednarodna raziskava, 2014). Manj kot 

odstotek, tj. 0,4 % slovenskih učencev dosega četrto stopnjo zahtevnosti (prav tam). Ena od 

ključnih ugotovitev ovrže tudi prepričanje o tem, da so sodobni otroci že sami po sebi vešči 

dela z digitalno tehnologijo. Ugotovili so namreč, da v povprečju kar 17 % učencev iz celotnega 

vzorca ni doseglo prve zahtevnostne stopnje, medtem ko sta se na najvišjo raven uvrstila le 2 

% vključenih v raziskavo (Press release, 2014). Rezultati so tudi pokazali, da četrtina učencev 

evropskih držav izkazuje nizko raven računalniške in informacijske kompetence, torej prvo 
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stopnjo in nižje, zato bi morali rabi IKT nameniti več pozornosti (Press release, 2014). Krajnc 

zaključi, da imajo v skladu s tem učitelji še veliko manevrskega prostora, omenja pa tudi, da je, 

kljub temu da je digitalna kompetenca vključena v učne načrte, izkazano znanje učencev in 

dijakov nižje, kot bi pričakovali. Po našem mnenju je to morda tudi posledica tega, da v učnem 

načrtu ni dovolj opredeljeno, katera znanja naj bi bila izkazana in so zato učitelji prepuščeni 

lastnemu znanju in angažiranosti. Menimo, da lahko model DigComp z vsemi različicami 

(Carretero, Vuorikari in Punie, 2017; Ferrari, 2013; Vuorikari, Punie, Carretero Gomez in Van 

den Brande, 2016) prinese spremembe na to področje in zagotovi oprijemljivejše ogrodje za 

nadaljnje delo. 

 

 

3.3 NAČINI UPORABE OBLIKOVALNIKA BESEDIL PRI POUKU 

 

Oblikovalnik besedil je programska oprema, ki se poimensko pojavi tudi v učnem načrtu za 

slovenščino (Program, 2011f, str. 83), v posodobljeni izdaji pa sta poleg njega omenjena tudi 

črkovalnik in pregledovalnik besedil (Program 2018). V poglavju z naslovom Standardi znanja 

je namreč zapisano, da učenec v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju pokaže pravopisno 

zmožnost tako, da zna (poleg uporabljanja pravopisnih priročnikov v knjižni in elektronski 

obliki) uporabljati urejevalnik besedil za oblikovanje besedil (prav tam, str. 54). Pri tem pa smo 

opazili še eno spremembo, in sicer je delo z oblikovalnikom predvideno že v 4. razredu, pa tudi 

v 5. in 6., medtem ko je to v novem učnem načrtu prestavljeno v 5. razred. Še vedno gre za 

temeljni standard. 

 

Po mnenju Guya Merchanta (2004) je bistveno zagotoviti zgodnje izkušnje z digitalnimi 

tehnologijami, ker nam je tako na voljo veliko možnosti za pisanje, ne le oblikovalnik besedil. 

To se mu zdi pomembno z vidika porajajoče se pismenosti, ker so tehnologije pisanja vir 

ustvarjanja pomena. Omenja pa tudi prisotnost t. i. »okolja tiskanega gradiva«, ki nas obdaja na 

vsakem koraku. Težko pa si predstavljamo, da bi učenci že ob prvi uporabi natipkali daljša in 

oblikovno zahtevnejša besedila, zato je smiselno razmisliti o strategiji razvijanja veščine dela z 

oblikovalnikom besedil.  

 

Že Hammond (1983) je zapisal, da morajo imeti učenci dovolj razvito motoriko za uporabo 

računalnika, oprema je namreč občutljiva na grobe dotike in udarce. Za mlajše je primerna 

uporaba tipkovnice z večjimi tipkami, kasneje pa se navadijo tudi na uporabo standardne 
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tipkovnice. Spretnost tipkanja je zelo pomembna spretnost za uporabo računalnika. Predlagal 

je računalniške igre, s katerimi se učenec nauči rokovati s tipkovnico in miško. V povezavi s 

tem Merchant (2004) omenja zelo majhno pojavnost vključevanja digitalne tehnologije v 

začetnem seznanjanju s pisano besedo. 

Na začetku lahko pričakujemo težave z orientacijo pri uporabi tipkovnice, zato ni smiselno 

začeti s pisanjem daljših besedil. Hyland (1993, str. 23) je naštel štiri pogoje za uspešno 

vključitev oblikovalnika besedil v pouk:  

 

1. Učenci morajo biti seznanjeni z načinom rabe miške in tipkovnice. Učenci naj pri delu 

s tovrstnimi napravami in pripomočki ne čutijo neugodja.  

2. Dejavnosti pisanja z računalnikom morajo biti vključene v učni načrt. 

3. Zagotovljene morajo biti možnosti za sodelovanje in medvrstniško podporo. 

4. Učencem mora biti nudeno vodenje pri sestavljanju računalniškega besedila. 

Neprecenljivo je učiteljevo vodenje s pomočjo projekcije zaslona na platnu. Vključeno 

naj bo tudi načrtovanje dela in analiza le-tega po zaključku aktivnosti. 

 

Menimo, da lahko Hylandove (1990) smernice in priporočila za delo z oblikovalnikom besedil 

še vedno uporabimo kot koristno ogrodje pri razvijanju veščin na področju rabe oblikovalnika 

besedil. Pisal je o treh področjih rabe oblikovalnika besedil (Hyland, 1990 in 1993), za vsako 

od njih pa je naštel še dejavnosti, ki so vezane na vsako od njih (gl. Preglednica 2). Za nas sta 

bolj uporabni prvi dve področji, zato o tretjem ne bomo veliko pisali. 

 

 

Preglednica 2: Področja in načini rabe oblikovalnika besedil 

1. Upravljanje z besedilom 2. Ustvarjanje besedila 3. Simulacije 

Preoblikovanje 

Zamenjevanje 

Vstavljanje 

Prerazporejanje 

Odstranitev, brisanje 

Popravljanje napak 

Dopolnitev odstavka 

Dokončanje besedila 

Sodelovalno pisanje 

Vzporedno pisanje 

Razširjanje besedila 

(povzeto po drugih avtorjih) 

Uredništvo 

Iskanje službe 

Življenjske spremembe 
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Na področju upravljanja z besedilom je učencu ponujeno nepopolno besedilo, ki ga napiše oz. 

ponudi učitelj. Učenci so usmerjeni v določeno področje jezika in v besedilu morajo izkazati 

pridobljeno znanje. Vključijo se lahko različne dejavnosti, npr. vstavljanje, zamenjevanje, 

izbris, prerazporejanje, razširjanje, parafraziranje, in povzemanje (Higgins, 1983 v Hyland, 

1990). Učenec mora razmišljati tako o strukturi kot tudi o vsebini besedila. Tako lahko izvaja 

veliko nalog, ki bi bile brez računalnika veliko težje oz. neizvedljive. Pri tem mora učenec 

izkazati dovoljšno mero pozornosti in ustvarjalnosti, poleg tega pa razvija tudi analitično 

mišljenje in zavedanje o jeziku. 

 

Ko učenec besedilo preoblikuje, naredi spremembe na ravni celega besedila (na primer 

sprememba tretjeosebnega pisca v prvoosebnega). Naloge zamenjevanja, in vstavljanja so manj 

obsežne in so vezane na določene elemente (npr. zamenjava spola, vstavljanje ločil, 

manjkajočih besed). Pri prerazporejanju uporabimo možnost označevanja in prestavljanja 

besed, besednih zvez, povedi ali odstavkov. S tovrstnimi nalogami lahko učenec razmišlja o 

organizaciji besedila. Na začetku lahko dele besedila, ki predstavljajo enoto za prerazporeditev, 

označimo z isto barvo. Tudi odstranitev oz. brisanje besedila zahteva kritično presojo učenca 

in razmislek o smiselnosti zapisanega besedila. Lahko uporabimo možnost omejitve besed in s 

tem zagotovimo krčenje besedila. Učenec lahko dobi nalogo, da odpravi napake v besedilu; s 

tem razvija svoje zavedanje o tem, kaj so odlike kakovosti besedila, poleg tega pa dobi tudi 

vpogled v vrednotenje napak in pripravo osnutka. Pri tem se lahko izkaže tudi črkovalnik, ki 

opozori na nepravilno zapisane besede.  

 

Hyland (1990) je pisal o še enem področju, in sicer o ustvarjanju besedila. Za oblikovalnik 

besedil je zapisal, da odpušča napake, saj si ne zapomni storjenih napak, slabih začetkov in 

popravkov, s tem pa zmanjša skrb, povezano z napravljanjem napak. Na tem področju je zelo 

potrebna tudi podpora učitelja, sploh zaradi učencev, ki jim pisanje pomeni velik izziv. 

Računalnik daje možnost delitve zaslona, kar nam olajša delo z dvema besediloma: na eni 

polovici imamo lahko lasten izdelek, na drugi pa besedilo, iz katerega izhajamo. Tako lahko 

prej najdemo, kar iščemo, in lažje sledimo izhodišču. Glede na zahtevnost lahko učenci zgolj 

dokončajo odstavek besedila in pri tem uporabijo kontekst preostanka besedila, s katerim 

razpolagajo. Ko učenci dokončujejo besedilo, pa morajo zapisati konec zgodbe, del dialoga, 

zaključek šale ipd. Gre za razširjeno nalogo dopolnjevanja, ki od učencev zahteva več pisanja 

in ustvarjalnosti. Namen teh nalog je, da učenci zapišejo svoj prispevek in ne preoblikujejo že 

narejenega besedila. Še zahtevnejša naloga je sodelovalno pisanje. Učenci naj bi med seboj 
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sodelovali in tako oblikovali besedilo. Avtor predlaga tudi pisanje kumulativne zgodbe, v kateri 

bi vsak naslednji pisec dodal en nov prispevek porajajočemu se besedilu. Učenci lahko pišejo 

tudi vzporedno besedilo. Za izhodišče uporabijo besedilo, vendar jim to služi le kot dražljaj za 

lastno besedilo. Lahko pa pripravijo tudi razširitev besedila. Pri tem lahko učitelj pripravi 

nekakšen povzetek, nabor vprašanj ali zamisli. Tako učencem prikaže pomen načrtovanja in 

priprav na pisanje.  

 

Kot smo že zapisali, o tretjem področju ne bomo zapisali veliko. Učenci lahko dobijo avtentično 

nalogo za zapis določene vrste besedila. To jim lahko v nadaljevanju služi kot izhodišče za 

diskusijo in vrednotenje. Računalnik ima pri tem podporno vlogo, v ospredju pa je sodelovanje 

učencev in dani problem oz. naloga. Kot je povzel Hyland (1990), lahko učenci predstavljajo 

uredniško ekipo, ki mora do določenega roka pripraviti besedilo za objavo, lahko so ekipa 

svetovalcev za določeni problem, nato pa morajo pripraviti pisni predlog za rešitev le-tega. 

Omenja tudi možnost pisanja prošnje za delo, mi pa bi, glede na to da je bil članek izdan že kar 

nekaj let nazaj, dodali še možnost sodelovanja na različnih spletnih platformah ali morebitnih 

pripravah prispevkov za spletne strani, kot je npr. Časoris (Časoris, 2018). Z vidika poučevanja 

mlajših bi lahko uporabili situacije, ki so bližje tem učencem, Merchant (2004) predlaga igro 

vlog, npr. klic zdravnika, rezervacijo hotela in podobno bi lahko izvajali v tem sklopu. Pri tem 

je zelo pomembna vloga modela, ki jo na začetku prevzame učitelj.  

 

Menimo, da lahko po teh področjih postopno razvijamo znanje učencev ter jih tako pripravimo 

na samostojno in samozavestno rabo oblikovalnika besedil za pisanje obsežnejših besedil.  

 

Z vidika modela DigComp 2.1 (Carretero, Vuorikari in Punie, 2017; Ferrari, 2013; Vuorikari, 

Punie, Carretero Gomez in Van den Brande, 2016) lahko oblikovalnik besedil umestimo v tretje 

področje digitalne kompetence, ki zajema izdelovanje in poustvarjanje digitalnih vsebin (gl. 

Preglednica 1).  

 

To zajema naslednje kompetence: 

1) Razvoj digitalnih vsebin. 

2) Umeščanje in poustvarjanje. 

3) Avtorske pravice in licence. 

4) Programiranje. 
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Za vsakega od teh elementov je narejena razčlemba (kot smo opisovali že v poglavju, 

namenjenem DigCompu) na osem zahtevnostnih stopenj. Za vsako stopnjo je na voljo cilj, ki 

nas usmerja. V različici dokumenta DigComp 2.0 lahko preberemo več o tem področju. Na 

njem naj bi posameznik znal ustvariti in/ali urejati vsebine, to pa lahko naredi na več načinov. 

Razpon dejavnosti zajema vse od dela z oblikovalnikom besedil do dela s programi za obdelavo 

slik in videoposnetkov (Vuorikari, Punie, Carretero Gomez in Van den Brande, 2016).   

 

Prva od štirih kompetenc, tj. razvoj digitalnih vsebin, je dosežena, ko zna posameznik ustvariti 

vsebino s pomočjo multimedije pa tudi urejati že obstoječe digitalne vsebine. Tako naj bi bil 

zmožen ustvariti npr. besedilo, preglednico, sliko ali posnetek. Glede na kompleksnost 

končnega izdelka je vsebina lahko umeščena tudi glede na izkazano obvladovanje kompetence 

na eni od osmih ravni zahtevnosti Vuorikari, Punie, Carretero Gomez in Van den Brande, 2016, 

str. 25 in 26).  Menimo, da se to lahko dosega v skladu s priporočili Hylanda (1990 in 1993).  

 

Ko govorimo o drugi kompetenci, tj. umeščanju in poustvarjanju, imamo v mislih zmožnost 

upravljanja in urejanja že narejenih digitalnih vsebin z namenom ustvarjanja nove, izvirne 

vsebine. Tudi to lahko dosegamo na več ravneh zahtevnosti. Sem lahko po predlogu avtorjev 

vključimo urejanje osnutka ali vnos sprememb v besedilo na podlagi komentarjev mentorja 

(Vuorikari, Punie, Carretero Gomez in Van den Brande, 2016, str. 26). Učenec lahko zapiše 

spis ali drugo besedilo, nato pa ga popravi v skladu z učiteljevimi opombami.  

 

Tudi tretja kompetenca na področju ustvarjanja in poustvarjanja digitalnih vsebin ne sme biti 

spregledana. Gre za kompetenco na področju avtorskih pravic in licenciranja. Pri tem mora 

oseba izkazovati zavedanje o delu z delom drugih ljudi in upoštevanjem le-tega pri lastnem 

delu. Sprva gre zgolj za zavedanje o tem, kasneje, ko se viša izpopolnjenost v kompetenci, pa 

se to znanje tudi uporablja (prav tam, str. 27). Menimo, da lahko to kompetenco razvijamo na 

predmetni stopnji pri vseh predmetih, še posebej v povezavi z izdelavo in pripravo predstavitev.  

 

Četrta kompetenca, programiranje, pa je že manj povezana s poukom slovenščine ali drugih 

predmetov. Oseba naj bi to kompetenco izkazovala z vnašanjem sprememb v sam program in 

napravo ter razumela ozadje delovanja programa. To zajema lažje, npr. spreminjanje nastavitev, 

pa tudi zahtevnejše naloge, npr. uporabo programskih jezikov z namenom programiranja (prav 

tam, str. 28). 
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3.4 PREDNOSTI IN SLABOSTI UPORABE OBLIKOVALNIKA BESEDIL 

PRI POUKU 

  

Najdemo lahko kar nekaj argumentov za uporabo oblikovalnika besedil pri pouku, a tudi proti 

temu.  

 

Hyland (1990) je zapisal, da ustvarjalnost ni odvisna od načina zapisovanja sporočila. Tako je 

lahko besedilo, zapisano »na roke«, enako ustvarjalno kot besedilo, zapisano na računalniku. 

Računalnik je postal tako tudi učinkovito orodje za jezikovno rabo. Kar se mu zdi dobro, je tudi 

možnost urejanja in oblikovanja pred končno obliko dokumenta. Prednost pisanja na računalnik 

je tudi možnost tiska, učenec lahko posamezne dele poljubno premika, dodaja ali popravi in 

vnaša poljubne popravke, lahko preizkuša različne pisave in barve le-teh (Hammond, 1983; 

Hyland, 1990; Merchant, 2004). Tako lahko zapisano besedilo pomnožimo v poljubnih izvodih, 

popravke pa lahko v besedilo na računalniku vnašamo tudi po opravljenem tisku. Ker lahko 

besedilo shranimo in do shranjene verzije dostopamo ter jo urejamo, lahko že dokončano 

besedilo z lahkoto priredimo za različno občinstvo ali drugačen namen. Poleg tega lahko 

oblikovalnik besedil obogati možnosti slogovnega izražanja, saj rokopis ni več edina možnost. 

Meni, da to orodje spodbuja k raziskovanju jezika in poigravanje z različnimi izrazi in 

organizacijo zapisa. Učenci lahko z uporabo tega orodja lažje popravljajo in pregledujejo 

besedilo, ga vsebinsko obogatijo in poglobijo (Nuvoli, 2000). Tudi to naj bi učencem manjšalo 

negativne občutke pri pisanju besedil, saj lahko poljubno upravljajo z besedilom in se napake 

preprosto popravijo (ni potrebno ponovno prepisovanje ali raba belil in drugih sredstev) 

(Hyland, 1990). Merchant (2004) je omenil nekaj že naštetih prednosti, poudaril pa je tudi, da 

lahko vključimo tudi vizualno in slušno gradivo, dodajamo lahko hiperpovezave ter 

vključujemo zapise drugih ljudi. Zaslon je dostopnejša površina za večji krog ljudi, s tem 

postane vsebina bolj vidna in na ta način lahko spodbudno vpliva na sodelovalno delo.   

 

V računalniku je že shranjen nabor besed in če se vtipkana beseda ne ujema z naborom, jo 

računalnik označi, to pa pomaga pri zmanjševanju števila napak. Ko učenec doseže želeno 

obliko besedila, je besedilo končano v isti verziji, omogočeno pa je tudi pisanje na ustvarjalen 

način. Končni izdelek je estetsko ustrezen in za to ni potrebno ponovno prepisovanje. Kot je še 

zapisal Hammond (1983), je to orodje zelo priljubljeno tako z vidika odraslih kot tudi otrok. 

Zanimiva je še ena prednost, ki jo je izpostavil isti avtor. V delu z urejevalnikom besedila vidi 

prisotnost računalniške zavesti s konceptom napake. Pri tem gre za popravljanje dejanja, dokler 
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to ni dobro, prisoten pa je tudi na drugih področjih, ne le pri slovenščini. To naj bi učenca 

spodbudilo h kritičnemu razmišljanju. Ker učenec ve, da ne bo potrebno ponovno prepisovanje 

besedila, napiše več, zaveda pa se tudi, da bo lahko končno obliko še uredil, zato lahko kadar 

koli sprejme odločitev o obliki in zapisu. To ugotovitev je podprl tudi Nuvoli (2000),  ki je v 

raziskavi ugotovil, da učenci z oblikovalnikom besedil ustvarijo obsežnejša besedila. Avtor 

meni, da so v njihovem času učitelji to veščino poudarjali premalo, nato pa je nastopil problem, 

ker učenci niso znali dobro razmišljati o svoji tehniki pisanja. Meni, da lahko z uporabo 

računalnika za namen pisanja to veščino začnemo razvijati že na samem začetku. Hammond je 

pisal tudi o pridobitvah na področju motorike (1983).  

 

Tako Nuvoli (2000) kot tudi Hyland (1990) sta pisala o tem, da oblikovalnik besedil ponuja 

izhodišča za zelo veliko aktivnosti, pri tem pa ima učitelj možnost za učinkovito izvajanje 

individualizacije in diferenciacije ter za izvedbo v učenca usmerjenega pouka, učenci pa 

občutek večje samostojnosti in manjšega strahu. Izkazalo se je, da oblikovalnik besedil lahko 

učencem olajša njihovo izražanje in jim pomaga pri tem. Merchant (2004) je izvedel manjšo 

raziskavo uporabe oblikovalnika besedil z mlajšimi otroki in ugotovil je, da so bili vključeni 

motivirani za delo, saj so izkazovali zanimanje, poleg tega pa so delili tudi svoje obstoječe 

izkušnje na področju tehnologije. 

 

Oblikovalnik ponuja tudi možnost, da se učenec pri pisanju ne usmerja le na črkovanje, 

besedišče in slovnico, ampak ima vpliv na celotno besedilo (Hyland, 1990). V ospredju je 

proces in ne le končni izdelek. Mehanika pisanja ne ovira procesa izdelovanja besedila, poleg 

tega pa se lahko ločeno ukvarjamo s tvorjenjem, pregledovanjem, oblikovanjem in tiskanjem 

besedila. 

 

Sami bi dodali še to, da je oblikovalnik besedil orodje, ki je znano večini učiteljev, poleg tega 

pa gre za dostopno programsko opremo. Naše trditve podkrepi tudi dejstvo, da je oblikovalnik 

besedil med tremi najpogosteje rabljenimi orodji pri pouku (Press release, 2014).  

 

Kljub naštetim prednostim pa je na voljo tudi nekaj argumentov, ki niso v prid oblikovalnikom 

besedil. Merchant (2004) nas opominja, da moramo imeti v mislih predvsem to, da gre za 

drugačen medij za predajanje sporočil. Kljub veliko možnostim, ki nam jih ponuja, ima tudi ta 

programska oprema v primerjavi s klasičnim pisanjem določene omejitve – ni več skrbi o 

količini razpoložljivega črnila, ampak so moteč dejavnik možne računalniške okvare ali izguba 
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električnega toka. Na eni strani so ugotovitve, da to orodje deluje motivacijsko (Levstik, 

Lipovec in Starič, 2003; Nuvoli, 2000), na drugi strani pa so se pojavile tudi raziskave, ki tega 

niso ugotovile (Hyland, 1993). V povezavi z uvajanjem urejevalnikov besedil v pouk se 

pojavljajo skrbi o tem, da klasičnemu pisanju grozi propad in da otroci ne bodo več razmišljali 

o tem, kar napišejo (Hammond, 1983). Na to Hammond (1983) odgovarja, da mora biti sodobna 

družba vešča uporabe računalnika, v tem svetu ni več veliko prostora za ročni zapis. Poleg tega, 

meni, lahko razmišljamo o tem drugače – na račun rokopisa lahko pričakujemo boljšo vsebino. 

Te ugotovitve je deloma potrdil tudi Nuvoli (2000), ki je ugotovil, da lahko dosežemo, da se 

več pozornosti nameni procesu nastajanja besedila in tako lahko oseba izboljša svojo spretnost 

kompleksnega izražanja. Pri tem pa ne moremo pričakovati, da bi z uporabo oblikovalnika 

besedil dosegli nenaden velik napredek v pisanju. S. Tancig (2016) je napisala članek, v 

katerem je razmišljala o tem, ali je tipkanje res boljša možnost kot klasično pisanje. Kot je 

zapisala, so bila pričakovanja višja od dejanskih rezultatov glede rabe IKT. Ugotovila je, da 

zmerna raba računalnika prinaša boljše rezultate kot zelo pogosta. Nasploh lahko tehnologija 

večkrat vpliva moteče na učenje, kot primer navaja uporabo digitalne tehnologije, ki povzroča 

motnje koncentracije in zasvojenost ter večopravilnost. Poleg tega precenjujemo dejanske 

tehnološke spretnosti učencev in učiteljev, zato zadani cilji niso bili doseženi. Klasično pisanje 

podpira tudi učinkovitejše branje, še več, senzomotorika je celo osnova za branje in ne le za 

pisanje (Dehaene, 2014 v Tancig, 2016). Hyland (1993) je opozoril na nevarnost prevelikih 

pričakovanj zaradi mišljenja, da tehnologija sama po sebi privede do drastičnih izboljšav. Ne 

moremo pričakovati, da se bomo s tem, ko se naučimo uporabljati oblikovalnik besedil, naučili 

tudi pisati. Pozornost učitelja mora biti torej še vedno uperjena v poučevanje kompozicije in ne 

v rabo računalnika. Nekateri učitelji si lahko, po mnenju Hammonda (1983), ustvarijo zmotno 

mišljenje, da učenec ni organiziran ali da ne zna sprejemati odločitev, če besedilo stalno 

popravlja in ga spreminja. Zapisal je tudi, da lahko pride do težav z nadzorom in kakovostjo 

pouka, saj mora učitelj več pozornosti nameniti dogajanju na računalniku in to vodi v manjši 

nadzor dogajanja v razredu, neznanje ali šibko znanje tipkanja upočasnjuje delo. O težavah pri 

tipkanju je pisal tudi Nuvoli (2000). Kot pri pisanju na roko se lahko pojavijo težave tudi pri 

uporabi računalnika. Učenci imajo lahko težave pri orientaciji in lociranjem tipk, pojavijo pa se 

lahko nove oblike napak, kot je npr. izpuščanje presledka. Kljub temu pa lahko pride do 

izboljšav na področju količine besed, črkovanja in vsebine. Z boljšim obvladovanjem dela s 

tipkovnico in delom z oblikovalnikom besedil so lahko rezultati še boljši, vendar pa to ne more 

vplivati na vsa področja pisanja.  
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Nuvoli (2000) je izvedel raziskavo na vzorcu osnovnošolcev, starih od 7 do 11 let. Ugotovil je, 

da je računalnik lahko uporaben pripomoček na področju utrjevanja slovnice in pravopisa in se 

lahko uporabi za ugotavljanje sintaktičnih in slovničnih znanj učenca ob hkratnem navajanju 

ter razvijanju veščine postopnega popravljanja besedila in upravljanja z njegovimi deli. Lahko 

utrjujmo tudi druga znanja, vendar je za to potrebno vodenje učitelja in njegova podpora. Le v 

tem primeru lahko pričakujemo napredek pri pisanju z uporabo oblikovalnika besedil. Čeprav 

je uporaba oblikovalnikov besedil dobrodošla z vidika motivacije in tako vpliva na znanje 

učenca, so učinki opaznejši pri učencih, ki že kakovostno pišejo. Največjo vlogo imajo še vedno 

učitelji. Kljub njihovi podpori pa še ni nujno, da pride do izboljšav pisanja. 

 

V povezavi z rabo računalnika na splošno je povezanih veliko skrbi in nevšečnosti: dolgotrajno 

sedenje in bližina zaslona, kar lahko vodi v glavobole, utrujene in vnete oči (Hammond, 1983). 

V izogib tem težavam je priporočljivo izvesti krajši počitek po vsaki uri uporabe računalnika. 

Tudi B. Levstik, V. Lipovec in M. Starič (2003) so opazile nekaj nevšečnosti, vendar so tudi te 

povezane z rabo računalnika v splošnem smislu. Če so učenci izpostavljeni predolgemu 

ponavljanju dela z istim programom, se lahko zdolgočasijo. Če je raven zahtevnosti previsoka, 

lahko to v učencu spodbudi neprijetne občutke. Pride lahko tudi do ljubosumja in prepirov, če 

z računalniki delajo le eni in isti učenci ali če so pari za delo neustrezni, lahko pa imajo učenci 

tudi težave z razumevanjem navodil, če so prezahtevna, če učitelj ni dovolj dobro pripravljen 

ali če ne obvlada programa, s katerim delajo pri pouku. 

 

Glede na zapisano menimo, da je vključitev oblikovalnika besedil smiselna, a v zmerni meri in  

takrat, ko imamo jasno začrtane cilje. Ker pa učenci v prvem triletju šele razvijajo 

finomotorične spretnosti, menimo, da intenzivnejša vključitev oblikovalnika besedil ni 

smiselna. Naše predvidevanje je potrdil tudi učni načrt, saj ta delo s tem programom predvideva 

z drugim vzgojno-izobraževalnim obdobjem (Program, 2011f, str. 83). Bolj smiselno jih je 

vključiti z namenom motiviranja učencev in v povezavi z razvijanjem predopismenjevalne 

zmožnosti, pri čemer imamo v mislih vidno razločevanje in orientacijo na tipkovnici in ekranu. 

Na ta način bi dali  manj poudarka na samo uporabo urejevalnika, bi pa tako izvajali predhodno 

fazo, tj. navajanje na uporabo miške in tipkovnice, kar je potrebno predznanje za uporabo 

oblikovalnika besedil, kar lahko dosežemo tudi z igrami (Levstik, Lipovec, Starič, 2003). Na 

način, pri katerem bi želeli doseči cilje, povezane s prej naštetimi pojmi, bi bilo po našem 

mnenju težko pristopiti k vsem učencem, zato bi predlagali tak način dela zgolj pri 

individualizaciji ali diferenciaciji. Če bi urejevalnik besedil vključevali v pouk z namenom 
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preverjanja doseganja ciljev, bi ga vključili proti koncu tretjega razreda oz. v četrti razred, ker 

naj bi takrat učenci že vstopili v fazo utrjevanja in izboljševanja pisanja, usvajanje osnovne 

tehnike te veščine pa naj bi bilo že za njimi (Program, 2011f); ta način pisanja je tudi 

abstraktnejši, torej bi šlo lahko za novo stopnjo v opismenjevanju, procesu, ki ga moramo 

razvijati sistematično. Uporabo oblikovalnika besedil vidimo kot smiselno obliko 

individualizacije za nadarjene učence in za tiste učence, ki v razvitosti zmožnosti branja in 

pisanja že močno prehitevajo sošolce, pa tudi za učence, ki jim pisanje na klasičen način 

povzroča težave (npr. disgrafiki, gibalno ovirani ipd.).  

 

 

3.5 UČNI CILJI V UČNEM NAČRTU ZA SLOVENŠČINO, KI JIH 

LAHKO DOSEŽEMO Z UPORABO OBLIKOVALNIKA BESEDIL 

 

Učenci lahko računalnik pri slovenščini uporabljajo za sporazumevanje, učenje, razmišljanje, 

ustvarjanje ali za zabavo. Lahko razvijamo zmožnost poslušanja, branja in pisanja (Levstik, 

Lipovec in Starič, 2003).  

 

Pregledali smo cilje v učnem načrtu za slovenščino (Program, 2011f) za prvo in drugo vzgojno-

izobraževalno obdobje. Ugotoviti smo želeli, pri katerih ciljih bi lahko v učni proces vključili 

uporabo urejevalnika besedil oz. orodja za pripravo predstavitev.  

 

Raba oblikovalnika besedil je najbolj združljiva z razvijanjem predopismenjevalne zmožnosti 

in sistematičnim razvijanjem tehnike pisanja v sklopu razvijanja zmožnosti branja in pisanja ter 

z doseganjem poimenovalne, skladenjske, pravopisne in slogovne zmožnosti. Orodja za 

pripravo predstavitev pa so najbolj združljiva s področjem razvijanja zmožnosti govornega 

nastopanja, saj je lahko računalniška projekcija v vlogi ponazorila in tako nadomesti/nadgradi 

plakat. 

 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju bi lahko oblikovalnik besedil uporabili pri 

realizaciji sklopa individualizirano, postopno in sistematično razvijanje zmožnosti branja in 

pisanja besedil, in sicer vidno razločevanje pod okriljem predopismenjevalne zmožnosti, nato 

pa še pod okriljem sistematičnega razvijanja tehnike branja in pisanja. Tudi z računalnikom 

lahko razvijamo osnove pisanja, in sicer držo telesa, držo in uporabo pisal (v našem primeru 
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rokovanje z miško in tipkovnico), orientacijo na računalniškem zaslonu in zakonitosti pisanja 

(smer od leve proti desni in od zgoraj navzdol) (Levstik, Lipovec in Starič, 2003).   

 

Proti koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja lahko vključimo še sklop razvijanje 

jezikovne in slogovne zmožnosti ter zmožnosti nebesednega sporazumevanja, in sicer 

poimenovalno, skladenjsko in pravopisno zmožnost. Pri tem imamo v mislih poimenovanje s 

knjižnimi besedami, uporabo velike in male začetnice, pike, vprašaja, klicaja, vejice, 

ljubkovalnice, tvorbo ženskega para moškemu in obratno, samostalniške in pridevniške 

izpeljanke, zapisovanje predloga ločeno od besede in zapis števnikov s številko. Možno bi bilo 

tudi pisanje besedil, ki naj bi jih učenci pisali v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, tj. 

besedila o sebi ali svojem okolju, lahko pa tudi besedilo, ki jim je bilo znano od prej (npr. 

voščilo ali vabilo) ali opisovalno besedilo.  

 

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju bi lahko oblikovalnik besedil povezali s sklopom 

razvijanje jezikovne in slogovne zmožnosti ter zmožnosti nebesednega sporazumevanja, in sicer 

z razvijanjem poimenovalne, slogovne in pravopisne zmožnosti ter zmožnosti nebesednega 

sporazumevanja na področju poznavanja, razumevanja in uporabe pojmov, ki se nanašajo na 

obvladovanje različnih vrst povedi, zapisa lastnih in občnih imen, soglasnikov in 

samoglasnikov, eno- in večpomenk, so-, proti-, nad- in večpomenk, besednih družin in korenov, 

definicij, izogibanja ponavljanju in prepoznavanju lastnih napak, sestavljanja, pretvarjanja in 

dopolnjevanja povedi, odpravljanju kritičnih mest v njih, pretvorba med premim in odvisnim 

govorom, izražanje pomenskega razmerja med povedma z veznikom, zamenjevanje ustreznih 

delov povedi s sopomenko ali drugo ustrezno besedo, odpravljanje napak v besedilih, zapis 

kritičnih glasov, ustreznih predlogov, deljenje besed, zapis števnikov s številkami in z besedami 

in naprednejša raba velike in male začetnice ter ločil in členitev besedila na odstavke, prirejanje 

besedila glede na naslovnika, ponazarjanje podatkov iz besedil z nebesednimi sporočili (na 

primer s piktogrami ali slike) in zavestna uporaba nebesednih spremljevalcev pisanja ob 

ustrezni utemeljitvi.  

 

Prav tako se lahko oblikovalnik integrira na področju razvijanja zmožnosti dopisovanja s 

tvorjenjem določene vrste dopisa. Na področju razvijanja zmožnosti kritičnega sprejemanja 

enogovornih neumetnostnih besedil lahko to dosežemo z aktivnostmi, ki se ukvarjajo s 

povzemanjem teme, podtemami ali ključnimi besedami in bistvenimi podatki v obliki 

miselnega vzorca, dispozicijskih točk ali preglednice in na področju razvijanja zmožnosti 
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tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil tako v obliki priprave ponazoril za govorni nastop 

kot tudi pisnih izdelkov. Vsa besedila za tvorjenje, ki so določena v učnem načrtu, lahko učenci 

napišejo tudi v oblikovalniku besedil.  

 

Praktično vse cilje, ki se pri književnosti navezujejo na poustvarjanje v pisni obliki, se da po 

našem mnenju doseči  z uporabo urejevalnika besedil. Kasneje lahko ta besedila nadgrajujemo 

z dodajanjem nebesednih sporočevalcev (barve, različne velikosti in oblike pisave pri pisanju 

likovne pesmi, slikovno gradivo idr.), izdelke lahko natisnemo in na ta način oblikujemo 

knjižico ali zbirko; pri tem vidimo zelo dobro izhodišče za sodelovalno delo, delo v parih (npr. 

zapis dialoga) ali delo v skupinah (npr. zapis enokitične pesmi na koncu triletja). 

 

Če bežno pregledamo še cilje za tretje vzgojno-izobraževalno obdobje, vidimo možnosti za 

povezavo oblikovalnika besedil s sklopi razvijanje zmožnosti dopisovanja, razvijanje zmožnosti 

kritičnega sprejemanja enogovornih neumetnostnih besedil, razvijanje zmožnosti tvorjenja 

enogovornih neumetnostnih besedil, razvijanje jezikovne in slogovne zmožnosti ter razvijanje 

zmožnosti nebesednega sporazumevanja in razvijanje metajezikovne zmožnosti. 

 

Tudi Krajnc (Analiza stanja, 2018) je analiziral učne načrte za osnovnošolske predmete in 

izpisal, katere cilje lahko dosežemo tudi z uporabo računalnika oz. druge IKT.  Pri tem je izhajal 

tako iz splošnih ciljev, operativnih ciljev ali vsebin predmeta, večinoma pa je našel podatke v 

razdelku o medpredmetnih povezavah ali didaktičnih priporočilih. Pregledal je tudi učni načrt 

za slovenščino in naredil izbor ciljev, za katere meni, da bi jih lahko združili z digitalnim 

opismenjevanjem; sem spada tudi delo z oblikovalnikom besedil. Zapisal je, da lahko z 

uvajanjem IKT splošne cilje nekaterih predmetov, mednje je uvrstil tudi slovenščino, začnemo 

dosegati že v prvem razredu, nato pa to nadaljujemo do konca izobraževanja.  

 

Nikakor ne trdimo, da bi moral učitelj vse našteto dosegati z oblikovalnikom besedil. Naš 

namen je predvsem odpreti pogled na možnosti, ki so na voljo. Menimo, da bi bilo tudi napačno 

misliti, da je ta program edina možnost za razvijanje digitalne kompetence. To nakazujejo tudi 

ugotovitve raziskave ICILS (Press release, 2014).  
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EMPIRIČNI DEL 

 

 

4 PODATKI O RAZISKAVAH A IN B 

 

 

Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Področje rabe računalnika pri pouku je zelo obsežno. Učenci potrebujejo veščine dela z 

računalnikom, ki presegajo igranje didaktičnih iger in ki jim omogočajo uporabljati sodobno 

tehnologijo v resničnih situacijah in na različne načine. Oblikovalnik besedil bi lahko spoznal 

in znal uporabljati širši krog učencev. Tako bi lahko v večji meri uresničevali splošni cilj v 

učnem načrtu za slovenščino (Program, 2011f), ki stremi k razvijanju digitalne pismenosti. 

Poleg tega bi lahko tako pri računalniškem krožku ter pouku izbirnih predmetov v povezavi z 

računalništvom sprostili prostor za »strogo« računalniške teme; tu mislimo predvsem razvijanje 

računalniškega načina razmišljanja. To ima namreč vedno večjo vlogo v sodobni družbi, 

večstransko pismen posameznik pa ima večje možnosti, da v njej uspešno deluje. V povezavi s 

tem je potrebna večja definiranost vloge učiteljev slovenščine in učiteljev računalništva. 

 

 

4.1 RAZISKAVA A 

 

 

4.1.1 Raziskovalna vprašanja  

 

Preveriti želimo stanje na področju razvijanja digitalne kompetence s poudarkom na 

spodbujanju uporabe oblikovalnikov besedil v učnih gradivih predmet slovenščina (jezikovni 

pouk). V ta namen smo izbrali veljavno gradivo za slovenščino za osnovno šolo (jezikovni del) 

in ga pregledali. Zanimalo nas je, ali najdemo posredne in neposredne spodbude za delo z 

oblikovalnikom besedil in v katerih gradivih po razredih je to prisotno.  

 

1. Ali učna gradiva za slovenščino (jezikovni pouk) neposredno spodbujajo uporabo 

oblikovalnika besedil? 
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2. Ali učna gradiva za slovenščino (jezikovni pouk) spodbujajo digitalno opismenjevanje 

glede na smernice modela DigComp? 

3. V gradivih za kateri razred se začnejo (če se) pojavljati prvine digitalnega opismenjevanja 

oz. uporabe oblikovalnika besedil? 

 

 

4.1.2 Raziskovalni pristop, metoda in vzorec 

 

Za izvedbo tega dela raziskave bomo uporabili kvalitativni pristop (deskriptivna oz. opisna 

metoda). 

 

V raziskavo smo vključili gradiva za pouk slovenščine (jezikovni del), in sicer: 

 

 

Preglednica 3: Analizirana gradiva po razredih 

Razred Avtor(ji), letnica in naslov gradiva  
1. Kramarič, M., Kern, M., in Pipan, M. (2017a). Lili in Bine. Učbenik za slovenščino v prvem 

razredu osnovne šole.  

Kramarič, M., Kern, M., in Pipan, M. (2018a). Lili in Bine. Samostojni delovni zvezek za 

slovenščino v prvem razredu osnovne šole. 1. del.  

Kramarič, M., Kern, M., in Pipan, M. (2018c). Lili in Bine. Delovni zvezek za 

opismenjevanje, 1. del.  

Portal Lilibi.si. (2019).  

2. Kramarič, M., Kern, M., in Pipan, M. (2016a). Lili in Bine. Učbenik za slovenščino v 

drugem razredu osnovne šole.  

Kramarič, M., Kern, M., in Pipan, M. (2017b). Lili in Bine. Delovni zvezek za 

opismenjevanje, 2. del.  

Kramarič, M., Kern, M., in Pipan, M. (2018b). Lili in Bine. Samostojni delovni zvezek za 

slovenščino v drugem razredu osnovne šole. 1. del.  

Portal Lilibi.si. (2019).  

3. Kramarič, M., Kern, M., in Pipan, M. (2016b). Lili in Bine. Učbenik za slovenščino v 

tretjem razredu osnovne šole.  

Kramarič, M., Kern, M., in Pipan, M. (2018č). Lili in Bine. Samostojni delovni zvezek za 

slovenščino v tretjem razredu osnovne šole. 2. del.   

Portal Lilibi.si. (2019).  
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4. Berc Prah, D., Kapko, D., in Jan, S. (2017). Radovednih pet. Učbenik za slovenščino v 4. 

razredu osnovne šole.  

Berc Prah, D., Kapko, D., in Jan, S. (2018a). Radovednih pet. Samostojni delovni zvezek za 

slovenščino v 4. razredu osnovne šole, 1. del.  

Berc Prah, D., Kapko, D., in Jan, S. (2018b). Radovednih pet. Samostojni delovni zvezek za 

slovenščino v 4. razredu osnovne šole, 2. del.  

Hej hoj 4. Interaktivno gradivo. (2019). 

Potočnik, N., Osterman, S. (2018). iSlovenščina 4. Interaktivni samostojni delovni zvezek 

za slovenski jezik v 4. razredu osnovne šole, 2. del.  

Radovednih pet. (2019). Interaktivno gradivo. 

Šubic, D., in Dvornik, A. (2016a). Hej hoj 4. Samostojni delovni zvezek za slovenščino 4. 

razredu – 2. del.  

Šubic, D., in Dvornik, A. (2016a). Hej hoj 4. Učbenik za slovenščino 4. razredu.  

Šubic, D., in Dvornik, A. (2016b). Hej hoj 4. Samostojni delovni zvezek za slovenščino 4. 

razredu – 1. del.  

Šubic, D., in Dvornik, A. (2016c). Hej hoj 4. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 4. 

razredu – 1. del.  

Šubic, D., in Dvornik, A. (2016č). Hej hoj 4. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 4. 

razredu – 2. del.  

Vogel, J., Zrimšek, N., Berdajs, M., in Javornik, R. (2002a). Slovenščina za četrti razred 

9-letne osnovne šole in tretji razred 8-letne osnovne šole: učbenik.  

Vogel, J., Zrimšek, N., Berdajs, M., in Javornik, R. (2002b). Slovenščina za četrti razred 

9-letne osnovne šole in tretji razred 8-letne osnovne šole: delovni zvezek.  

5. Cajhen, N., Drusany, N., Kapko, D., Križaj Ortar, M., in Bešter Turk, M. (2013). Gradim 

slovenski jezik 5. Učbenik za slovenščino v 5. razredu osnovne šole.  

Cajhen, N., Drusany, N., Kapko, D., Križaj Ortar, M., in Bešter Turk, M. (2015a). Gradim 

slovenski jezik 5. Delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu osnovne šole.  

Cajhen, N., Drusany, N., Kapko, D., Križaj, M., in Bešter Turk, M. (2018a). Gradim 

slovenski jezik 5. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu osnovne šole, 1. 

del.  

Cajhen, N., Drusany, N., Kapko, D., Križaj, M., in Bešter Turk, M. (2018b). Gradim 

slovenski jezik 5. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu osnovne šole, 2. 

del.  

Hej hoj 5. Interaktivno gradivo. (2019). 

Kapko, D., Čadež, S., in Grabner Jonke, A. (2015). Radovednih pet. Učbenik za slovenščino 

v 5. razredu osnovne šole.  
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Osterman, S., in Petek, T. (2016a). Slovenščina 5. Samostojni delovni zvezek za slovenski 

jezik v petem razredu osnovne šole, 1. del.  

Osterman, S., in Petek, T. (2016b). Slovenščina 5. Samostojni delovni zvezek za slovenski 

jezik v petem razredu osnovne šole, 2. del. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Radovednih pet. (2019). Interaktivno gradivo. 

Šubic, D., in Dvornik, A. (2017). Hej hoj. Učbenik za slovenščino v 5. razredu.  

6. Cajhen, N., Drusany, N., Kapko, D., Križaj Ortar, M., in Bešter Turk, M. (2011a). Gradim 

slovenski jezik 6. Učbenik za slovenščino v 6. razredu osnovne šole.  

Cajhen, N., Drusany, N., Kapko, D., Križaj Ortar, M., in Bešter Turk, M. (2011b). Gradim 

slovenski jezik 6. Delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu osnovne šole.  

Cajhen, N., Drusany, N., Kapko, D., Križaj, M., in Bešter Turk, M. (2018c). Gradim 

slovenski jezik 6. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu osnovne šole, 1. 

del.  

Cajhen, N., Drusany, N., Kapko, D., Križaj, M., in Bešter Turk, M. (2018č). Gradim 

slovenski jezik 6. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu osnovne šole, 2. 

del.  

Cajhen, N., Drusany, N., Kapko, D., Križaj, M., in Bešter Turk, M. (2018d). Slovenščina 

za vsak dan 6 – izdaja s plusom. Učbenik za slovenščino v 6. razredu osnovne šole.  

Cajhen, N., Drusany, N., Kapko, D., Križaj, M., in Bešter Turk, M. (2018e). Slovenščina 

za vsak dan 6 – izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu 

osnovne šole, 1. del.  

Cajhen, N., Drusany, N., Kapko, D., Križaj, M., in Bešter Turk, M. (2018f). Slovenščina za 

vsak dan 6 – izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu 

osnovne šole, 2. del.  

Hočevar Gregorič, M., in Čuden, M. (2017a). Slovenščina 6. Samostojni delovni zvezek za 

slovenski jezik v 6. razredu osnovne šole, 1. del.  

Hočevar Gregorič, M., in Čuden, M. (2017b). Slovenščina 6. Samostojni delovni zvezek za 

slovenski jezik v 6. razredu osnovne šole, 2. del.  

Kumer, V., Močivnik, Č., Smolej, M., in Koncilija, T. (2018a). Slovenščina v oblaku. 

Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu osnovne šole. Vrste besed.  

Kumer, V., Močivnik, Č., Smolej, M., in Koncilija, T. (2018b). Slovenščina v oblaku. 

Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu osnovne šole. Izgovarjamo in 

zapisujemo.  

Kumer, V., Močivnik, Č., Smolej, M., in Koncilija, T. (2018c). Slovenščina v oblaku. 

Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu osnovne šole. Beremo, pišemo, 

govorimo in poslušamo.  
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Kumer, V., Močivnik, Č., Smolej, M., in Koncilija, T. (2018č). Slovenščina v oblaku. 

Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu osnovne šole. Slovenščina.si.  

Slovenščina v oblaku  – interaktivno gradivo. (2019).  

7. Cajhen, N., Drusany, N., Kapko, D., Križaj Ortar, M., in Bešter Turk, M. (2009a). Gradim 

slovenski jezik 7. Učbenik za slovenščino v 7. razredu osnovne šole.  

Cajhen, N., Drusany, N., Kapko, D., Križaj Ortar, M., in Bešter Turk, M. (2009b). Gradim 

slovenski jezik 7. Delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu osnovne šole.  

Cajhen, N., Drusany, N., Kapko, D., Križaj Ortar, M., in Bešter Turk, M. (2015b). 

Slovenščina za vsak dan 7 – izdaja s plusom. Učbenik.  

Cajhen, N., Drusany, N., Kapko, D., Križaj, M., in Bešter Turk, M. (2018g). Slovenščina 

za vsak dan 7. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu osnovne šole, 1. del.  

Cajhen, N., Drusany, N., Kapko, D., Križaj, M., in Bešter Turk, M. (2018h). Slovenščina 

za vsak dan 7. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu osnovne šole, 2. del.  

Kumer, V., Markovič, A., Šebjanič Oražem, M., Smolej, M., Hodnik, I., in Močivnik, Č. 

(2018a). Slovenščina v oblaku. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu 

osnovne šole. Knjižni in neknjižni jezik.  

Kumer, V., Markovič, A., Šebjanič Oražem, M., Smolej, M., Hodnik, I., in Močivnik, Č. 

(2018b). Slovenščina v oblaku. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu 

osnovne šole. Stavek in stavčni členi.  

Kumer, V., Markovič, A., Šebjanič Oražem, M., Smolej, M., Hodnik, I., in Močivnik, Č. 

(2018c). Slovenščina v oblaku. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu 

osnovne šole. Vrste besed.  

Kumer, V., Markovič, A., Šebjanič Oražem, M., Smolej, M., Hodnik, I., in Močivnik, Č. 

(2018č). Slovenščina v oblaku. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu 

osnovne šole. Beremo, pišemo, govorimo in poslušamo.  

Slovenščina v oblaku  – interaktivno gradivo. (2019).  

Vogel, J., Čuden, M., in Košak, T. (2014a). Slovenščina 7. Samostojni delovni zvezek za 

slovenski jezik v sedmem razredu osnovne šole, 1. del.  

Vogel, J., Čuden, M., in Košak, T. (2014b). Slovenščina 7. Samostojni delovni zvezek za 

slovenski jezik v sedmem razredu osnovne šole, 2. del.  

8. Cajhen, D., Drusany, N., Kapko, M., in Bešter Turk, M. (2016). Slovenščina za vsak dan 8 

– izdaja s plusom. Učbenik za slovenščino v 8. razredu osnovne šole.  

Cajhen, N., Drusany, N., Kapko, D., Križaj Ortar, M., in Bešter Turk, M. (2015c). 

Slovenščina za vsak dan 8. Učbenik za slovenščino v 8. razredu osnovne šole.  

Cajhen, N., Drusany, N., Kapko, D., Križaj, M., in Bešter Turk, M. (2018i). Slovenščina za 

vsak dan 8. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 8. razredu osnovne šole, 1. del.  
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Cajhen, N., Drusany, N., Kapko, D., Križaj, M., in Bešter Turk, M. (2018j). Slovenščina za 

vsak dan 8. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 8. razredu osnovne šole, 2. del.  

Markovič, A., Žagar Pernar, T., Jerovšek, J., in Smolej, M. (2018a). Samostojni delovni 

zvezek za slovenščino v 8. razredu osnovne šole. Knjižni in neknjižni jezik.  

Markovič, A., Žagar Pernar, T., Jerovšek, J., in Smolej, M. (2018b). Samostojni delovni 

zvezek za slovenščino v 8. razredu osnovne šole. Beremo, poslušamo, govorimo in pišemo.  

Markovič, A., Žagar Pernar, T., Jerovšek, J., in Smolej, M. (2018c). Samostojni delovni 

zvezek za slovenščino v 8. razredu osnovne šole. Vrste besed.  

Markovič, A., Žagar Pernar, T., Jerovšek, J., in Smolej, M. (2018č). Samostojni delovni 

zvezek za slovenščino v 8. razredu osnovne šole. Poved in stavek.  

Vogel, J., Čuden, M., in Košak, T. (2015a). Slovenščina 8. Samostojni delovni zvezek za 

slovenski jezik v osmem razredu osnovne šole, 1. del.  

Vogel, J., Čuden, M., in Košak, T. (2015b). Slovenščina 8. Samostojni delovni zvezek za 

slovenski jezik v osmem razredu osnovne šole, 2. del.  

Slovenščina v oblaku  – interaktivno gradivo. (2019).  

9. Cajhen, D., Drusany, N., Kapko, M., in Bešter Turk, M. (2017). Slovenščina za vsak dan 9 

– izdaja s plusom. Učbenik za slovenščino v 9. razredu osnovne šole.  

Cajhen, N., Drusany, N., Kapko, D., Križaj Ortar, M., in Bešter Turk, M. (2011c). 

Slovenščina za vsak dan 9. Učbenik za slovenščino v 9. razredu osnovne šole.  

Vogel, J., Čuden, M., in Košak, T. (2014c). Slovenščina 9. Samostojni delovni zvezek za 

slovenski jezik v devetem razredu osnovne šole, 1. del.  

Vogel, J., Čuden, M., in Košak, T. (2014č). Slovenščina 9. Samostojni delovni zvezek za 

slovenski jezik v devetem razredu osnovne šole, 2. del.  

 

 

4.1.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

Za izhodišče smo uporabili portal Trubar – učbeniški skladi (2018). Tako smo dobili 

informacije o veljavnih in potrjenih učbeniških gradivih. Nekaj smo jih dobili iz knjižnice, 

nekaj od učiteljev, pri nekaterih pa smo dobili tudi dostop do portalov založb (tam so na voljo 

gradiva v digitalizirani in interaktivni obliki).  
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4.1.4 Postopek obdelave podatkov 

 

Ustvarili smo nabor veljavnih gradiv, do katerih smo dobili dostop. Pregledali smo jih z 

namenom, da ugotovimo, ali je v njih neposredno omenjeno učenčevo delo z oblikovalnikom 

besedil oz. s programom za pripravo predstavitev. Ugotovitve smo predstavili opisno.  

 

 

4.1.5 Analiza gradiv za slovenščino po razredih 

 

Gradiva za prvi razred 

 

Ogledali smo si fizično in spletno dostopno gradivo za slovenščino na portalu Lilibi.si. Za 

prvošolce je na voljo samostojni delovni zvezek Lili in Bine 1 v dveh delih ter učbenik ter 

delovni zvezek z istim imenom. Gradiva so med seboj vsebinsko skoraj povsem enaka in ni 

nikakršnih razlik glede ponujenih nalog. Učenci lahko dostopajo do nalog na spletu, vendar v 

to ni zajeto delo z oblikovalnikom besedil ali s programom za pripravo predstavitev. Učenci se 

opismenjujejo, in sicer je poudarek na klasičnem zapisu. Piktogrami na začetku gradiva 

napovedujejo različne dejavnosti, med njimi pa je tudi ikona za usmeritev na naloge na spletu. 

Učenci imajo na voljo tudi delovni zvezek za opismenjevanje, v katerem lahko iz spletne 

različice prav tako dostopamo do nalog. Te ne spodbujajo rabe oblikovalnika besedil ali 

programa za pripravo predstavitev oz. rokovanja s tipkovnico, pač pa učenci naloge 

(povezovanje, klikanje na ustrezno sličico glede na ustrezni glas) rešujejo z miško. V tem 

vidimo morebitno posredno korist za delo z oblikovalnikom besedil oz. s programom za 

pripravo predstavitev, saj mora uporabnik znati uporabljati miško. 

 

 

Gradivo za drugi razred 

 

Tudi za drugi razred je na področju jezika potrjeno gradivo Lili in Bine. Kot za prvi razred je 

tudi za tega ponujeno e-gradivo (portal Lilibi.si) in tiskano gradivo.  Piktogrami so v učbeniku 

uporabljeni za prikaz zahtevnosti naloge in za poslušanje, v samostojnem delovnem zvezku pa 

tudi za ogled oz. poslušanje oddaje, reševanje nalog v zvezek, govorne dejavnosti, izdelovanje, 

delo s prilogami,  raziskovanje jezika, preverjanje znanja in reševanje dodatnih nalog na 

spletnem portalu založbe, pri katerih razvijajo veščine dela z miško. Učenci delajo tudi z 
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delovnim zvezkom za opismenjevanje, ki pa v času naše analize ni bil dostopen v spletni obliki. 

V fizičnem gradivu se prav tako pojavijo piktogrami, ki spodbujajo reševanje nalog na spletu. 

Te ponujajo manj kot prvošolcem, saj so na voljo le prikazi zapisa posameznih črk in delovni 

list za tiskanje.   

 

 

Gradivo za tretji razred 

 

Lili in Bine je na voljo še za tretješolce. V tem razredu ni več delovnega zvezka za 

opismenjevanje. Piktogrami se v samostojnem delovnem zvezku nekoliko spremenijo, vendar 

še vedno ostanejo piktogrami za reševanje nalog na spletu. Med njimi so naloge izbiranja 

pravilnih odgovorov, povezovanja in prenašanja pravilnega odgovora na ustrezno mesto, pri 

čemer učenci rokujejo z miško, ni pa dela s tipkovnico. V učbeniku Lili in Bine 3 ni bilo oznake 

za reševanje spletnih nalog in zaradi tega trdimo, da posredno povezavo z oblikovalnikom 

besedil oz. s programom za pripravo predstavitev najdemo le v delovnih zvezkih. 

 

 

Gradiva za četrti razred 

 

Glede na to da učni načrt za slovenščino predvideva uporabo oblikovalnika besedil v četrtem 

razredu, pričakujemo bolj izraženo prisotnost nalog in aktivnosti, navezanih na delo z 

oblikovalnikom besedil.  

 

V gradivu z naslovom Slovenščina 4 smo analizirali oba samostojna delovna zvezka in 

interaktivno gradivo. Analiza tiskanega gradiva je pokazala, da ni neposrednih navodil za delo 

z oblikovalnikom besedil, prav tako ne za program za pripravo predstavitev. Med piktogrami 

ni bilo oznake, ki bi nakazovala delo z računalnikom. Nalog za pisanje je kar nekaj, a je pri 

vseh navodilo uperjeno v zapis v zvezek. V gradivu je tudi napotek za pripravo govornega 

nastopa. Nikjer ni sicer omenjeno, da naj bo priprava nanj pripravljena zgolj v fizični obliki, ni 

pa tudi ponujena možnost delo z računalnikom. Interaktivna različica je glede tega prijaznejša. 

Omogoča namreč vnos besedila s tipkovnico v delovni zvezek. Tudi v tem primeru vidimo 

težavo glede shranjevanja zapisa, zaradi česar menimo, da bi bila najustreznejša uporaba 

gradiva pri neposrednem delu z učenci, in sicer v obliki frontalnega pouka v matični učilnici 

(če ta razpolaga s platnom in računalnikom ter projektorjem) ali individualno oz. v manjših 
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skupinah v računalnici v času pouka. Gradivo spodbuja tudi klasični način pisanja, saj je pri 

nekaterih nalogah navodilo, da naj učenec besedilo zapiše v zvezek. Poleg dela s tipkovnico 

mora učenec pri nekaterih nalogah delo opraviti tudi z miško. 

 

Pri nabiranju gradiv smo našli še eno, sicer ne več veljavno gradivo, in sicer učbenik ter delovni 

zvezek z naslovom Slovenščina za četrti razred 9-letne in tretji razred 8-letne osnovne šole. 

Omenjamo ga, ker je v tem gradivu del prostora namenjen prav seznanjanju z oblikovalnikom 

besedil: učenci so spoznali nekaj osnovnih funkcij (kaj in kje je orodna vrstica, kako vklopimo 

funkcijo zapisovanja z velikimi črkami, kako si pri delu pomagamo z miško, vključili so tudi 

zapis pomena osnovnih orodnih gumbov za urejanje pisave in poravnave besedila. Učenec je 

bil tudi neposredno spodbujen k tvorjenju besedila z oblikovalnikom besedil.  

 

Avtorice učbenika Znanka ali uganka 4 v naboru piktogramov v fizičnem gradivu niso 

napovedale dela z računalnikom. Natančnejša analiza je pokazala, da avtorice res niso vključile 

dela z računalnikom, tudi posredno ne opazimo nobene spodbude za tovrstno delo, s tem pa 

tudi ne z oblikovalnikom besedil ali s programom za pripravo predstavitev. Učenčevo pisanje 

poteka v klasični obliki, bodisi v zvezek bodisi v delovni zvezek. Vpogleda v interaktivno 

gradivo nismo imeli, zato ga nismo zajeli v analizo. 

 

Avtorice gradiva Radovednih pet so med piktograme v učbeniku za slovenščino vključile 

oznako za delo z računalnikom. Naloge, ki zahtevajo rabo te naprave, so del rubrike Zmoreš 

tudi več. Naloge so že življenjsko obarvane, sovpadajo pa tudi z elementi modela DigComp. 

Učenci morajo iskati informacije, vključena je tudi raba računalnika za zapis besedil in celo 

pošiljanje le-tega po e-pošti. Zajeli so tudi delo z viri, saj je ena od aktivnosti usmerjena prav 

na beleženje vira najdene informacije. Omenijo tudi možnost priprave računalniške 

predstavitve in s tem uporabe programa za pripravo predstavitev. Učenec je spodbujen k 

tvorjenju elektronskega sporočila in natisu le-tega. Tudi v samostojnem delovnem zvezku 

avtorice spodbujajo delo z oblikovalnikom besedil: učenec lahko napiše predstavitev o sebi, 

opiše žival, poklic, napiše zgodbo, zahvalo, prošnjo, opravičilo. Poleg tega uporablja računalnik 

tudi v druge namene, predstavljene v prejšnjem delu našega dela; pri tem izstopa predvsem 

iskanje informacij, prav tako uporabljajo računalnik tudi za posredovanje informacij drugim 

(npr. e-pošta), prav tako so računalnik predlagali za komunikacijsko sredstvo z uporabo Skypa. 

Učenci se pri tem seznanjajo tudi z vzgojnimi vidiki uporabe računalnika (verodostojnost 

informacij, ravnanje z avtorskimi pravicami ipd.). V sklopu serije Radovednih pet za četrti 
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razred je na voljo tudi interaktivno gradivo. Učenci lahko vtipkajo posamezne besede, poleg 

tega pa delajo tudi z miško pri nalogah povezovanja.  

 

Dostopali smo lahko tudi do vzorčnih strani gradiva Hej hoj 4. V učbeniku ni piktograma, ki bi 

nakazoval kakršno koli delo z računalnikom, v delovnih zvezkih pa je ikona za delo s spletom, 

torej ne tudi z oblikovalnikom besedil ali s programom za pripravo predstavitev. V delovnih 

zvezkih prav tako ne najdemo posredne ali neposredne omembe za tipkanje besedil z 

računalnikom – kjer je naloga za oblikovanje zapisa (in da zanj ni predvidenega prostora v 

samem gradivu), je vedno dodano navodilo, da naj učenec zapisuje v zvezek. V drugem delu 

delovnega zvezka je ena od tem tudi priprava in izvedba govornega nastopa. Pri tem ni nikjer 

neposredne ali posredne omembe možnosti priprave opornega gradiva, niti plakata in niti 

predstavitve s pomočjo računalnika. Interaktivno gradivo, ki dopolnjuje to serijo, pa vključuje 

delo z miško (naloge povezovanja, dopolnjevanja, izbiranja) in s tipkovnico (vstavljanje 

posameznih besed), tako da se le posredno povezuje z uporabo oblikovalnika besedil z vidika 

obvladovanja tipkovnice in miške.  

 

 

Gradiva za peti razred 

 

Pregledali smo nabor gradiv z naslovom Gradim slovenski jezik 5. Že med piktogrami je 

napovedana uporaba računalnika. Poleg tega najdemo tudi piktogram za zapis v zvezek – 

vključeni sta obe možnosti pisanja. Naloge, pri katerih je predvideno delo z računalnikom, so, 

poleg piktograma, prepoznavne tudi po zapisu v drugače obarvanem besedilu. Učenci glede na 

navodila v učbeniku zapišejo (in pošljejo) e-pošto, rešijo lahko tudi naloge na spletu ali snamejo 

razno gradivo, delajo s spletnimi jezikovnimi priročniki in zapišejo opisno besedilo. Uporaba 

oblikovalnika besedil je spodbujena, ni pa omembe ali spodbude za uporabo programa za 

pripravo predstavitev. Tudi v samostojnih delovnih zvezkih in v delovnem zvezku je 

predvidena uporaba računalnika. Na enak način je besedilo tovrstnih nalog tudi drugače 

obarvano. Učenci pri teh dostopajo do spletnih nalog založbe (te se ne rešujejo na računalniku, 

ampak so na voljo v pdf-formatu, tako da jih učenci lahko natisnejo/prepišejo), iščejo 

informacije na spletu, sestavijo in pošljejo e-pošto, napišejo in pošljejo spis, obnovo besedila, 

opis živali in predmeta. 

 



Pezdir, S. (2019). Oblikovalnik besedil pri pouku slovenščine. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta. 

50 

 

Za petošolce je pripravljeno tudi gradivo z naslovom Slovenščina 5. Ogledali smo si samostojna 

delovna zvezka. Med piktogrami ne najdemo dela z računalnikom, pojavlja pa se rumena 

zvezdica. Na nekaterih mestih je ob njej tudi napotek za delo s spletom (iskanje informacij). 

Ena od nalog ima navodilo, da naj učenec napiše elektronsko pismo prijatelju, vendar nismo 

prepričani, ali gre za neposredno spodbudo za rabo urejevalnika besedil v e-pošti – učenci imajo 

namreč pod nalogo povečano okno, ki prikazuje predlogo za zapis e-sporočila. Ne vemo torej, 

ali gre za posnemanje situacije ali za avtentično nalogo. Če so imeli v mislih delo z 

računalnikom, je to edina naloga, pri kateri mora učenec za zapis delati s to napravo. Ne 

najdemo pobude za pripravo ponazorila za predstavitev s programom za ta namen. 

 

Pregledali smo tudi učbenik iz serije Radovednih pet za slovenščino. Kot v gradivu za četrti 

razred je tudi ta učbenik opremljen s piktogramom, ki napoveduje delo z računalnikom. V 

učbeniku najdemo naloge, ki se navezujejo na varno rabo spleta, iskanje informacij, prisotna pa 

je tudi spodbuda za tvorjenje besedila in posredovanje le-tega po e-pošti. Na spletu lahko 

dostopamo do interaktivnega gradiva, vezanega na omenjeno serijo. V njem lahko učenec rešuje 

razne naloge s pomočjo miške in tipkovnice; v tem vidimo prenosljive veščine na delo z 

oblikovalnikom besedil in s tem tudi posredno navezavo nanj. 

 

Za petošolce je potrjeno tudi gradivo Hej hoj 5. Do teh gradiv nismo imeli dostopa v celoti, 

ogledali smo si le vzorčne strani. V učbeniku je piktogram, ki napoveduje uporabo spleta, nismo 

našli nobene spodbude za delo z oblikovalnikom besedil. V samostojnih delovnih zvezkih je 

prav tako piktogram za delo s spletom. Nismo našli naloge, pri kateri bi učenec uporabljal 

računalnik za zapis besedila z oblikovalnikom besedil ali pripravil ponazorilo s programom za 

pripravo predstavitev. Ogledali smo si tudi interaktivno gradivo iz te serije. Učenci rešujejo 

naloge prirejanja in razvrščanja z miško, poleg tega pa v nekaj nalogah dopolnjujejo odgovore 

s posameznimi besedami oz. tvorijo povedi in pri tem delajo s tipkovnico.  

 

 

Gradiva za šesti razred 

 

Avtorice učbenika Gradim slovenski jezik 5 so tudi v istoimenskem učbeniku za šesti razred 

ohranile enak koncept. Tako najdemo tudi v tem gradivu enak piktogram za delo z 

računalnikom, tudi v tem je besedilo, ki se navezuje na delo s to napravo, obarvano tako, da 

izstopa. Ta naprava ostaja vključena v gradivo, tako v smislu dela s spletom (reševanje nalog 
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na spletnem portalu, iskanje informacij, komuniciranje z drugimi) kot tudi v smislu uporabe 

računalnika za zapis besedil z oblikovalnikom besedil. Gradivo učence neposredno nagovarja 

k delu s tem programom (npr. zapis opisa, ocene, recepta), to velja tudi za delovni zvezek. Tudi 

samostojni delovni zvezki iz te serije podpirajo to dejavnost: učenci naj napišejo recept, 

pripoved, oceno, opis športa/kraja, besedila z uporabo določenih besed, in ga pošljejo sošolcu. 

V obeh vrstah gradiv učencu tudi nalagajo nalogo, da besedilo natisne.  

 

Učbenik Slovenščina za vsak dan 6 – izdaja s plusom prav tako spodbuja zapis besedil na 

računalniku: učenci natipkajo vprašanja in odgovore (ter jih pošljejo po e-pošti), oceno, 

doživljajski spis, navodilo za pripravo jedi in opis. Tudi istoimenski samostojni delovni zvezek 

v dveh delih vsebuje te elemente, naloge so enake kot v učbeniku. V izdaji s plusom na spletu 

lahko učenci rešujejo naloge kar v samo projekcijo gradiva. Nekatere naloge so opremljene z 

ikono kurzorja miške. Ob kliku nanj se odpre okno z nalogo. Rešimo jih na različne načine, 

med njimi je tudi ta, da vtipkamo pravilen odgovor. V tem gradivu so tako naloge z vstavljanjem 

posameznih besed kot tudi naloge, ki zahtevajo zapis daljših besedil. Poleg tega učenci iščejo 

informacije po spletu in komunicirajo z drugimi. 

 

Analizirano gradivo Slovenščina v oblaku 6 na spletu je sestavljeno iz osmih delov, tj. iz štirih 

delov samostojnega delovnega zvezka in iz štirih pripadajočih delov interaktivnih gradiv. V 

delovnih zvezkih se spodbuja rabo spleta (iskanje informacij in komuniciranje z drugimi). 

Učenci so v tem gradivu spodbujeni tudi k delu s programom za pripravo predstavitve na temo 

slovenski prazniki, in tvorjenju opisa in besedila o osebi (tega naj bi tudi poslali učitelju). Četrti 

del samostojnega delovnega zvezka je naslovljen s Slovenščina.si. Sestavljajo ga štiri poglavja, 

med katerimi sta, poleg poglavij Slovenščina na spletu in Elektronsko sporočanje, tudi 

Urejevalnik besedila in Računalniška predstavitev. Pri prvem je poudarek na opazovanju 

različnih oblikovnih prvin besedila, tvorjenega v oblikovalniku besedil, učenci tovrstna 

besedila vrednotijo in nato tudi prepisujejo ter na koncu še samostojno tvorijo. Upoštevati 

morajo navodila za oblikovanje. Ustvarjeno besedilo naj bi poslali učitelju in ga po prejetih 

popravkih uredili v skladu z navodili, shranili ter ga natisnili. V poglavju z naslovom 

Računalniška predstavitev pa učenci vrednotijo prikaze različnih primerov predstavitev. 

Seznanjajo se z rabo ključnih podatkov za vključitev v predstavitev ter s potekom in 

razporeditvijo prosojnic v pripravljeni predstavitvi. Učenci naj bi tudi sami pripravili 

predstavitev na določeno temo in za sošolce. Prisotna so tri področja iz modela DigComp 

(informacijska pismenost, ustvarjanje vsebin in komuniciranje z drugimi). Pripadajoča 
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interaktivna gradiva podpirajo obstoječe stanje in ga dodatno razširjajo. Učenci vstavljajo 

posamezne besede, lahko pa tudi tipkajo daljša besedila, saj vsebujejo gradiva za določene 

naloge lasten poenostavljen oblikovalnik besedil.   

 

Ogledali smo si lahko tudi samostojni delovni zvezek iz dveh delov z naslovom Slovenščina 6. 

Tudi v izvedbi za šestošolce ni posebnega piktograma, ki bi nakazoval, da bodo učenci za delo 

uporabljali računalnik. Učenci so nekajkrat spodbujeni k rabi spleta za iskanje informacij, ni pa 

usmeritve za delo z oblikovalnikom besedil ali s programom za pripravo predstavitev do zadnje 

tretjine drugega dela samostojnega delovnega zvezka. Učenci naj bi v oblikovalniku oz. 

urejevalniku besedil napisali oceno filma. Raba obeh orodij je zastopana v opazno manjši meri 

kot v drugih gradivih, a je prisotna. Do interaktivnega gradiva nismo imeli dostopa.  

 

 

Gradiva za sedmi razred 

 

V učbeniku Slovenščina za vsak dan 7 je tudi že prisotna raba oblikovalnika besedil, ponekod 

v kombinaciji z e-pošto. Kot v novejših istoimenskih gradivih za druge razrede, je tudi v tem 

že oblikovan piktogram za napoved dejavnosti z računalnikom. Učenci uporabljajo splet za 

iskanje informacij in za komunikacijo z drugimi, dostopajo do nalog na spletu in z 

računalnikom zapisujejo besedila (uradno pismo, vabilo in poročilo. Pripadajoči delovni zvezek 

sicer nima omenjenega piktograma, a vseeno vsebuje tudi naloge za delo z računalnikom. Te 

so usmerjene zgolj na iskanje informacij na spletu, nismo pa našli naloge, ki bi zahtevala tvorbo 

besedila z računalnikom. V nobenem od gradiv ni dela s programom za pripravo predstavitev. 

Iste avtorice so izdale tudi dvodelni samostojni delovni zvezek z istim naslovom. V teh gradivih 

je piktogram prisoten. Učenci v tako označenih nalogah uporabljajo računalnik za iskanje 

informacij, komuniciranje z drugimi, pa tudi za zapis besedil (tj. uradno pismo, vabilo, 

poročilo). Besedilo naj bi v nekaj primerih tudi natisnili. 

 

Tudi v učbeniku Slovenščina za vsak dan 7 – izdaja s plusom se pojavi piktogram za delo z 

računalnikom. Učenci iščejo podatke na spletu, po e-pošti komunicirajo z učiteljem, zapišejo 

besedilo z oblikovalnikom besedil in ga kot priponko pošljejo po e-pošti. Učenci morajo na 

nekaterih mestih uzaveščati tudi delo z viri. Tvorijo opis znane osebe, poročilo, vabilo in 
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pripovedovalna besedila. Učenci so spodbujeni tudi k delu s programom za pripravo 

predstavitev za pripravo govornega nastopa na temo življenja izbranega naroda.  

 

Gradivo Slovenščina v oblaku 7 ima podobno zasnovo kot gradivo za šestošolce – štiridelni 

samostojni delovni zvezek. Učenci uporabljajo računalnik za iskanje informacij v povezavi z 

delom z viri, pa tudi za komuniciranje z drugimi ter za zapis besedil v oblikovalniku besedil 

(opisi na različne teme, doživljajski spis, poročilo). Vsak delovni zvezek ima tudi pripadajoče 

interaktivno gradivo, ki je podobno kot gradivo za šestošolce iz iste serije. 

 

Avtorice samostojnega delovnega zvezka v dveh delih Slovenščina 7 so vključile delo s spletom 

in tudi z oblikovalnikom besedil (opis države, uradno pismo), a v manjši meri kot v drugih 

gradivih za ta razred. Učenci prav tako kot povsod drugod učenci računalnik uporabljajo tudi 

za iskanje informacij. 

 

 

Gradiva za osmi in deveti razred 

 

Glede na to da se pristop ohranja, smo se odločili, da bomo za zadnja dva razreda opravili 

analizo v skupnem poglavju.  

 

V učbeniku Slovenščina za vsak dan 8 so ohranjene naloge že omenjenih tipov. Ostaja tudi 

piktogram. Učenci iščejo informacije na spletu, rešujejo naloge na spletu, poleg tega pa pišejo 

tudi besedila: strjeno obnovo, reklamo, opis naprave, pismo in opravičilo. Spodbujeni so tudi k 

pošiljanju besedila po e-pošti in tiskanju zapisanega oz. najdenega. Nastalo je tudi gradivo v 

obliki dvodelnega samostojnega delovnega zvezka. Učenci z računalnikom tvorijo obnovo, 

pismo, zahvalo, opravičilo, prepis besedila z namenom vaje na temo raba velike začetnice. V 

devetem razredu učenci po navodilih istoimenskega učbenika za deveti razred tvorijo novico, 

opis osebe, besedilo o življenju osebe, življenjepis, prošnjo, obrazec (tega najdejo, izpolnijo in 

natisnejo). Opazili smo, da je v devetem razredu več nalog zapisovanja besedil in da učenci 

tvorijo več besedilnih vrst kot prej. V obeh razredih ostajata tako iskanje virov kot tudi 

komuniciranje z drugimi po e-pošti. Nismo našli napotkov za pripravo predstavitve s temu 

namenjenim programom.  
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Učbenika Slovenščina za vsak dan 8 – izdaja s plusom oz. Slovenščina za vsak dan 9 – izdaja s 

plusom ohranjata obliko in tipe nalog iz izdaj za nižje razrede. V osmem razredu učenci pišejo 

obnovo, primerjavo, opis naprave, razlago naravnega pojava in dopisa. Svoje besedilo naj bi 

poslali učitelju po e-pošti. Spodbujeni so tudi k delu s programom za pripravo predstavitev za 

pripravo govornega nastopa na temi opis naprave in opis postopka.  

Devetošolci pa naj bi tvorili življenjepis, prošnjo in novico. Tudi v tem gradivu učenci še vedno 

uporabljajo računalnik tudi za iskanje informacij in za komuniciranje z drugimi. 

 

Ogledali smo si tudi gradivo Slovenščina v oblaku. Za deveti razred gradiva nismo našli. Kot v 

prejšnjih dveh razredih je tudi tukaj zasnova v obliki štirih samostojnih delovnih zvezkov s 

pripadajočim interaktivnim gradivom. Osmošolci morajo natipkati popravljeno besedilo in ga 

poslati učitelju po e-pošti, pismo s prošnjo za nasvet, opravičilo, razlago nastanka naravnega 

pojava. Na temi opis naprave in razlaga nastanka naravnega pojava pa so učenci spodbujeni k 

pripravi predstavitve s programom za ta namen. Učenci po e-pošti tudi komunicirajo z 

učiteljem. 

 

Tudi za 8. razred je pripravljeno gradivo z naslovom Slovenščina 8 oz. Slovenščina 9. V obeh 

primerih smo si ogledali samostojni delovni zvezek v dveh delih. Ugotovili smo, da osmošolci 

iščejo informacije na spletu. Učenci 8. razreda naj bi na računalniku napisali opis svojega kraja, 

pripoved o zgodovini svojega kraja in opravičilo. Devetošolci so spodbujeni k pripravi 

elektronskih prosojnic za govorni nastop na temo svojega popotovanja, sicer pa nismo našli 

neposrednih spodbud za tvorjenje besedil z oblikovalnikom oz. navodil za pripravo predstavitve 

s programom za pripravo le-teh.  

 

 

4.1.6 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

 

1. Ali učna gradiva za slovenščino (jezikovni pouk) neposredno spodbujajo uporabo 

oblikovalnika besedil? 

 

Ugotovili smo, da se v gradivih pojavljajo pobude za delo z oblikovalnikom besedil. Te so 

prisotne v obliki nalog, le v enem veljavnem gradivu pa smo našli tudi nekaj napotkov za 

učence, ki se prvič srečajo s tem orodjem.  
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2. Ali učna gradiva za slovenščino (jezikovni pouk) spodbujajo digitalno opismenjevanje 

glede na smernice modela DigComp? 

 

Da, zaznali smo naslednja področje digitalne kompetence po modelu DigComp: 

informacijska pismenost (iskanje, izbor, vrednotenje podatkov in upravljanje z njimi), 

komuniciranje in sodelovanje (sodelovanje, sporazumevanje in deljenje z uporabo 

digitalnih tehnologij, v manjši meri tudi spletni bonton) in izdelovanje digitalnih vsebin 

(razvoj digitalnih vsebin , umeščanje in poustvarjanje ter v manjši meri tudi avtorske pravice 

in licence).  

 

 

3. V gradivih za kateri razred se začnejo (če se) pojavljati prvine digitalnega 

opismenjevanja oz. uporabe oblikovalnika besedil? 

 

Prvič smo neposredno navodilo za delo z oblikovalnikom besedil našli v gradivu za četrti 

razred. Tovrstne naloge se nato ohranjajo do konca osnovne šole. Naloge za delo z 

oblikovalnikom besedil se v vseh gradivih za slovenščino (jezikovni del) pojavi v šestem 

razredu. V tem razredu se učenci tudi prvič srečajo s področjem iskanja informacij po spletu.  

 

 

4.2 RAZISKAVA B 

 

 

4.2.1 Cilji raziskave 

 

Ugotoviti želimo, ali lahko pri pouku slovenščine z integriranjem uporabe oblikovalnikov 

besedil razvijamo proces nastajanja besedil in hkrati delno digitalno opismenjujemo učence. 

Zanima nas, v kolikšni meri učitelji slovenščine na razredni in predmetni stopnji osnovne šole 

skrbijo za to, da bi bil računalnik učni pripomoček in vir učenja uporabnih veščin za učenca.  

 

 

4.2.2 Raziskovalna vprašanja  

 

1. Kaj menijo učitelji o rabi računalnika pri učencih na splošno?  
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2. Kaj menijo učitelji o rabi računalnika pri pouku slovenščine?  

3. V katere namene učitelji pri slovenščini uporabljajo računalnik in kolikšen delež imata pri 

tem delo učencev z oblikovalnikom besedil in programi za pripravo predstavitev?  

4. Ali se med učitelji razrednega pouka v 1. in 2. triletju ter učitelji slovenščine na predmetni 

stopnji pojavljajo razlike v vključevanju učenčevega dela z oblikovalnikom besedil oz. s 

programom za pripravo predstavitev?  

5. Ali se mnenje o tem, kdo, kdaj in kje naj učence uči rabe oblikovalnika besedil oz. programa 

za pripravo predstavitev, razlikuje glede na to, ali učitelji ta programa predstavijo učencem 

ali ne?  

6. Kaj so najpogostejši razlogi za nevključevanje učencev v delo z oblikovalnikom besedil oz. 

s programom za pripravo predstavitev v pouk slovenščine (po triletjih)?  

7. V katerih okoliščinah učitelji seznanijo učence z oblikovalnikom besedil oz. s programom 

za pripravo predstavitev (kdo to stori in koliko časa namenijo temu)?  

8. Ali obstajajo razlike v mnenju razrednih učiteljev in predmetnih učiteljev slovenščine glede 

okoliščin seznanjanja učencev z oblikovalnikom besedil oz. orodjem za pripravo 

predstavitev (kdo naj to opravi, kdaj in kje)?  

9. Ali se med učitelji, ki so različno ocenili svojo kompetenco na področju dela z 

oblikovalnikom besedil in programom za pripravo predstavitev, pojavljajo razlike glede 

vključevanja omenjenih programov v pouk? 

10. Ali se med učitelji z različno delovno dobo pojavljajo razlike v tem, koliko se počutijo 

kompetentne za navajanje učencev na uporabo oblikovalnikov besedil?  

11. Ali se med učitelji z različno delovno dobo pojavljajo razlike v tem, koliko so naklonjeni 

rabi računalnika pri slovenščini?  

12. Ali se mnenje učiteljev o rabi računalnika pri slovenščini, ki vključujejo delo z 

oblikovalnikom besedil oz. s programom za pripravo predstavitev, razlikuje od mnenja 

učiteljev, ki tega ne počnejo? 
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4.2.3 Raziskovalni pristop, metoda in vzorec  

 

Za pridobitev rezultatov v empiričnem delu bomo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop 

in deskriptivno ter kavzalno neeksperimentalno metodo.  

 

Odločili smo se za neslučajnostni vzorec, ki ga bomo oblikovali z naključnim izborom. S 

seznama slovenskih osnovnih šol smo naključno oblikovali širši nabor, jim posredovali 

povezavo do spletnega anketnega vprašalnika in prosili za posredovanje povezave ciljnim 

skupinam. Vprašalnik je ustrezno izpolnilo 144 anketirancev, in sicer 21 učiteljev 1. razreda, 

27 učiteljev 2. razreda, 21 učiteljev 3. razreda, 14 učiteljev 4. razreda, 15 učiteljev 5. razreda, 1 

razredni učitelj/učiteljica 6. razreda in 45 učiteljev slovenščine na predmetni stopnji. 

 

 

Preglednica 4: Struktura anketirancev glede na razred poučevanja 

 Frekvenca Veljavni odstotki 

Poučujem 

kot 

učitelj/-ica 

razrednega pouka v 1. razredu. 21 14,6 

razrednega pouka v 2. razredu. 27 18,8 

razrednega pouka v 3. razredu. 21 14,6 

razrednega pouka v 4. razredu. 14 9,7 

razrednega pouka v 5. razredu. 15 10,4 

razrednega pouka v 6. razredu. 1 ,7 

slovenščine na predmetni stopnji. 45 31,3 

Skupaj 144 100,0 

 

 

4.2.4 Postopek zbiranja podatkov  

 

Za tehniki zbiranja podatkov smo izbrali anketo in analizo dokumentov, tj. gradiv za jezikovni 

pouk slovenščine od 1. do 9. razreda osnovne šole.  

Oblikovali smo inštrument, in sicer anketni vprašalnik (gl. Prilogo). Da bi dobili čim bolj 

reprezentativne odgovore in da bi bil odziv čim večji, smo se odločili za izvedbo ankete v spletni 

obliki na spletni strani https://www.1ka.si.. Čas reševanja ankete je ocenjen na 10 minut. 

Celoten inštrument zajema 22 vprašanj, a vsi anketiranci niso odgovarjali na vsa. Glede na 

odgovore so bili namreč anketiranci v nadaljevanju ločeni v dve skupini. Tisti, ki oblikovalnik 

besedil oz. program za pripravo predstavitev vključujejo v delo učencev pri slovenščini, so 
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odgovorili tudi na vprašanja o svojih praktičnih izkušnjah. Tisti, ki tega ne počnejo, pa so 

odgovorili na vprašanja, povezana z vzroki za to, in na vprašanja o tem, katere možnosti za delo 

učencev s temi programi se jim zdijo izvedljive. V nadaljevanju so se anketiranci na 

petstopenjski lestvici stališč opredelili do trditev v povezavi s splošno rabo računalnika pri 

pouku, rabo računalnika pri slovenščini in rabo oblikovalnika besedil oz. programa za pripravo 

predstavitev pri slovenščini. Da bi dobili čim več podatkov, smo v zadnjem delu vprašalnika 

učiteljem omogočili zapis svojega mnenja in izkušenj v povezavi s tem področjem. 

Da bi zagotovili zanesljivost ugotovitev, smo zastavili kratka in jasna vprašanja; s tem želimo 

zagotoviti čim višjo stopnjo razumevanja vprašanj. Veljavnost smo zagotovili z analizo 

vprašalnika in preverjanjem, ali ustreza zastavljenim raziskovalnim vprašanjem in ali sledi 

literaturi. Objektivnost smo zagotovili tako, da smo izključili subjektivni vpliv na reševanje, 

vsem so bila ponujena enaka navodila. Ker smo ponudili možnost opredeljevanja do trditev z 

lestvico stališč, smo zagotovili tudi občutljivost pri zbiranju podatkov.   

Izvedli smo pilotno raziskavo, v kateri je sodelovalo 11 učiteljev. Ker smo odkrili, da dve 

vprašanji nista bili dovolj jasno zastavljeni, smo vprašalnik popravili. 

 

 

4.2.5 Postopek obdelave podatkov  

 

Zbrane podatke smo prenesli v dokument Excell in jih nato analizirali s programom IBM SPSS 

Statistics 22. Za predstavitev rezultatov bomo uporabili opisno statistiko in pri tem izhajali iz 

frekvenc, odstotkov in aritmetične sredine, za preverjanje kavzalnih hipotez pa bomo uporabili 

ustrezne preizkuse, tj. χ2-preizkus in Kullbackov 2Î-preizkus. 

 

 

4.2.6 Analiza anketnega vprašalnika 

 

Kaj menijo učitelji o rabi računalnika pri učencih na splošno? 

 

Mnenje učiteljev o splošni rabi računalnika pri pouku smo ugotavljali z lestvicami stališč. Da 

bi lahko dobili natančnejše rezultate, smo se odločili, da bomo mnenje o splošni rabi 

računalnika ugotavljali ločeno: skupino smo razdelili glede na to, ali gre za učitelje razrednega 

pouka ali za učitelje slovenščine na predmetni stopnji. Želeli smo tudi ugotoviti, ali so 
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morebitne razlike v mnenjih statistično pomembne, zato smo izvedli Kullbackov 2Î oz. χ2 

preizkus. 

 

 

Preglednica 5: Učence moramo v osnovni šoli opremiti z veščinami o uporabi računalnika. 

 

Učence moramo v osnovni šoli opremiti z veščinami o 

uporabi računalnika. 

Skupaj 

Sploh se 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-

a, ne vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem 

se 

strinjam. 

Poučujem kot učitelj/-ica na razredni 

stopnji. 

f 1 1 2 40 20 64 

% 1,6% 1,6% 3,1% 62,5% 31,3% 100,0% 

kot učitelj/-ica slovenščine 

na predmetni stopnji. 

f 0 0 1 16 27 44 

% 0,0% 0,0% 2,3% 36,4% 61,4% 100,0% 

Skupaj f 1 1 3 56 47 108 

% 0,9% 0,9% 2,8% 51,9% 43,5% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa je statistično pomembna (2Î =11,060; g = 4; α = 0,026). 

Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 2,6 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici 

pojavile razlike med učitelji na razredni stopnji in učitelji slovenščine na predmetni stopnji 

glede mnenja o tem, ali moramo opremiti učence v osnovni šoli opremiti z veščinami o uporabi 

računalnika. V obeh skupinah so se s strditvijo strinjali oz. povsem strinjali; opazili smo, da so 

učitelji na predmetni stopnji bolj naklonjeni tej trditvi (povsem se je strinjalo 61,4 % 

anketiranih, strinjalo se je 36,4 % vprašanih, neodločenih je bilo za 2,8 %) kot učitelji na 

razredni stopnji (pri njih je največ učiteljev izrazilo strinjanje s trditvijo, tj. 62,5 %, povsem se 

je strinjalo 31,3 %, neodločenih je bilo za 3,1 % vprašanih, nestrinjanje pa je skupno izrazilo 

za 3,2 % vprašanih iz te skupine).  
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Preglednica 6: Učence moramo začeti navajati na delo z računalnikom na razredni stopnji. 

 

Učence moramo začeti navajati na delo z računalnikom na 

razredni stopnji. 

Skupaj 

Sploh se 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-

a, ne vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem 

se 

strinjam. 

Poučujem kot učitelj/-ica na 

razredni stopnji. 

f 1 5 13 33 12 64 

% 1,6% 7,8% 20,3% 51,6% 18,8% 100,0% 

kot učitelj/-ica 

slovenščine na 

predmetni stopnji. 

f 0 4 8 22 10 44 

% 
0,0% 9,1% 18,2% 50,0% 22,7% 100,0% 

Skupaj 

  

f 1 9 21 55 22 108 

% 0,9% 8,3% 19,4% 50,9% 20,4% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 1,371; g = 4; α = 0,849). 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med učitelji na razredni stopnji in predmetnimi učitelji slovenščine 

se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede strinjanja s trditvijo, da moramo učence 

začeti navajati na delo z računalnikom na razredni stopnji.  

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da so 

tako razredni učitelji (51,6 %) kot tudi predmetni učitelji slovenščine (50,0 %) v največji meri 

izrazili strinjanje s trditvijo, da je treba začeti učence na delo z računalnikom navajati že v 

osnovni šoli. Nestrinjanje oz. popolno nestrinjanje s trditvijo je bilo prisotno pri 9,6 % razrednih 

učiteljih in 9,1 % predmetnih učiteljih slovenščine. Neopredeljenost do trditve je izrazilo 20,3 

% razrednih učiteljev in 18,2 % predmetnih učiteljev slovenščine. 
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Preglednica 7: Podpiram to, da učenec v šoli računalnik uporablja kot delovno orodje (pri 

katerem koli predmetu). 

 

Podpiram to, da učenec v šoli računalnik uporablja kot 

delovno orodje (pri katerem koli predmetu). 

Skupaj 

Sploh se 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-

a, ne vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem 

se 

strinjam. 

Poučujem kot učitelj/-ica na razredni 

stopnji. 

f 1 6 15 31 11 64 

% 1,6% 9,4% 23,4% 48,4% 17,2% 100,0% 

kot učitelj/-ica 

slovenščine na predmetni 

stopnji. 

f 0 5 10 20 9 44 

% 
0,0% 11,4% 22,7% 45,5% 20,5% 100,0% 

Skupaj f 1 11 25 51 20 108 

% 0,9% 10,2% 23,1% 47,2% 18,5% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 1,351; g = 4; α = 0,853). 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med učitelji na razredni stopnji in predmetnimi učitelji slovenščine 

se ne pojavljajo razlike glede strinjanja s trditvijo, da podpirajo to, da učenec v šoli računalnik 

uporablja kot delovno orodje (pri katerem koli predmetu).  

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da se v 

največji meri tako učitelji razrednega pouka (65,6 %) kot tudi predmetni učitelji slovenščine 

(66 %) na predmetni stopnji strinjajo oz. povsem strinjajo s trditvijo, da podpirajo učenčevo 

rabo računalnika v vlogi orodja (pri katerem koli predmetu). Pri obojih sledi neopredeljenost, 

najmanj pa se jih s trditvijo ni oz. sploh ni strinjalo (11 % razrednih učiteljev oz. 11,4 % 

predmetnih učiteljev slovenščine).  
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Preglednica 8: Učence poučujem, kako se dela na računalnik, oz. bi jih poučeval/poučevala, in 

sicer o vsebinah, ki jih sam/sama dobro poznam, dodatno pa se ne izobražujem. 

 

Učence poučujem, kako se dela na računalnik, oz. bi jih 

poučeval/poučevala, in sicer o vsebinah, ki jih sam/sama 

dobro poznam, dodatno pa se ne izobražujem. 

Skupaj 

Sploh se 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-

a, ne vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem 

se 

strinjam. 

Poučujem kot učitelj/-ica na razredni 

stopnji. 

f 3 8 18 30 5 64 

% 4,7% 12,5% 28,1% 46,9% 7,8% 100,0% 

kot učitelj/-ica 

slovenščine na predmetni 

stopnji. 

f 3 10 8 21 2 44 

% 
6,8% 22,7% 18,2% 47,7% 4,5% 100,0% 

Skupaj f 6 18 26 51 7 108 

% 5,6% 16,7% 24,1% 47,2% 6,5% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 3,369; g = 4; α = 0,498). 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med učitelji na razredni stopnji in predmetnimi učitelji slovenščine 

se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede strinjanja s trditvijo, da učence poučujejo, 

kako se dela na računalnik oz. bi jih poučevali, in sicer o vsebinah, ki jih sami dobro poznajo, 

dodatno pa se ne izobražujejo. 

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da so 

tako razredni učitelji kot tudi predmetni učitelji slovenščine izražali predvsem strinjanje s 

trditvijo, da učence poučujejo oz. bi poučevali o delu na računalnik, in sicer o vsebinah, ki jih 

sami dobro poznajo, dodatno pa se ne izobražujejo. Sledilo je mnenje, da se ne strinjajo oz. 

sploh ne strinjajo s trditvijo (za to se je odločilo 17,2 % razrednih učiteljev in 29,5 % predmetnih 

učiteljev slovenščine). Menimo, da smo morda nekoliko nejasno zapisali trditev, zato bi pri 

ponovni izvedbi raziskave to vprašanje skrčili oz. bi ga razčlenili ali natančneje razložili.  

 

 

Kaj menijo učitelji o rabi računalnika pri pouku slovenščine? 

 

Prvi del analize je bil usmerjen v ugotavljanje mnenja z vidika splošne uporabe računalnika pri 

slovenščini, v drugem delu pa smo želeli ugotoviti mnenje o rabi računalnika pri slovenščini ter 

o vključitvi in rabi oblikovalnika besedil ter programa za pripravo predstavitev. Ker bo v 
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nadaljevanju raba računalnika omejena na slovenščino, smo se odločili, da želimo občutljivejše 

rezultate. Zaradi tega smo odgovore anketirancev razdelili v tri skupine, tj. glede na to ali so 

učitelji razrednega pouka v prvem triletju, učitelji razrednega pouka v drugem triletju ali 

predmetni učitelji slovenščine, in tudi tokrat ugotavljali, ali se pojavljajo statistično pomembne 

razlike v njihovih odgovorih. 

 

Preglednica 9: Cilje v učnem načrtu bi lahko dosegel/dosegla tudi z uporabo računalnika pri 

učencih. 

 

Cilje v učnem načrtu za slovenščino bi lahko 

dosegel/dosegla tudi z uporabo računalnika pri učencih. 

Skupaj 

Sploh se 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-

a, ne vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem 

se 

strinjam. 

Poučujem kot učitelj/-ica razrednega 

pouka v 1. triletju 

f 1 12 11 15 3 42 

% 2,4% 28,6% 26,2% 35,7% 7,1% 100,0% 

kot učitelj/-ica razrednega 

pouka v 2. triletju 

f 0 4 3 12 3 22 

% 0,0% 18,2% 13,6% 54,5% 13,6% 100,0% 

kot učitelj/-ica 

slovenščine na predmetni 

stopnji 

f 1 8 11 21 3 44 

% 
2,3% 18,2% 25,0% 47,7% 6,8% 100,0% 

Skupaj f 2 24 25 48 9 108 

% 1,9% 22,2% 23,1% 44,4% 8,3% 100,0% 

 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna. Ničelno hipotezo obdržimo.  

Med razrednimi učitelji v prvem in drugem triletju ter predmetnimi učitelji slovenščine se ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike glede strinjanja s trditvijo, da bi lahko cilje v učnem 

načrtu za slovenščino dosegli tudi z uporabo računalnika pri učencih.  

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da se 

učitelji iz vseh treh skupin v največji meri strinjajo oz. povsem strinjajo s trditvijo, da bi lahko 

cilje pri slovenščini dosegli tudi z uporabo računalnika pri učencih (42,8 % učiteljev v prvem 

triletju, 68,1 % učiteljev iz drugega triletja in 54,5 % predmetnih učiteljev slovenščine) 

Nekoliko izstopa odstotek nestrinjanja pri učiteljih v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

(skupno 31 %); to pripisujemo temu, da učenci v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju še 
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ne znajo povsem samostojno uporabljati računalnika in da so v ospredju drugačne metode 

poučevanja. 

 

 

Preglednica 10: Ustreza mi, da v učnem načrtu za slovenščino ni ciljev za področje 

obvladovanja računalnika in da lahko prosto odločam, ali bom računalnik vključil/vključila v 

pouk in na kateri način. 

 

Ustreza mi, da v učnem načrtu za slovenščino ni ciljev za 

področje obvladovanja računalnika in da lahko prosto 

odločam, ali bom računalnik vključil/vključila v pouk in na 

kateri način. 

Skupaj 

Sploh se 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-

a, ne vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem 

se 

strinjam. 

Poučujem kot učitelj/-ica razrednega 

pouka v 1. triletju 

f 0 6 4 17 15 42 

% 0,0% 14,3% 9,5% 40,5% 35,7% 100,0% 

kot učitelj/-ica razrednega 

pouka v 2. triletju 

f 0 2 2 14 4 22 

% 0,0% 9,1% 9,1% 63,6% 18,2% 100,0% 

kot učitelj/-ica 

slovenščine na predmetni 

stopnji 

f 2 2 11 20 9 44 

% 
4,5% 4,5% 25,0% 45,5% 20,5% 100,0% 

Skupaj f 2 10 17 51 28 108 

% 1,9% 9,3% 15,7% 47,2% 25,9% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 13,928; g = 8; α = 0,084). 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med učitelji razrednega pouka v prvem in drugem triletju ter 

predmetnimi učitelji slovenščine se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede strinjanja 

s trditvijo, da jim ustreza, da v učnem načrtu za slovenščino ni ciljev za področje obvladovanja 

računalnika in da lahko prosto odločajo o tem, ali bodo računalnik vključili v pouk in na kakšen 

način.  

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da se 

učitelji iz vseh treh skupin v največji meri strinjajo s trditvijo, da jim ustreza, da v učnem načrtu 

za slovenščino ni ciljev za področje obvladovanja računalnika in da lahko prosto odločajo, ali 

bodo računalnik vključili v pouk in na kateri način. 11,2 % anketiranih učiteljev pa je vseeno 

izrazilo, da si želijo nekoliko več opore na področju vključevanja računalnika v pouk. 
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Preglednica 11: Učenci lahko z uporabo programov za pripravo predstavitev (npr. 

PowerPoint) pri slovenščini razvijajo življenjsko uporabne veščine dela z računalnikom. 

 

Učenci lahko z uporabo programov za pripravo 

predstavitev (npr. PowerPoint) pri slovenščini razvijajo 

življenjsko uporabne veščine dela z računalnikom. 

Skupaj 

Sploh se 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-

a, ne vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem 

se 

strinjam. 

Poučujem kot učitelj/-ica razrednega 

pouka v 1. triletju 

f 1 3 4 28 6 42 

% 2,4% 7,1% 9,5% 66,7% 14,3% 100,0% 

kot učitelj/-ica razrednega 

pouka v 2. triletju 

f 0 1 6 12 3 22 

% 0,0% 4,5% 27,3% 54,5% 13,6% 100,0% 

kot učitelj/-ica 

slovenščine na predmetni 

stopnji 

f 0 1 7 30 6 44 

% 
0,0% 2,3% 15,9% 68,2% 13,6% 100,0% 

Skupaj f 1 5 17 70 15 108 

% 0,9% 4,6% 15,7% 64,8% 13,9% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 6,240; g = 8; α = 0,620). Ničelno 

hipotezo obdržimo. Med razrednimi učitelji v prvem in drugem triletju ter predmetnimi učitelji 

slovenščine se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede strinjanja s trditvijo, da lahko 

učenci z uporabo programov za pripravo predstavitev (npr. PowerPoint) pri slovenščini 

razvijajo življenjsko uporabne veščine dela z računalnikom. 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da so 

učitelji iz vseh treh skupin v največji meri izrazili naklonjenost trditvi, da lahko učenci z 

uporabo programov za pripravo predstavitev (npr. PowerPoint) razvijajo življenjsko uporabne 

veščine dela z računalnikom (78,8 % vseh anketiranih). 5,5 % vseh anketirancev je izrazilo 

nestrinjanje s trditvijo, med njimi je največ učiteljev iz prvega triletja (iz te skupine jih je 

nestrinjanje s trditvijo skupno izrazilo 9,5 %). Odstotek nestrinjanja se je s skupino zmanjševal 

(najprej 9,5 %, v drugem triletju 4,5 % in med predmetnimi učitelji slovenščine 2,3 %), v 

drugem triletju pa smo opazili največ neodločenih odgovorov (27,3 %). 
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Preglednica 12: Oblikovalnik besedil je smiselno vključiti v pouk slovenščine. 

 

Oblikovalnik besedil je smiselno vključiti v pouk 

slovenščine. 

Skupaj 

Sploh se 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-

a, ne vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem 

se 

strinjam. 

Poučujem kot učitelj/-ica razrednega 

pouka v 1. triletju 

f 0 3 11 21 2 37 

% 0,0% 8,1% 29,7% 56,8% 5,4% 100,0% 

kot učitelj/-ica razrednega 

pouka v 2. triletju 

f 0 0 4 16 1 21 

% 0,0% 0,0% 19,0% 76,2% 4,8% 100,0% 

kot učitelj/-ica 

slovenščine na predmetni 

stopnji 

f 1 1 11 25 5 43 

% 
2,3% 2,3% 25,6% 58,1% 11,6% 100,0% 

Skupaj f 1 4 26 62 8 101 

% 1,0% 4,0% 25,7% 61,4% 7,9% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 7,759; g = 8; α = 0,457). Ničelno 

hipotezo obdržimo. Med razrednimi učitelji v prvem in drugem triletju ter predmetnimi učitelji 

slovenščine ni statistično pomembnih razlik glede strinjanja s trditvijo, da je oblikovalnik 

besedil smiselno vključiti v pouk slovenščine.  

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da so 

učitelji iz vseh treh skupin naklonjeni trditvi, da je oblikovalnik besedil smiselno vključiti v 

pouk slovenščine. Pri tem lahko opazimo tudi, da je nestrinjanje s trditvijo bolj očitno pri 

učiteljih razrednega pouka v prvem triletju (8,1 %) kot pri drugih dveh skupinah (nihče v 

drugem triletju ni izrazil nestrinjanja, v tretjem triletju pa se s trditvijo ni strinjalo 4,6 % 

anketirancev). 5,0 % vseh anketirancev je izrazilo nestrinjanje s trditvijo. 
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Preglednica 13: Učenci lahko z uporabo oblikovalnikov besedil (npr. Microsoft Word) pri 

slovenščini razvijajo življenjsko uporabne veščine dela z računalnikom. 

 

Učenci lahko z uporabo oblikovalnikov besedil (npr. 

Microsoft Word) pri slovenščini razvijajo življenjsko 

uporabne veščine dela z računalnikom. 

Skupaj 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-

a, ne vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem se 

strinjam. 

Poučujem kot učitelj/-ica razrednega 

pouka v 1. triletju 

f 2 7 23 5 37 

% 5,4% 18,9% 62,2% 13,5% 100,0% 

kot učitelj/-ica razrednega 

pouka v 2. triletju 

f 2 5 13 2 22 

% 9,1% 22,7% 59,1% 9,1% 100,0% 

kot učitelj/-ica slovenščine na 

predmetni stopnji 

f 0 11 27 5 43 

% 0,0% 25,6% 62,8% 11,6% 100,0% 

Skupaj f 4 23 63 12 102 

% 3,9% 22,5% 61,8% 11,8% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 5,316; g = 6; α = 0,504). 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med razrednimi učitelji v prvem in drugem triletju ter predmetnimi 

učitelji slovenščine ni statistično pomembneih razlik glede strinjanja s trditvijo, da lahko učenci 

z uporabo oblikovalnika besedil (npr. Miscrosoft Word) pri slovenščini razvijajo življenjsko 

uporabne veščine dela z računalnikom.  

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da v vseh 

treh skupinah prevladuje strinjanje s trditvijo (62,2 % anketiranih učiteljev iz prvega triletja, 

59,1 % iz drugega triletja in 62,8 % predmetnih učiteljev slovenščine). V vseh skupinah je več 

učiteljev izrazilo neopredeljenost (to je 22,5 % vseh anketiranih) kot popolno strinjanje s 

trditvijo (11,8 % vseh anketiranih), nihče iz katere od skupin pa ni izrazil popolnega nestrinjanja 

s trditvijo.  
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Preglednica 14: Trenutno razmišljam o tem, da bi lahko poskusil/poskusila vpeljati 

oblikovalnik besedil (npr. Microsoft Word) ali program za pripravo predstavitev (npr. 

PowerPoint) v pouk slovenščine. 

 

Trenutno razmišljam o tem, da bi lahko poskusil/poskusila 

vpeljati oblikovalnik besedil (npr. Microsoft Word) ali 

program za pripravo predstavitev (npr. PowerPoint) v 

pouk slovenščine. 

Skupaj 

Sploh se 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-

a, ne vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem 

se 

strinjam. 

Poučujem kot učitelj/-ica razrednega 

pouka v 1. triletju 

f 5 16 9 5 2 37 

% 13,5% 43,2% 24,3% 13,5% 5,4% 100,0% 

kot učitelj/-ica razrednega 

pouka v 2. triletju 

f 2 5 7 6 1 21 

% 9,5% 23,8% 33,3% 28,6% 4,8% 100,0% 

kot učitelj/-ica slovenščine 

na predmetni stopnji 

f 6 9 14 12 2 43 

% 14,0% 20,9% 32,6% 27,9% 4,7% 100,0% 

Skupaj f 13 30 30 23 5 101 

% 12,9% 29,7% 29,7% 22,8% 5,0% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 6,754; g = 8; α = 0,563). 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med razrednimi učitelji v prvem in drugem triletju ter predmetnimi 

učitelji slovenščine se ne pojavljajo statistično pomembe razlike glede strinjanja s trditvijo, da 

so v času reševanja vprašalnika razmišljali o tem, da bi lahko poskusili vključiti oblikovalnik 

besedil (npr. Microsoft Word) ali program za pripravo predstavitev (npr. PowerPoint) v pouk 

slovenščine. 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da je med 

učitelji v prvem triletju največ učiteljev odgovorilo, da ne razmišljajo o tem, da bi poskusili 

vpeljati oblikovalnik besedil v pouk (43,2 %), medtem ko so učitelji iz  drugega triletja (33,3 

%) in predmetni učitelji slovenščine (32,6 %) v največji meri izražali neopredeljenost do trditve. 

Skupno se je s trditvijo strinjalo oz. povsem strinjalo 27,8 % anketirancev, 29,7 % se ni moglo 

opredeliti, 42,6 % vprašanih pa je izrazilo nestrinjanje s trditvijo. 

Ker so na vprašanje odgovarjali tudi učitelji, ki to orodje že vključujejo v pouk, dopuščamo 

možnost, da so se odločili za eno od teh dveh možnosti tudi zato, ker se niso mogli opredeliti 

drugače. Če bi anketo izvajali še enkrat, bi vprašanje zastavili le učiteljem, ki so odgovorili, da 

učencem ne predstavijo tega orodja.  
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Preglednica 15: Tipkanje besedil z računalnikom predstavlja grožnjo klasičnemu pisanju. 

 

Tipkanje besedil z računalnikom predstavlja grožnjo 

klasičnemu pisanju. 

Skupaj 

Sploh se 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-

a, ne vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem 

se 

strinjam. 

Poučujem kot učitelj/-ica razrednega 

pouka v 1. triletju 

f 2 12 11 9 3 37 

% 5,4% 32,4% 29,7% 24,3% 8,1% 100,0% 

kot učitelj/-ica razrednega 

pouka v 2. triletju 

f 3 7 4 6 1 21 

% 14,3% 33,3% 19,0% 28,6% 4,8% 100,0% 

kot učitelj/-ica slovenščine 

na predmetni stopnji 

f 1 17 14 9 2 43 

% 2,3% 39,5% 32,6% 20,9% 4,7% 100,0% 

Skupaj f 6 36 29 24 6 101 

% 5,9% 35,6% 28,7% 23,8% 5,9% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î- preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 5,125; g = 8; α = 0,744). 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med razrednimi učitelji iz prvega in drugega triletja ter 

predmetnimi učitelji slovenščine se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede strinjanja 

s trditvijo, da tipkanje besedil z računalnikom predstavlja grožnjo klasičnemu pisanju. 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da se 

največ učiteljev iz vseh treh skupin ne strinja oz. sploh ne strinja s trditvijo, da tipkanje besedil 

z računalnikom predstavlja grožnjo pisanju (v prvem triletju meni tako 37,8 % vprašanih, v 

drugem triletju 47,7 % in med učitelji slovenščine na predmetni stopnji je to mnenje prisotno 

pri 41,8 % vprašanih).  Največ neopredeljenih je bilo v skupini predmetnih učiteljev (32,6 %). 

S trditvijo se je strinjalo oz. povsem strinjalo 29,7 % vprašanih, dobra četrtina vseh anketirancev 

se ni mogla opredeliti do te trditve (28,7 %), nestrinjanje s trditvijo pa je izrazilo 41,5 % 

anketirancev.  
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Preglednica 16: To, da lahko učenec besedilo na računalniku sproti popravlja in ureja, kaže 

na slabo organizacijo in ga zmede. 

 

To, da lahko učenec besedilo na računalniku sproti 

popravlja in ureja, kaže na slabo organizacijo in ga 

zmede. 

Skupaj 

Sploh 

se ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-

a, ne vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem 

se 

strinjam. 

Poučujem kot učitelj/-ica razrednega 

pouka v 1. triletju 

f 1 24 10 1 1 37 

% 2,7% 64,9% 27,0% 2,7% 2,7% 100,0% 

kot učitelj/-ica razrednega 

pouka v 2. triletju 

f 3 10 4 3 1 21 

% 14,3% 47,6% 19,0% 14,3% 4,8% 100,0% 

kot učitelj/-ica slovenščine 

na predmetni stopnji 

f 8 16 13 5 0 42 

% 19,0% 38,1% 31,0% 11,9% 0,0% 100,0% 

Skupaj f 12 50 27 9 2 100 

% 12,0% 50,0% 27,0% 9,0% 2,0% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î- preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 14,555; g = 8; α = 0,068). 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med razrednimi učitelji iz prvega in drugega triletja ter 

predmetnimi učitelji slovenščine se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede 

strinjanja s trditvijo, da to, da lahko učenec besedilo na računalniku sprosti popravlja in ureja, 

kaže na slabo organizacijo in ga zmede. 

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da v 

vseh treh skupinah prevladuje nestrinjanje s trditvijo, da učenčevo sprotno popravljanje in 

urejanje besedila kaže na učenčevo slabo organizacijo in ga zmede.  Za to se je odločilo 67,6 

% učiteljev iz prvega triletja, 61,3 % učiteljev iz drugega triletja in 57,1 % predmetnih 

učiteljev slovenščine. Skupno se s trditvijo ni strinjalo oz. sploh ni strinjalo 62 % vseh 

vprašanih, 27 % se ni moglo opredeliti, 11 % pa je izrazilo strinjanje s trditvijo. 
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Preglednica 17: Učna gradiva za pouk slovenščine podpirajo uporabo oblikovalnika 

besedil/programa za pripravo predstavitev. 

 

Učna gradiva za pouk slovenščine podpirajo uporabo 

oblikovalnika besedil/programa za pripravo 

predstavitev. 

Skupaj 

Sploh 

se ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-

a, ne vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem 

se 

strinjam. 

Poučujem kot učitelj/-ica razrednega 

pouka v 1. triletju 

f 3 5 14 15 5 42 

% 7,1% 11,9% 33,3% 35,7% 11,9% 100,0% 

kot učitelj/-ica razrednega 

pouka v 2. triletju 

f 0 6 2 13 1 22 

% 0,0% 27,3% 9,1% 59,1% 4,5% 100,0% 

kot učitelj/-ica slovenščine na 

predmetni stopnji 

f 2 1 13 25 3 44 

% 4,5% 2,3% 29,5% 56,8% 6,8% 100,0% 

Skupaj f 5 12 29 53 9 108 

% 4,6% 11,1% 26,9% 49,1% 8,3% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa je statistično pomembna (2Î = 18,800; g = 8; α = 0,016). 

Ničelno hipotezo zavrnemo. S tveganjem 1,6 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici med 

učitelji prvega in drugega triletja ter predmetnimi učitelji slovenščine pojavile razlike glede 

mnenja o trditvi, da gradiva za pouk slovenščine podpirajo uporabo oblikovalnika 

besedil/programa za pripravo predstavitev.  

Med učitelji v prvem triletju prevladujeta strinjanje s trditvijo (35,7 %) in neopredeljenost (33,3 

%), učitelji v drugem triletju so v največji meri izrazili strinjanje s trditvijo (59,1 %), 

neopredeljenih pa je le slaba desetina anketirancev. Namesto tega je na drugem mestu 

nestrinjanje s trditvijo (27,3 % odgovorov); v tem je ta skupina izstopala od drugih dveh. 

Učitelji v tretjem triletju so izražali predvsem strinjanje (56,8 %) in neopredeljenost do trditve 

(29,5 %). Skupno je prevladovalo strinjanje s trditvijo (skupno 57,4 %), sledila je 

neopredeljenost (26,9 %), nestrinjanje pa je izrazilo 15,7 % vprašanih.  

Pri pregledu gradiv v sklopu raziskave A smo opazili, da podpora za rabo oblikovalnika besedil 

je prisotna, a ne v vseh gradivih v enaki meri. Glede na to ugotavljamo, da je med dejanskim 

stanjem in mnenjem učiteljev prisotno večje neskladje, kot bi pričakovali. Zanimivo bi bilo 

ugotoviti, zakaj učitelji menijo, da gradivo ne podpira dela z oblikovalnikom besedil – jo želijo 

na drugačen način? Uporabljajo ravno gradiva, v katerih to področje ni zastopano oz. je to 

prisotno v manjši meri? Večinoma gre za oporo v obliki nalog, ki neposredno omenjajo rabo 
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oblikovalnika besedil, res pa je, da je zanemarljivo malo napotkov za to, kako naj učenci delajo 

s tem programom. Morda je to tisto, kar učitelji pogrešajo.  

 

 

Preglednica 18: Seznanjanje učencev z rabo urejevalnikov besedil in orodji za pripravo 

predstavitev mi osebno ne povzroča/ne bi povzročalo težav. To bi opravil/-a brez večjih 

težav ali stresa, če bi bila razvojna stopnja učencev primerna in če bi imel/-a ustrezne 

pogoje. 

 

Seznanjanje učencev z rabo urejevalnikov besedil in 

orodji za pripravo predstavitev mi osebno ne 

povzroča/ne bi povzročalo težav. To bi opravil/-a brez 

večjih težav ali stresa, če bi bila razvojna stopnja 

učencev primerna in če bi imel/-a ustrezne pogoje. 

Skupaj 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-

a, ne vem. Se strinjam. 

Povsem se 

strinjam. 

Triletje kot učitelj/-ica razrednega pouka 

v 1. triletju 

f 4 6 20 7 37 

% 10,8% 16,2% 54,1% 18,9% 100,0% 

kot učitelj/-ica razrednega pouka 

v 2. triletju 

f 0 1 14 6 21 

% 0,0% 4,8% 66,7% 28,6% 100,0% 

kot učitelj/-ica slovenščine na 

predmetni stopnji 

f 3 7 24 9 43 

% 7,0% 16,3% 55,8% 20,9% 100,0% 

Skupaj f 7 14 58 22 101 

% 6,9% 13,9% 57,4% 21,8% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 6,549; g = 6; α = 0,365). 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med razrednimi učitelji v prvem in drugem triletju ter 

predmetnimi učitelji slovenščine se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede 

strinjanja s trditvijo, da jim seznanjanje učencev z rabo urejevalnikov besedil in orodji za 

pripravo predstavitev osebno ne povzroča/ne bi povzročalo težav. To bi opravili brez večjih 

težav ali stresa, če bi bila razvojna stopnja učencev primerna in če bi imeli ustrezne pogoje.  

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da se je 

v vsaki od treh skupin več kot 75 % anketirancev strinjalo oz. povsem strinjalo s trditvijo, da 

jim seznanjanje učencev z rabo urejevalnikov besedil in orodji za pripravo predstavitev osebno 

ne povzroča/ne bi povzročalo težav. To bi opravili brez večjih težav ali stresa, če bi bila 

razvojna stopnja učencev primerna in če bi imeli ustrezne pogoje. Sledi neopredeljenost do 
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trditve v vseh treh skupinah, med učitelji v prvem triletju pa se je pojavilo 10,8 % odgovorov 

nestrinjanja, ti učitelji torej ne menijo, da bi to zmogli opraviti brez težav. Tako je odgovorilo 

tudi 6,9 % predmetnih učiteljev slovenščine. 

 

 

V katere namene učitelji pri slovenščini uporabljajo računalnik in kolikšen delež imata 

pri tem delo učencev z oblikovalnikom besedil in programi za pripravo predstavitev? 

 

Učitelje, pri katerih so učenci uporabljali računalnik pri pouku slovenščine (N = 48), smo 

prosili, da označijo načine, na katere so učenci rabili računalnik pri pouku slovenščine. Izbirali 

so med danimi odgovori, lahko pa so dodali svojega. Izbrali so lahko več odgovorov. Prikazani 

so njihovi odgovori: 

 

Preglednica 19: Za kaj so učenci uporabljali računalnik v šolskem letu 2017/18 pod vašim 

vodstvom? 

Vprašanje frekvenca 
veljavni 
odstotki 

Ali so učenci uporabljali računalnik za iskanje, vrednotenje in/ali 
shranjevanje informacij (npr. podatki na spletu, v slovarju)? 

 
35 

 
24,65 % 

Ali so učenci uporabljali računalnik za posredovanje informacij drugim 
(npr. e-pošta)? 

 
16 

 
11,27 % 

Ali so učenci uporabljali računalnik za pripravo ponazorila za predstavitev, 
govorni nastop s programom za ta namen (npr. PowerPoint)? 

 
29 

 
20,42 % 

Ali so učenci uporabljali računalnik za utrjevanje z igranjem didaktičnih 
iger, kvizov in druge podobne načine? 

 
28 

 
19,72 % 

Ali so učenci uporabljali računalnik za zapis polvezanega ali vezanega 
besedila, naloge dopolnjevanja ipd. v oblikovalniku besedil (npr. Microsoft 
Word)? 

 
19 

 
13,38 % 

Ali so učenci uporabljali računalnik za samostojno obravnavanje vsebine? 
 

11 
 

7,75 % 

Drugo 
 

4 
 

2,82 % 

Skupno število odgovorov 
 

142 
 

100,00 %* 

* Zaradi zaokroževanja je skupna vrednost odstotkov 100,01 in ne 100. 
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Rezultati so pokazali, da so učenci v šolskem letu 2017/18 računalnik najpogosteje uporabljali 

za iskanje, vrednotenje in/ali shranjevanje informacij (npr. podatki na spletu, v slovarju). Z 

20,42 % sledi uporaba računalnika z namenom priprave ponazorila za predstavitev, govorni 

nastop s programom za ta namen (npr. PowerPoint). Na tretjem mestu je uporaba računalnika 

za igranje didaktičnih iger, kvizov in drugih podobnih načinov, na četrtem mestu pa je delo z 

računalnikom za zapis polvezanega ali vezanega besedila, naloge dopolnjevanja ipd. v 

oblikovalniku besedil (npr. Microsoft Word), kar zajema 13,38 % delež. Drugi najmanj 

uporabljan način dela z računalnikom je z namenom posredovanja informacij drugim (npr. e-

pošta), najmanj učiteljev pa je od učencev pričakovalo uporabo računalnika z namenom 

samostojne obravnave vsebine.   

 

Nekaj učiteljev je označilo, da so računalnik uporabljali tudi drugače, in sicer (1 odgovor) za 

izdelovanje vsebin (npr. Facebook), 1 oseba je omenila delo v Moodlu (tj. sistem za postavitev 

spletnih učilnic; Moodle, 2019), skupnih dokumentih, aplikaciji Mahara (aplikacija za 

oblikovanje osebnega portfolia; Mahara, 2019), portal Go formative (portal za zastavljanje 

spletnih nalog, podobno kot spletna učilnica; Goformative, 2019) in vaje za promet (1 oseba). 

Ena oseba je sem zapisala tudi zapis besedil v Microsoft Wordu, zato smo ta odgovor dodali v 

zgornjo preglednico pod uporabo oblikovalnika besedil in ga izločili iz kategorije »drugo«, ena 

oseba pa ni dala pojasnila.   
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Ali se med učitelji razrednega pouka v 1. in 2. triletju ter učitelji slovenščine na predmetni 

stopnji pojavljajo razlike v vključevanju učenčevega dela z oblikovalnikom besedil oz. s 

programom za pripravo predstavitev? 

 

Preglednica 20: Ali so se učenci pod vašim vodstvom oz. pod vodstvom vašega sodelavca 

učili uporabljati oblikovalnik besedil? 

 

Ali so se učenci pod vašim 

vodstvom oz. pod vodstvom 

vašega sodelavca učili 

uporabljati oblikovalnik besedil? 

Skupaj Ne. Da. 

Poučujem kot učitelj/-ica razrednega pouka v 1. triletju f 37 20 57 

% 64,9% 35,1% 100,0% 

kot učitelj/-ica razrednega pouka v 2. triletju f 13 14 27 

% 48,1% 51,9% 100,0% 

kot učitelj/-ica slovenščine na predmetni 

stopnji 

f 19 24 43 

% 44,2% 55,8% 100,0% 

Skupaj f 69 58 127 

% 54,3% 45,7% 100,0% 

 

Vrednost Χ2-preizkusa ni statistično pomembna (Χ2 = 4,772; g = 2; α = 0,092). Ničelno hipotezo 

obdržimo. Med razrednimi učitelji prvega in drugega triletja ter predmetnimi učitelji 

slovenščine se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v odgovoru na vprašanje o tem, ali 

so se učencu pod njihovim oz. sodelavčevim vodstvom učili uporabljati oblikovalnik besedil. 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da se z 

višanjem starosti učiteljeve ciljne skupine poučevanja povečuje delež učiteljev, ki so 

odgovorili, da so se učenci pod njihovim oz. sodelavčevim vodstvom učili uporabljati 

oblikovalnik besedil (pri učiteljih iz prvega triletja je pritrdilo 35,1 % vprašanih, pri učiteljih iz 

drugega triletja 51,9 % in pri predmetnih učiteljih 45,7 %). 
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Preglednica 21: Ali so se učenci pod vašim vodstvom oz. pod vodstvom vašega sodelavca 

učili uporabljati program za pripravo predstavitev? 

 

Ali so se učenci pod vašim 

vodstvom oz. pod vodstvom 

vašega sodelavca učili uporabljati 

program za pripravo predstavitev? 

Skupaj Ne. Da. 

Poučujem kot učitelj/-ica razrednega pouka v 1. triletju f 50 7 57 

% 87,7% 12,3% 100,0% 

kot učitelj/-ica razrednega pouka v 2. triletju f 20 7 27 

% 74,1% 25,9% 100,0% 

kot učitelj/-ica slovenščine na predmetni 

stopnji 

f 23 20 43 

% 53,5% 46,5% 100,0% 

Skupaj f 93 34 127 

% 73,2% 26,8% 100,0% 

 

Vrednost Χ2-preizkusa je statistično pomembna (Χ2 = 14,662; g = 2; α = 0,001). Ničelno hipotezo 

zavrnemo in s tveganjem 0,1 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici med razrednimi učitelji 

prvega in drugega triletja ter predmetnimi učitelji slovenščine pojavile razlike glede vprašanja, 

ali so se učenci pod njihovim oz. sodelavčevim vodstvom učili uporabljati program za pripravo 

predstavitev.   

Med učitelji v prvem triletju je na vprašanje pritrdilno odgovorilo 12,3 %, nato pa se ta delež 

povečuje (v drugem triletju 25,9 % in v tretjem triletju 46,5 % učiteljev). Verjetnost, da se 

učenec seznani s programi za pripravo predstavitev pri slovenščini je torej največja pri učencih 

na predmetni stopnji.  
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Ali se mnenje o tem, kdo, kdaj in kje naj učence uči rabe oblikovalnika besedil oz. 

programa za pripravo predstavitev, razlikuje glede na to, ali učitelji ta programa 

predstavijo učencem ali ne? 

 

Preglednica 22: Kdo bi moral po Vašem mnenju učencem predstaviti oblikovalnik besedil 

(npr. Microsoft Word) oz. program za pripravo predstavitev (npr. PowerPoint) v največji 

meri? 

 

Kdo bi moral po Vašem mnenju učencem predstaviti oblikovalnik 

besedil (npr. Microsoft Word) oz. program za pripravo predstavitev 

(npr. PowerPoint) v največji meri? 

Skupaj 

Učitelj/-ica 

na razredni 

stopnji. 

Učitelj/-ica 

slovenščine 

na 

predmetni 

stopnji. 

Učitelj/-ica 

računalništva

/računalniške

ga krožka. 

Tega ni 

treba 

predstaviti 

učencem. Drugo. 

Ali so učenci pod 

Vašim/sodelavčevim 

vodstvom uporabljali 

oblikovalnik besedil 

in/ali program za 

pripravo 

predstavitev? 

Da. f 22 4 25 1 4 56 

 

 

 

 

% 

39,3% 7,1% 44,6% 1,8% 7,1% 100,0% 

Ne. f 13 4 33 0 2 52 

% 25,0% 7,7% 63,5% 0,0% 3,8% 100,0% 

Skupaj f 35 8 58 1 6 108 

% 32,4% 7,4% 53,7% 0,9% 5,6% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 5,365; g = 4; α = 0,252). 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med učitelji, ki predstavijo oblikovalnik besedil in/ali program za 

pripravo predstavitev, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede mnenja o tem, kdo 

bi moral v največji meri učencem predstaviti oblikovalnik besedil oz. program za pripravo 

predstavitev.  

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da sta 

obe skupini izrazili močno prepričanje, da mora biti ta oseba učitelj/-ica 

računalništva/računalniškega krožka (44,6 % učiteljev, ki so predstavili vsaj enega od 

programov in 63,5 % učiteljev, ki niso predstavili niti enega). Na drugo mesto so oboji postavili 

učitelja na razredni stopnji (39,3 % oz. 25,0 %). S tem, da je to naloga učiteljev slovenščine na 
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predmetni stopnji, pa se je strinjalo 7,1 % učiteljev ki so predstavili vsaj eno od orodij in 7,4 % 

učiteljev, ki niso predstavili niti enega od programov. Med odgovori, da bi morala to storiti 

druga oseba (takega mnenja je 5,6 % vseh anketiranih), najdemo različne utemeljitve: kateri 

koli učitelj ob podpori računalničarja (1 odgovor), oseba, ki program dobro obvlada (2 

odgovora), učitelj slovenščine in učitelj računalništva (1 odgovor), učitelj v drugem triletju (1 

odgovor), eden od anketirancev pa je mnenja, da teh programov sploh ni potrebno predstaviti 

učencem, saj so zastareli in naj torej delajo s sodobnejšimi programi. 

 

 

Preglednica 23: Kdaj bi po Vašem mnenju lahko začeli izobraževati učence na področju dela 

z oblikovalnikom besedil? 

 

Kdaj bi po Vašem mnenju lahko začeli izobraževati 

učence na področju dela z oblikovalnikom besedil? 

Skupaj 

V 

prvem/drugem 

razredu. 

V 

tretjem 

razredu. 

V 

drugem 

triletju. 

V 

tretjem 

triletju. 

Po 

osnovni 

šoli. 

Ali so učenci pod 

Vašim/sodelavčevim vodstvom 

uporabljali oblikovalnik besedil 

in/ali program za pripravo 

predstavitev? 

Da. f 9 26 18 2 1 56 

% 16,1% 46,4% 32,1% 3,6% 1,8% 100,0% 

Ne. f 3 13 30 6 0 52 

% 
5,8% 25,0% 57,7% 11,5% 0,0% 100,0% 

Skupaj f 12 39 48 8 1 108 

% 11,1% 36,1% 44,4% 7,4% 0,9% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa je statistično pomembna (2Î = 13,920; g = 4; α = 0,008). 

Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,8 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici 

pokazale razlike v mnenju učiteljev, ki predstavijo oblikovalnik besedil in/ali program za 

pripravo predstavitev, in mnenju učiteljev, ki ne predstavijo nobenega od programov, o tem, 

kdaj bi lahko začeli izobraževati učence na področju dela z oblikovalnikom besedil.  

Med učitelji, ki so oblikovalnik besedil in/ali program za pripravo predstavitev predstavili 

učencem, je najpogostejši odgovor čas tretjega razreda (46,4 %), sledi pa mnenje, da bi lahko 

to storili v drugem triletju. Na tretjem mestu je odgovor, da bi lahko to storili že v prvem/drugem 

razredu (16,1 %), nato pa tretje triletje (3,6 %) in čas po osnovni šoli (1,8 %). Učitelji, ki niso 

predstavili nobenega od programov, pa menijo, da je najustreznejši čas za začetek drugo triletje 

(57,7 %), sledi tretji razred (25,0 %) in tretje triletja (11,5 %). Za čas prvega oz. drugega razreda 
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se je odločilo 5,8 % učiteljev iz te skupine, nihče pa ni mnenja, da bi lahko začeli šele po 

osnovni šoli. 

 

 

Preglednica 24: Kdaj bi po Vašem mnenju lahko začeli izobraževati učence na področju dela 

s programom za pripravo predstavitev? 

 

Kdaj bi po Vašem mnenju lahko začeli 

izobraževati učence na področju dela s 

programom za pripravo predstavitev? 

Skupaj 

V 

prvem/drugem 

razredu. 

V 

tretjem 

razredu. 

V 

drugem 

triletju. 

V 

tretjem 

triletju. 

Ali so učenci pod Vašim/sodelavčevim 

vodstvom uporabljali oblikovalnik besedil 

in/ali program za pripravo predstavitev? 

Da. f 3 12 37 4 56 

% 5,4% 21,4% 66,1% 7,1% 100,0% 

Ne. f 2 8 30 12 52 

% 3,8% 15,4% 57,7% 23,1% 100,0% 

Skupaj f 5 20 67 16 108 

% 4,6% 18,5% 62,0% 14,8% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 5,777; g = 3; α = 0,123). 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med učitelji, ki predstavijo oblikovalnik besedil in/ali program za 

pripravo predstavitev, in učitelji, ki ne predstavijo nobenega od programov, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v mnenju o tem, kdaj bi lahko začeli izobraževati učence na 

področju dela s programom za pripravo predstavitev.  

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da so v 

obeh skupinah na prvo mesto postavili čas drugega triletja (66,1 % v prvi skupini in 57,7 % v 

drugi skupini). Pri učiteljih, ki so predstavili oblikovalnik besedil in/ali program za pripravo 

predstavitev je na drugem mestu čas tretjega razreda (21,4 %), sledi tretje triletje (7,1 %) in na 

koncu čas prvega/drugega razreda (5,4 %). V skupini učiteljev, ki niso predstavili nobenega od 

obeh programov, pa so na drugo mesto postavili čas tretjega triletja (23,1 %). Sledi tretji razred 

(15,4 %), na zadnje mesto pa so tudi oni postavili čas prvega/drugega razreda (3,8 %).  
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Preglednica 25: Kje naj učenci po Vašem mnenju dobijo znanje o oblikovalnikih besedil 

(npr. Microsoft Word) oz. programih za pripravo predstavitev (npr. PowerPoint) v največji 

meri? 

 

Kje naj učenci po Vašem mnenju dobijo znanje o 

oblikovalnikih besedil (npr. Microsoft Word) oz. 

programih za pripravo predstavitev (npr. 

PowerPoint) v največji meri? 

Skupaj 

Pri pouku 

slovenščine. 

Pri 

računalniškem 

krožku oz. 

predmetih, 

vezanih na 

računalniške 

vsebine. 

To v 

osnovni 

šoli ni 

potrebno. Drugje. 

Ali so učenci pod Vašim/sodelavčevim 

vodstvom uporabljali oblikovalnik 

besedil in/ali program za pripravo 

predstavitev? 

Da. f 10 40 1 5 56 

% 17,9% 71,4% 1,8% 8,9% 100,0% 

Ne. f 5 45 0 2 52 

% 9,6% 86,5% 0,0% 3,8% 100,0% 

Skupaj f 15 85 1 7 108 

% 13,9% 78,7% 0,9% 6,5% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 4,560; g = 3; α = 0,207). 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med učitelji, ki predstavijo oblikovalnik besedil in/ali program za 

pripravo predstavitev, in učitelji, ki ne predstavijo nobenega od programov, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v mnenju o tem, kje naj učenci dobijo znanje o oblikovalnikih 

besedil oz. programih za pripravo predstavitev v največji meri.  

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da so v 

obeh skupinah na prvo mesto postavili računalniški krožek oz. predmete, vezane na 

računalniške vsebine (71,4 % učiteljev, ki so predstavili vsaj enega od programov, in 86,5 % 

učiteljev, ki niso predstavili nobenega od programov). V obeh skupinah je na drugem mestu 

odgovor, da bi bilo to smiselno pri pouku slovenščine (17,9 % učiteljev, ki so predstavili enega 

od programov, in 9,6 % učiteljev, ki niso predstavili nobenega od omenjenih programov). Med 

odgovori, da bi to lahko storili drugje, najdemo naslednje utemeljitve: doma in po potrebi v 

šoli, če res nimajo dostopa do tovrstnih programov (1 oseba), kombinacija slovenščine in 

računalniških predmetov (1 oseba), odvisno od namena (1 oseba), pri vseh predmetih (3 osebe), 

pri kateri koli uri, a v vsakem primeru pod vodstvom računalničarja (1 oseba). 
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Kaj so najpogostejši razlogi za nevključevanje učencev v delo z oblikovalnikom besedil 

oz. s programom za pripravo predstavitev v pouk slovenščine (po triletjih)? 

 

Učiteljem, ki učencem ne predstavijo oblikovalnika besedil ali programa za pripravo 

predstavitev, smo dali na voljo nabor 8 možnosti in možnost vnosa lastnega odgovora. Izbrali 

so lahko več odgovorov, rezultati po triletjih pa so sledeči:  

 

Preglednica 26: Razlogi za nevključevanje učenčevega dela z oblikovalnikom besedil oz. s 

programom za pripravo predstavitev glede na to, kje učitelji poučujejo. 

 

Razredni učitelji  
v 1. triletju. 

Razredni učitelji  
v 2. triletju. 

Predmetni učitelji 
slovenščine. 

frekvenca 

veljavni 
odstotki 

frekvenca veljavni 
odstotki 

frekvenca veljavni 
odstotki 

Učenci se mi zdijo še 
premladi. 

 
21 

 
38,18 % 

 
2 

 
8,33 % 

 
0 

 
0,00 % 

Ne počutim se dovolj 
kompetenten. 

 
3 

 
5,45 % 

 
4 

 
16,67 % 

 
5 

 
13,16 % 

Ni dovolj 
računalnikov. 

 
5 
 

 
9,09 % 

 
1 

 
4,17 % 

 
0 

 
0,00 % 

Bojim se, da ne bi 
imel/-a nadzora. 

 
1 

 
1,82 % 

 
0 
 

 
0,00 % 

 
1 

 
2,63 % 

Premalo je časa za 
kakovostno izvedbo. 

 
11 

 
20,00 % 

 
9 

 
37,5 % 

 
7 

 
18,42 % 

Ni potrebe, ker učenci 
to počnejo drugje 
(drugi predmeti, 
doma). 

 
1 

 
1,82 % 

 
2 

 
8,33 % 

 
21 

 
55,26 % 

Ne vem, kako bi to 
storil/-a. 

 
0 

 
0,00 % 

 
0 

 
0,00 % 

 
0 

 
0,00 % 

Ne zdi se mi 
pomembno. 

 
2 

 
3,64 % 

 
0 

 
0,00 % 

 
0 

 
0,00 % 

Drugo. 

 
11 

 
20,0 % 

 
6 

 
25,00 % 

 
4 

 
10,53 % 

Skupno število 
odgovorov 

 
55 

 
100,00 % 

 
24 

 
100,00 % 

 

 
38 

 
100,00 % 

 

Natančnejši pregled rezultatov nam pokaže, da so razredni učitelji iz prvega triletja kot 

najpomembnejši razlog za to, da učenci ne delajo z oblikovalnikom besedil oz. s programom 

za pripravo predstavitev navedli starost učencev, kar se nam je zdelo pričakovano. Razredni 
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učitelji iz drugega triletja so v največji meri mnenja, da ni dovolj časa za kakovostno izvedbo. 

Predmetni učitelji slovenščine so največkrat označili trditev, da učenci ta znanja dobijo drugje 

(npr. drugi predmeti, doma). Učitelji iz drugega triletja so med najpogostejše odgovore uvrstili 

tako starost učencev (ta je bila najpogostejši odgovor med učitelji iz prvega triletja) kot tudi 

odgovor, da učenci ta dva programa spoznajo drugje (to je bil najpogostejši odgovor med 

predmetnimi učitelji slovenščine). Zdi se, da je drugo triletje tako nekakšno obdobje, v katerem 

se začne zmanjševati občutek, da otroci ne bi zmogli delati s tema programoma, še več, očitno 

začnejo dobivati učitelji občutek oz. opazijo, da učenci začnejo drugje pridobivati znanje v 

zvezi z delom z oblikovalniki besedil oz. s programi za pripravo predstavitev. Opazili smo 

namreč trend zmanjševanja števila učiteljev pri trditvi, da se jim zdijo učenci premladi, po drugi 

strani pa se je pokazalo večanje števila učiteljev pri mnenju, da učenci znanje o delu z 

oblikovalnikom besedil oz. s programom za pripravo predstavitev dobijo drugje.  

 

Našim opažanjem kaže v korist tudi prisotnost statistično pomembnih razlik pri teh dveh 

postavkah. Za vsako postavko smo namreč preverjali tudi, ali so prisotne statistično pomembne 

razlike. Te so se pokazale pri dveh postavkah, in sicer pri trditvi, da so učiteljem zdijo učenci 

še premladi ter pri trditvi, da se učenci s tovrstnimi programi seznanijo že drugje. Učitelji so se 

odločali tudi za druge razloge, med njimi pa so navedli sledeče: potrebno je pisati »na roke« 

bodisi zaradi razvijanja koncentracije, možganov bodisi zaradi potrebe po vadenju zapisa črk 

(3 odgovori), v ospredju so druge vsebine in s tem je povezano pomanjkanje časa (9 

odgovorov), to počnejo drugje (2 odgovora), učenci naj raziskujejo in se to učijo sami (1 

odgovor), omenjena programa sta zastarela (1 odgovor), zasedenost računalniške učilnice (1 

odgovor), to ni del učnega načrta (1 odgovor), to uporablja učitelj, učenci pa ne (1 odgovor), 2 

odgovora pa sta ostala nepojasnjena.  
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Preglednica 27: Učenci se ne seznanijo z oblikovalnikom besedil in/ali programom za 

pripravo predstavitev oz. jim tega nisem predstavil/-a, ker se mi zdijo učenci premladi. 

 

Učenci se ne seznanijo z 

oblikovalnikom besedil in/ali 

programom za pripravo 

predstavitev oz. jim tega nisem 

predstavil/-a, ker se mi zdijo učenci 

premladi. 

Skupaj Ne. Da. 

Triletje kot učitelj/-ica razrednega pouka v 1. triletju f 22 21 43 

% 51,2% 48,8% 100,0% 

kot učitelj/-ica razrednega pouka v 2. triletju f 18 2 20 

% 90,0% 10,0% 100,0% 

kot učitelj/-ica slovenščine na predmetni 

stopnji 

f 38 0 38 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj f 78 23 101 

% 77,2% 22,8% 100,0% 

 

Vrednost Χ2-preizkusa je statistično pomembna (Χ2 = 29,672; g = 2; α = 0,000). Ničelno hipotezo 

zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da bi se tudi v osnovni množici pokazale 

razlike med razrednimi učitelji v prvem in drugem triletju ter predmetnimi učitelji slovenščine 

v opredelitvi do trditve o tem, da se učenci z oblikovalnikom besedil oz. s programom za 

pripravo predstavitev ne seznanijo, ker se jim zdijo učenci premladi.  

Razredni učitelji v prvem triletju so se s trditvijo strinjali (48,8 %) v opazno večji meri kot 

razredni učitelji v drugem triletju (10,0 %) in predmetni učitelji slovenščine (0,0 %). Ti so 

enotno zavrnili to trditev kot razlog za nevključevanje dela z oblikovalnikom besedil oz. s 

programom za pripravo predstavitev. 
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Preglednica 28: Učenci se ne seznanijo z oblikovalnikom besedil in/ali programom za 

pripravo predstavitev oz. jim tega nisem predstavil/-a, ker učenci to počnejo drugje (drugi 

predmeti, doma). 

 

Učenci se ne seznanijo z 

oblikovalnikom besedil in/ali 

programom za pripravo 

predstavitev oz. jim tega nisem 

predstavil/-a, ker učenci to počnejo 

drugje (drugi predmeti, doma). 

Skupaj Ne. Da. 

Triletje kot učitelj/-ica razrednega pouka v 1. triletju f 42 1 43 

% 97,7% 2,3% 100,0% 

kot učitelj/-ica razrednega pouka v 2. triletju f 18 2 20 

% 90,0% 10,0% 100,0% 

kot učitelj/-ica slovenščine na predmetni 

stopnji 

f 17 21 38 

% 44,7% 55,3% 100,0% 

Skupaj f 77 24 101 

% 76,2% 23,8% 100,0% 

 

Vrednost Χ2-preizkusa je statistično pomembna (Χ2 = 33,813; g = 2; α = 0,000). Ničelno hipotezo 

zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da bi se tudi v osnovni množici pokazale 

razlike med razrednimi učitelji v prvem in drugem triletju ter predmetnimi učitelji slovenščine 

v opredelitvi do trditve o tem, da se učenci z oblikovalnikom besedil oz. s programom za 

pripravo predstavitev ne seznanijo, ker učenci to počnejo drugje (drugi predmeti, doma).  

Pritrdilno je odgovorilo le 2,3 % razrednih učiteljev iz prvega triletja in 10,0 % učiteljev iz 

drugega triletja, na drugi strani pa je to kot razlog navedlo 55,3 % predmetnih učiteljev 

slovenščine.  

 

 

  



Pezdir, S. (2019). Oblikovalnik besedil pri pouku slovenščine. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta. 

85 

 

V katerih okoliščinah učitelji seznanijo učence z oblikovalnikom besedil oz. s programom 

za pripravo predstavitev (kdo to stori in koliko časa namenijo temu)? 

 

Preglednica 29: Kdo učencem pri delu z računalniki najprej predstavi oblikovalnik besedil 

(npr. Microsoft Word) oz. program za pripravo predstavitev (npr. PowerPoint)? 

 Frekvenca Veljavni odstotki 

Jaz sam/sama ali v sodelovanju z drugo osebo. 26 70,3 

Učitelj/učiteljica računalništva. 10 27,0 

Druga oseba. 1 2,7 

Skupaj 37 100,0 

 

Ugotovimo lahko, da so učitelji, pri katerih so učenci delali z oblikovalnikom besedil in/ali 

programom za pripravo predstavitev, to predstavili sami oz. v sodelovanju z drugo osebo (70,3 

%). Na drugem mesti je učitelj računalništva (27,0 %) in na zadnjem mestu druga oseba (2,7 

%).  

 

 

Preglednica 30: Če ste Vi učili učence uporabljati oblikovalnik besedil (npr. Microsoft Word) 

oz. program za pripravo predstavitev (npr. PowerPoint), koliko šolskih ur ste namenili 

seznanjanju s tovrstnimi programi? 

 Frekvenca Veljavni odstotki 

Od 1 do 2 uri za program. 18 69,2 

Od 3 do 4 ure za program. 5 19,2 

5 ur ali več za vsak program. 3 11,5 

Skupaj 26 100,0 

 

Ugotovili smo, da največ učiteljev, tj. skoraj 70 %, seznanjanju s programi, kot so oblikovalnik 

besedil oz. program za pripravo predstavitev, nameni od eno do dve uri na program. Sledi 

namemba od treh do štirih ur, najmanj učiteljev (11,5 %) pa temu nameni več časa. 
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Ali obstajajo razlike v mnenju razrednih učiteljev in predmetnih učiteljev slovenščine 

glede okoliščin seznanjanja učencev z oblikovalnikom besedil oz. orodjem za pripravo 

predstavitev (kdo naj to opravi, kdaj in kje)? 

 

Preglednica 31: Kdaj bi po Vašem mnenju lahko začeli izobraževati učence na področju dela 

z oblikovalnikom besedil? 

 

Kdaj bi po Vašem mnenju lahko začeli izobraževati 

učence na področju dela z oblikovalnikom besedil? 

Skupaj 

V 

prvem/drugem 

razredu. 

V 

tretjem 

razredu. 

V 

drugem 

triletju. 

V 

tretjem 

triletju. 

Po 

osnovni 

šoli. 

Poučujem kot učitelj/-ica na razredni 

stopnji. 

f 10 26 28 4 1 69 

% 14,5% 37,7% 40,6% 5,8% 1,4% 100,0% 

kot učitelj/-ica slovenščine 

na predmetni stopnji. 

f 2 16 23 4 0 45 

% 4,4% 35,6% 51,1% 8,9% 0,0% 100,0% 

Skupaj f f 42 51 8 1 114 

% % 36,8% 44,7% 7,0% 0,9% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 5,013; g = 4; α = 0,286). 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med razrednimi in predmetnimi učitelji slovenščine se ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike glede mnenja o tem, kdaj bi lahko začeli izobraževati 

učence na področju dela z oblikovalnikom besedil.  

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da v 

obeh skupinah prevladuje mnenje, da bi to lahko začeli početi v drugem triletju (40,6 % 

razrednih učiteljev in 51,1 % predmetnih učiteljev slovenščine). Pri obojih sledi mnenje, da bi 

lahko to počeli v tretjem razredu (37,7 % in 35,6 %), na tretje mesto so razredni učitelji postavili 

prvi oz. drugi razred (14,5 %), medtem ko so predmetni učitelji to možnost omenili kot četrto 

najpogostejšo (4,4 %). Ti so na tretje mesto uvrstili tretje triletje (8,9 %), nihče pa ni bil mnenja, 

da bi to začeli šele po osnovni šoli. Med razrednimi učitelji se je tako opredelilo 1,4 % 

anketiranih, pred to pa so tudi oni omenili tretje triletje (5,8 %). 
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Preglednica 32: Kdaj bi po Vašem mnenju lahko začeli izobraževati učence na področju dela 

s programom za pripravo predstavitev? 

 

Kdaj bi po Vašem mnenju lahko začeli izobraževati 

učence na področju dela s programom za pripravo 

predstavitev? 

Skupaj 

V 

prvem/drugem 

razredu. 

V tretjem 

razredu. 

V drugem 

triletju. 

V tretjem 

triletju. 

Poučujem kot učitelj/-ica na razredni 

stopnji. 

f 3 16 40 10 69 

% 4,3% 23,2% 58,0% 14,5% 100,0% 

kot učitelj/-ica slovenščine na 

predmetni stopnji. 

f 2 5 31 7 45 

% 4,4% 11,1% 68,9% 15,6% 100,0% 

Skupaj f f 21 71 17 114 

% % 18,4% 62,3% 14,9% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 2,846; g = 3; α = 0,416). 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med razrednimi in predmetnimi učitelji slovenščine se ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike glede mnenja o tem, kdaj bi lahko začeli izobraževati 

učence na področju dela s programom za pripravo predstavitev. 

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da so 

učitelji z veliko večino (58,0 % oz. 68,9 %) mnenja, da bi lahko začeli učence navajati na 

program za pripravo predstavitev v drugem triletju. Razredni učitelji so na drugo mesto 

postavili čas tretjega razreda in na tretje mesto tretje triletje, predmetni učitelji pa obratno. V 

nobeni od skupin ni nihče od anketiranih izrazil mnenja, da bi bilo to smiselno šele po osnovni 

šoli. To je zanimiva ugotovitev – učni načrt za slovenščino namreč ne predvideva dela s 

programom za pripravo predstavitev v osnovni šoli. 

 

 

 

 

 

 



Pezdir, S. (2019). Oblikovalnik besedil pri pouku slovenščine. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta. 

88 

 

Preglednica 33: Kdo bi moral po Vašem mnenju učencem predstaviti oblikovalnik besedil 

(npr. Microsoft Word) oz. program za pripravo predstavitev (npr. PowerPoint) v največji 

meri? 

 

Kdo bi moral po Vašem mnenju učencem predstaviti oblikovalnik besedil 

(npr. Microsoft Word) oz. program za pripravo predstavitev (npr. PowerPoint) 

v največji meri? 

Skupa

j 

Učitelj/učitelji

ca na 

razredni 

stopnji. 

Učitelj/učitelji

ca 

slovenščine 

na predmetni 

stopnji. 

Učitelj/učiteljica 

računalništva/računalnišk

ega krožka. 

Tega ni 

treba 

predstavi

ti 

učencem

. 

Drug

o. 

Poučuje

m 

kot 

učitelj/-ica 

na 

razredni 

stopnji. 

f 23 2 39 1 4 69 

% 

33,3% 2,9% 56,5% 1,4% 5,8% 
100,0

% 

kot 

učitelj/-ica 

slovenščin

e na 

predmetni 

stopnji. 

f 13 7 23 0 2 45 

% 

28,9% 15,6% 51,1% 0,0% 4,4% 
100,0

% 

Skupaj f 36 9 62 1 6 114 

% 
31,6% 7,9% 54,4% 0,9% 5,3% 

100,0

% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 6,908; g = 4; α = 0,141). 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med razrednimi in predmetnimi učitelji se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v mnenju o tem, kdo bi moral učencem predstaviti oblikovalnik besedil oz. 

program za pripravo predstavitev v največji meri.  

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da sta 

obe skupini z večino odgovorili, da bi moral biti to učitelj računalništva /računalniškega krožka 

(56,5 % razrednih učiteljev in 51,1 % predmetnih učiteljev slovenščine). Oboji so na drugo 

mesto uvrstili razrednega učitelja (33,3 % razrednih učiteljev in 28,9 % predmetnih učiteljev 

slovenščine) in na tretje mesto učitelja slovenščine na predmetni stopnji (2,9 % razrednih 

učiteljev in 15,6 % predmetnih učiteljev). 1,4 % razrednih učiteljev meni, da tega ni treba 

predstaviti učencev.  
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Preglednica 34: Kje naj učenci po Vašem mnenju dobijo znanje o oblikovalnikih besedil 

(npr. Microsoft Word) oz. programih za pripravo predstavitev (npr. PowerPoint) v največji 

meri? 

 

Kje naj učenci po Vašem mnenju dobijo znanje o 

oblikovalnikih besedil (npr. Microsoft Word) oz. 

programih za pripravo predstavitev (npr. PowerPoint) 

v največji meri? 

Skupaj 

Pri pouku 

slovenščine. 

Pri 

računalniškem 

krožku oz. 

predmetih, 

vezanih na 

računalniške 

vsebine. 

To v 

osnovni 

šoli ni 

potrebno. Drugje. 

Poučujem kot učitelj/-ica na razredni 

stopnji. 

f 12 54 1 2 69 

% 17,4% 78,3% 1,4% 2,9% 100,0% 

kot učitelj/-ica slovenščine na 

predmetni stopnji. 

f 4 36 0 5 45 

% 8,9% 80,0% 0,0% 11,1% 100,0% 

Skupaj f 16 90 1 7 114 

% 14,0% 78,9% 0,9% 6,1% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 5,434; g = 3; α = 0,143). 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med razrednimi in predmetnimi učitelji se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v mnenju o tem, kje naj učenci pridobijo znanje o oblikovalnikih besedil oz. 

programih za pripravo predstavitev v največji meri.  

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Učitelji iz obeh skupin so na prvo mesto 

postavili računalniški krožek oz. predmete, vezane na računalniške vsebine (78,3 % razrednih 

učiteljev in 80,0 % predmetnih učiteljev slovenščine). 17,4 % razrednih učiteljev meni, da bi 

bilo to smiselno pri pouku slovenščine,  čimer se strinja 8,9 % predmetnih učiteljev slovenščine. 

Omenili so tudi druge možnosti (o njih smo pisali že nekoliko prej).  
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Preglednica 35: Oblikovalnik besedil morajo učencem predstaviti učitelji/učiteljice na 

razredni stopnji. 

 

Oblikovalnik besedil morajo učencem predstaviti 

učitelji/učiteljice na razredni stopnji. 

Skupaj 

Sploh 

se ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-

a, ne vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem 

se 

strinjam. 

Poučujem kot učitelj/-ica na razredni 

stopnji. 

f 0 17 25 14 2 58 

% 0,0% 29,3% 43,1% 24,1% 3,4% 100,0% 

kot učitelj/-ica slovenščine na 

predmetni stopnji. 

f 2 9 14 13 4 42 

% 4,8% 21,4% 33,3% 31,0% 9,5% 100,0% 

Skupaj f 2 26 39 27 6 100 

% 2,0% 26,0% 39,0% 27,0% 6,0% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 6,565; g = 4; α = 0,161). 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med razrednimi in predmetnimi učitelji se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v mnenju o trditvi, da bi morali oblikovalnik besedil učencem predstaviti 

učitelji na predmetni stopnji.  

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da je bilo 

med učitelji na razredni stopnji največ neopredeljenih (43,1 %), prav tako med predmetnimi 

učitelji slovenščine (33,3 %). Razredni učitelji so kot drug najpogostejši odgovor podali 

nestrinjanje s trditvijo (29,3 %) in nato strinjanje z njo (skupno 27,5 %). Predmetni učitelji so 

na drugo mesto podali mnenje, da se s trditvijo strinjajo (skupno 40,5 %), nestrinjanje pa je 

izrazilo skupno 26,2 % anketiranih iz te skupine.  
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Preglednica 36: Oblikovalnik besedil morajo učencem predstaviti učitelji/učiteljice 

slovenščine na predmetni stopnji. 

 

Oblikovalnik besedil morajo učencem predstaviti 

učitelji/učiteljice slovenščine na predmetni stopnji. 

Skupaj 

Sploh se 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-

a, ne vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem 

se 

strinjam. 

Poučujem kot učitelj/-ica na razredni 

stopnji. 

f 0 11 19 24 3 57 

% 0,0% 19,3% 33,3% 42,1% 5,3% 100,0% 

kot učitelj/-ica slovenščine 

na predmetni stopnji. 

f 4 13 16 8 2 43 

% 9,3% 30,2% 37,2% 18,6% 4,7% 100,0% 

Skupaj f 4 24 35 32 5 100 

% 4,0% 24,0% 35,0% 32,0% 5,0% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa je statistično pomembna (2Î = 12,576; g = 4; α = 0,014). 

Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 1,4 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici 

razredni učitelji in predmetni učitelji slovenščine razlikovali v strinjanju s trditvijo o tem, da 

morajo oblikovalnik besedil učencem predstaviti učitelji na predmetni stopnji.  

Strinjanje s trditvijo je izrazilo več razrednih učiteljev (47,4 %) kot predmetnih učiteljev (23,3 

%) slovenščine. Neopredeljenih je bila tretjina razrednih učiteljev in 37,2 % predmetnih 

učiteljev, nestrinjanje pa je izrazilo 19,3 % razrednih učiteljev in 39,5 % predmetnih učiteljev 

slovenščine.  
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Ali se med učitelji, ki so različno ocenili svojo kompetenco na področju dela z 

oblikovalnikom besedil in programom za pripravo predstavitev, pojavljajo razlike glede 

vključevanja omenjenih programov v pouk?  

 

Preglednica 37: Menim, da znam v primerjavi z drugimi učitelji program za pripravo 

predstavitev uporabljati ... 

 

Menim, da znam v primerjavi z drugimi učitelji program 

za pripravo predstavitev uporabljati ... 

Skupaj 

bolje (tudi kdo od 

sodelavcev bi se 

obrnil name, če 

bi imel težave; 

praviloma znam 

pomagati, če ima 

kdo težave). 

enako dobro 

(praviloma obvladam 

rokovanje s tem 

programom v obsegu 

za opravljanje 

službenih nalog, 

včasih imam težave). 

slabše 

(pogosto se 

obrnem na 

koga od 

sodelavcev 

za pomoč). 

Ali so učenci pod 

Vašim/sodelavčevim vodstvom 

uporabljali oblikovalnik besedil 

in/ali program za pripravo 

predstavitev? 

Da. f 22 27 7 56 

 

 

% 

39,3% 48,2% 12,5% 100,0% 

Ne. f 11 36 5 52 

% 21,2% 69,2% 9,6% 100,0% 

Skupaj f 33 63 12 108 

% 30,6% 58,3% 11,1% 100,0% 

 

Vrednost Χ2-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 5,145; g = 2; α = 0,076). Ničelno hipotezo 

obdržimo. Med učitelji, pri katerih so se učenci seznanili z oblikovalnikom besedil in/ali 

programom za pripravo predstavitev, in učitelji, ki niso seznanili učencev z nobenim od 

omenjenih programov, ni statistično pomembnih razlik v samooceni obvladovanja programa za 

pripravo predstavitev. 

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da se je 

med učitelji, pri katerih se učenci pod njihovim/sodelavčevim vodstvom seznanijo s 

programom za pripravo predstavitev, večji delež anketirancev opredelilo za boljše na področju 

obvladovanja programa za pripravo predstavitev glede na sodelavce (39,3 %) kot v drugi 

skupini (21,2 %). Pri isti skupini pa je odstotek nekoliko višji tudi pri oceni, da je njihovo znanje 

slabše od sodelavcev (12, 5 %). V obeh skupinah je največ anketirancev mnenja, da so njihove 
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veščine primerljive s sodelavci, pri čemer so učitelji, ki niso seznanili z učencev z nobenim od 

omenjenih programov, ta odgovor označili v večini (69,2 %). 

 

 

Preglednica 38: Menim, da znam v primerjavi z drugimi učitelji oblikovalnik besedil 

uporabljati ... 

 

Menim, da znam v primerjavi z drugimi učitelji 

oblikovalnik besedil uporabljati ... 

Skoraj 

bolje (tudi kdo od 

sodelavcev bi se 

obrnil name, če 

bi imel težave; 

praviloma znam 

pomagati, če ima 

kdo težave). 

enako dobro 

(praviloma obvladam 

rokovanje s tem 

programom v obsegu 

za opravljanje 

službenih nalog, 

včasih imam težave). 

slabše 

(pogosto se 

obrnem na 

koga od 

sodelavcev za 

pomoč). 

Ali so učenci pod 

Vašim/sodelavčevim vodstvom 

uporabljali oblikovalnik besedil 

in/ali program za pripravo 

predstavitev? 

Da. f 23 29 4 56 

% 41,1% 51,8% 7,1% 100,0% 

Ne. f 20 30 2 52 

% 
38,5% 57,7% 3,8% 100,0% 

Skupaj f 43 59 6 108 

% 39,8% 54,6% 5,6% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 0,758; g = 2; α = 0,685). 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med učitelji, pri katerih so se učenci seznanili z oblikovalnikom 

besedil in/ali programom za pripravo predstavitev, in učitelji, ki niso seznanili učencev z 

nobenim od omenjenih programov, ni statistično pomembnih razlik v samooceni obvladovanja 

oblikovalnika besedil. 

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da so 

učitelji v obeh skupinah odgovarjali podobno: v obeh skupinah so se največkrat ocenili kot 

enako vešče kot so njihovi sodelavci (v prvi skupini je tako odgovorilo 51,8 %, v drugi pa 57,7 

%). Nekoliko višji odstotek učiteljev iz prve skupine je svoje znanje ocenil kot boljše (41,1 %), 

hkrati pa je bilo več odgovorov tudi pri postavki, da je njihovo znanje slabše v primerjavi s 

sodelavci. 
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Ali se med učitelji z različno delovno dobo pojavljajo razlike v tem, koliko se počutijo 

kompetentne za navajanje učencev na uporabo oblikovalnikov besedil? 

 

Preglednica 39: Menim, da znam v primerjavi z drugimi učitelji oblikovalnik besedil 

uporabljati ... 

 

Menim, da znam v primerjavi z drugimi učitelji oblikovalnik 

besedil uporabljati ... 

Skupaj 

bolje (tudi kdo od 

sodelavcev bi se 

obrnil name, če 

bi imel težave; 

praviloma znam 

pomagati, če ima 

kdo težave). 

enako dobro 

(praviloma obvladam 

rokovanje s tem 

programom v obsegu 

za opravljanje 

službenih nalog, 

včasih imam težave). 

slabše (pogosto 

se obrnem na 

koga od 

sodelavcev za 

pomoč). 

Delovna 

doba 

do 5 let f 7 7 0 14 

% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

do vključno 10 let f 7 8 1 16 

% 43,8% 50,0% 6,3% 100,0% 

do vključno 20 let f 15 14 0 29 

% 51,7% 48,3% 0,0% 100,0% 

več kot 20 let f 18 32 5 55 

% 32,7% 58,2% 9,1% 100,0% 

Skupaj f 47 61 6 114 

% 41,2% 53,5% 5,3% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 8,275; g = 6; α = 0,219). 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med učitelji z različnim obsegom delovne dobe ni statistično 

pomembnih razlik v samooceni svojega znanja na področju dela z oblikovalnikom besedil.  

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da so se 

najbolje ocenili učitelji z do vključno 20 let delovne dobe (51,7 % jih je ocenilo, da bolje 

obvladajo delo s tovrstnimi programi), na drugo mesto po samooceni pa so se uvrstili učitelji z 

do 5 let delovne dobe (50,0 %). Sledijo učitelji z do vključno 10 let delovne dobe (43,8 %) in 

učitelji z več kot 20 let delovne dobe (32,7 %). Na splošno je 41,2 % vseh anketirancev izrazilo 

boljše obvladovanje oblikovalnika besedil glede na svoje sodelavce. V vseh skupinah (z izjemo 

učiteljev z do 20 let delovne dobe) so se večinsko opredelili za enako dobre uporabnike 

oblikovalnikov besedil kot njihovi sodelavci. Pri tem so največji odstotek za to oceno izkazali 
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učitelji z več kot 20 let delovne dobe (58,2 %), so pa učitelji iz iste skupine v največji meri 

izrazili tudi najnižjo samooceno obvladovanja oblikovalnika besedil (9,1 % anketiranih iz te 

skupine je svoje znanje ocenilo kot slabše v primerjavi s sodelavci). 

 

 

Preglednica 40: Menim, da znam v primerjavi z drugimi učitelji program za pripravo 

predstavitev uporabljati ... 

 

Menim, da znam v primerjavi z drugimi učitelji program 

za pripravo predstavitev uporabljati ... 

Skupaj 

bolje (tudi kdo od 

sodelavcev bi se 

obrnil name, če 

bi imel težave; 

praviloma znam 

pomagati, če ima 

kdo težave). 

enako dobro (praviloma 

obvladam rokovanje s 

tem programom v 

obsegu za opravljanje 

službenih nalog, včasih 

imam težave). 

slabše 

(pogosto 

se obrnem 

na koga od 

sodelavcev 

za pomoč). 

Delovna doba do 5 let f 7 7 0 14 

% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

do vključno 10 let f 5 9 2 16 

% 31,3% 56,3% 12,5% 100,0% 

do vključno 20 let f 12 15 2 29 

% 41,4% 51,7% 6,9% 100,0% 

več kot 20 let f 12 35 8 55 

% 21,8% 63,6% 14,5% 100,0% 

Skupaj f 36 66 12 114 

% 31,6% 57,9% 10,5% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 8,779; g = 6; α = 0,186). 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med učitelji z različnim obsegom delovne dobe ni statistično 

pomembnih razlik v samooceni znanja uporabe programa za pripravo predstavitev. 

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da so se 

učitelji v vseh starostnih skupinah opredelili bodisi za enako vešče bodisi za bolj vešče kot 

sodelavci. 

 



Pezdir, S. (2019). Oblikovalnik besedil pri pouku slovenščine. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta. 

96 

 

Preglednica 41: Seznanjanje učencev z rabo urejevalnikov besedil in orodji za pripravo 

predstavitev mi osebno ne povzroča/ne bi povzročalo težav. To bi opravil/-a brez večjih 

težav ali stresa, če bi bila razvojna stopnja učencev primerna in če bi imel/-a ustrezne 

pogoje. 

 

Seznanjanje učencev z rabo urejevalnikov besedil in 

orodji za pripravo predstavitev mi osebno ne 

povzroča/ne bi povzročalo težav. To bi 

opravil/opravila brez večjih težav ali stresa, če bi bila 

razvojna stopnja učencev primerna in če bi imel/imela 

ustrezne pogoje. 

Skupaj 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-

a, ne vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem se 

strinjam. 

Delovna doba do 5 let f 1 3 5 3 12 

% 8,3% 25,0% 41,7% 25,0% 100,0% 

do vključno 10 let f 1 2 10 3 16 

% 6,3% 12,5% 62,5% 18,8% 100,0% 

do vključno 20 let f 1 1 14 9 25 

% 4,0% 4,0% 56,0% 36,0% 100,0% 

več kot 20 let f 4 8 29 7 48 

% 8,3% 16,7% 60,4% 14,6% 100,0% 

Skupaj f 7 14 58 22 101 

% 6,9% 13,9% 57,4% 21,8% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 8,206; g = 9; α = 0,514). 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med učitelji z različnim obsegom delovne dobe ni statistično 

pomembnih razlik v mnenju o tem, da jim seznanjanje učencev z rabo oblikovalnikov besedil 

in orodji za pripravo predstavitev ne povzroča/ne bi povzročalo težav. To bi opravili brez večjih 

težav ali stresa, če bi bila razvojna stopnja učencev primerna in če bi imeli ustrezne pogoje. 

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da so v 

vseh skupinah izrazili strinjanje s trditvijo.  
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Ali se med učitelji z različno delovno dobo pojavljajo razlike v tem, koliko so naklonjeni 

rabi računalnika pri slovenščini? 

 

Preglednica 42: Učence moramo v osnovni šoli opremiti z veščinami o uporabi računalnika. 

 

Učence moramo v osnovni šoli opremiti z veščinami o 

uporabi računalnika. 

Skupaj 

Sploh se 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-

a, ne vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem 

se 

strinjam. 

Delovna doba do 5 let f 0 0 0 5 8 13 

% 0,0% 0,0% 0,0% 38,5% 61,5% 100,0% 

do vključno 10 let f 0 1 0 10 5 16 

% 0,0% 6,3% 0,0% 62,5% 31,3% 100,0% 

do vključno 20 let f 0 0 0 11 17 28 

% 0,0% 0,0% 0,0% 39,3% 60,7% 100,0% 

več kot 20 let f 1 0 3 30 17 51 

% 2,0% 0,0% 5,9% 58,8% 33,3% 100,0% 

Skupaj f 1 1 3 56 47 108 

% 0,9% 0,9% 2,8% 51,9% 43,5% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 16,521; g = 12; α = 0,169). 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med učitelji z različnim obsegom delovne dobe ni statistično 

pomembnih razlik glede mnenja o trditvi, da moramo učence opremiti z veščinami o uporabi 

računalnika.  

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da so 

vsi učitelji iz vseh skupin izrazili strinjanje s trditvijo z izjemo 1 učitelja (tj. 2,0 %) iz skupine 

učiteljev z več kot 20 let delovne dobe, ki je izrazil mnenje, da se sploh ne strinja s trditvijo. 
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Preglednica 43: Učenci naj pišejo samo "na roke". 

 

Učenci naj pišejo samo "na roke". 

Skupaj 

Sploh se 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-

a, ne vem. 

Se 

strinjam. 

Delovna doba do 5 let f 4 2 5 1 12 

% 33,3% 16,7% 41,7% 8,3% 100,0% 

do vključno 10 let f 1 8 6 1 16 

% 6,3% 50,0% 37,5% 6,3% 100,0% 

do vključno 20 let f 2 16 6 1 25 

% 8,0% 64,0% 24,0% 4,0% 100,0% 

več kot 20 let f 2 19 17 10 48 

% 4,2% 39,6% 35,4% 20,8% 100,0% 

Skupaj f 9 45 34 13 101 

% 8,9% 44,6% 33,7% 12,9% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa je statistično pomembna (2Î = 17,452; g = 9; α = 0,042). 

Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 4,2 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici 

pojavile razlike med učitelji z različnim obsegom delovne dobe glede mnenja o trditvi, da naj 

učenci pišejo samo »na roke«.  

V vseh skupinah je bilo v največji meri prisotno nestrinjanje s trditvijo – da se ne strinja oz. 

sploh ne strinja, je odgovorilo 50,0 % učiteljev z do 5 leti delovne dobe, 56,3 % učiteljev z do 

vključno 10 leti delovne dobe, 72 % učiteljev z do 15 leti delovne dobe in 43,8 % učiteljev z 

več kot 20 leti delovne dobe. Opazimo, da je pri zadnji skupini odstotek najnižji. Strinjanje s 

trditvijo je izrazilo 8,3 % učiteljev z do 5 leti delovne dobe, 6,3 % učiteljev z do vključno 10 

let delovne dobe, 4,0 % učiteljev z do vključno 20 leti delovne dobe in 20,8 % učiteljev z več 

kot 20 leti delovne dobe. Pri teh je torej strinjanje s trditvijo največje. Veliko učiteljev v vseh 

skupinah se je opredelilo za neodločene (z izjemo učiteljev z do vključno 20 leti delovne dobe 

se je tako odločila več kot tretjina vseh anketirancev iz vsake skupine).  
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Preglednica 44: Tipkanje besedil z računalnikom predstavlja grožnjo klasičnemu pisanju. 

 

Tipkanje besedil z računalnikom predstavlja grožnjo 

klasičnemu pisanju. 

Skupaj 

Sploh se 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-

a, ne vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem 

se 

strinjam. 

Delovna doba do 5 let f 0 5 5 2 0 12 

% 0,0% 41,7% 41,7% 16,7% 0,0% 100,0% 

do vključno 10 let f 1 5 7 3 0 16 

% 6,3% 31,3% 43,8% 18,8% 0,0% 100,0% 

do vključno 20 let f 1 14 4 4 2 25 

% 4,0% 56,0% 16,0% 16,0% 8,0% 100,0% 

več kot 20 let f 4 12 13 15 4 48 

% 8,3% 25,0% 27,1% 31,3% 8,3% 100,0% 

Skupaj f 6 36 29 24 6 101 

% 5,9% 35,6% 28,7% 23,8% 5,9% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 15,935; g = 12; α = 0,194). 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med učitelji z različnim obsegom delovne dobe ni statistično 

pomembnih razlik glede mnenja o trditvi, da tipkanje predstavlja grožnjo klasičnemu pisanju.  

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da se s 

trditvijo v večji meri kot v drugih skupinah strinjajo učitelji z več kot 20 leti delovne dobe 

(skupno 39,6 %), več nestrinjanja kot v drugih skupinah pa je zaznati v skupini učiteljev z do 

vključno 20 leti delovne dobe (60,0 %).  V skupini učiteljev z do 5 leti delovne dobe je odstotek 

učiteljev, ki se s trditvijo ne strinjajo enak odstotku neopredeljenih učiteljev (41,7 %), 16,7 % 

učiteljev iz te skupine pa se s trditvijo strinja. Nestrinjanje s trditvijo so znotraj skupine 

najmočneje izrazili tudi učitelji z do vključno 10 leti delovne dobe (37,6 %). 
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Ali se mnenje učiteljev o rabi računalnika pri slovenščini, ki vključujejo delo z 

oblikovalnikom besedil oz. s programom za pripravo predstavitev, razlikuje od mnenja 

učiteljev, ki tega ne počnejo?  

 

Preglednica 45: Dobro poznam pomen izrazov informacijska in digitalna pismenost. 

 

Dobro poznam pomen izrazov informacijska in digitalna 

pismenost. 

Skupaj 

Sploh se ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-a, 

ne vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem 

se 

strinjam. 

Ali so učenci pod 

Vašim/sodelavčevim 

vodstvom uporabljali 

oblikovalnik besedil in/ali 

program za pripravo 

predstavitev? 

Da. f 1 1 6 31 14 53 

 

 

% 

1,9% 1,9% 11,3% 58,5% 26,4% 100,0% 

Ne. f 0 9 12 25 3 49 

% 0,0% 18,4% 24,5% 51,0% 6,1% 100,0% 

Skupaj f 1 10 18 56 17 102 

% 1,0% 9,8% 17,6% 54,9% 16,7% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa je statistično pomembna (2Î = 18,997; g = 4; α = 0,001). 

Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,1 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici 

pojavile razlike med učitelji, pri katerih so učenci uporabljali oblikovalnik besedil in/ali 

program za pripravo predstavitev, in učitelji, pri katerih učenci niso uporabljali nič od naštetega, 

v strinjanju s trditvijo glede poznavanja izrazov informacijska in digitalna pismenost.  

 Opazimo, da so anketiranci iz skupine učiteljev, pri katerih so učenci pod 

njihovim/sodelavčevim vodstvom uporabljali oblikovalnik besedil in/ali program za pripravo 

predstavitev, v veliki večini izkazali strinjanje s trditvijo (strinjalo oz. povsem strinjalo se je 

več kot 80 % učiteljev iz te skupine), nestrinjanje s trditvijo pa je izrazilo le 3,8 % anketirancev. 

Medtem je Odstotek strinjanja v drugi skupini skupno slabih 60 %, nestrinjanje s trditvijo pa je 

izrazilo 18,4 % vprašanih. Skoraj četrtina anketirancev iz druge skupine se do trditve ni mogla 

opredeliti, medtem ko je ta delež pri učiteljih iz prve skupine veliko manjši (11,3 %). 

Ugotovimo lahko, da so učitelji iz prve skupine veliko bolj enotnega mnenja o trditvi in da so 

bolj prepričani v to, da poznajo pojma informacijska in digitalna pismenost. 
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Preglednica 46: Cilje v učnem načrtu za slovenščino bi lahko dosegel/dosegla tudi z uporabo 

računalnika pri učencih. 

 

Cilje v učnem načrtu za slovenščino bi lahko dosegel/dosegla 

tudi z uporabo računalnika pri učencih. 

Skupaj 

Sploh 

se ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-a, 

ne vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem 

se 

strinjam. 

Ali so učenci pod 

Vašim/sodelavčevim 

vodstvom uporabljali 

oblikovalnik besedil in/ali 

program za pripravo 

predstavitev? 

Da. f 0 3 13 30 7 53 

%  0,0% 5,7% 24,5% 56,6% 13,2% 100,0% 

Ne. f 2 21 11 14 1 49 

%  

4,1% 42,9% 22,4% 28,6% 2,0% 100,0% 

Skupaj f 2 24 24 44 8 102 

%  2,0% 23,5% 23,5% 43,1% 7,8% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa je statistično pomembna (2Î = 28,984; g = 4; α = 0,000). 

Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem, manjšim kot 0,1 % trdimo, da bi se tudi v osnovni 

množici pojavile razlike med učitelji, pri katerih so učenci uporabljali oblikovalnik besedil 

in/ali program za pripravo predstavitev, in učitelji, pri katerih učenci niso uporabljali nič od 

naštetega, v mnenju o tem, da bi lahko cilje v učnem načrtu za slovenščino dosegli tudi z 

uporabo računalnika pri učencih. 

Tudi v osnovni množici bi učitelji, pri katerih učenci pod njihovim/sodelavčevim vodstvom 

uporabljajo oblikovalnik besedil in/ali program za pripravo predstavitev, izrazili močnejše 

strinjanje s trditvijo, da lahko cilje v učnem načrtu za slovenščino dosežejo tudi z učenčevo 

rabo računalnika. Prav tako bi učitelji, pri katerih učenci ne delajo niti z oblikovalnikom besedil 

niti s programom za pripravo predstavitev, izrazili nestrinjanje z isto trditvijo.  
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Preglednica 47: Ustreza mi, da v učnem načrtu za slovenščino ni ciljev za področje 

obvladovanja računalnika in da lahko prosto odločam, ali bom računalnik vključil/vključila v 

pouk in na kateri način. 

 

Ustreza mi, da v učnem načrtu za slovenščino ni ciljev za 

področje obvladovanja računalnika in da lahko prosto 

odločam, ali bom računalnik vključil/vključila v pouk in na 

kateri način. 

Skupaj 

Sploh 

se ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-

a, ne vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem 

se 

strinjam. 

Ali so učenci pod 

Vašim/sodelavčevim vodstvom 

uporabljali oblikovalnik besedil 

in/ali program za pripravo 

predstavitev? 

Da. f 2 5 9 20 17 53 

%  3,8% 9,4% 17,0% 37,7% 32,1% 100,0% 

Ne. f 0 5 7 27 10 49 

%  
0,0% 10,2% 14,3% 55,1% 20,4% 100,0% 

Skupaj f 2 10 16 47 27 102 

%  2,0% 9,8% 15,7% 46,1% 26,5% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 5,748; g = 4; α = 0,219). 

Ničelno hipotezo obdržimo.  Med učitelji, pri katerih so učenci uporabljali oblikovalnik besedil 

in/ali program za pripravo predstavitev, in učitelji, pri katerih učenci niso uporabljali nič od 

naštetega, se niso pojavile statistično pomembne razlike v strinjanju s trditvijo o tem, da jim 

ustreza, da v učnem načrtu za slovenščino ni ciljev za področje obvladovanja računalnika in da 

lahko prosto odločajo, ali bodo računalnik vključili v pouk in na kateri način. 

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da je v 

obeh skupinah močno izraženo strinjanje s trditvijo (v prvi skupini se strinja oz. povsem strinja 

skupno 69,8 %, v drugi pa 75,5 % vprašanih). Več jasnosti si želi 11,8 % vseh anketirancev oz. 

13,2 % iz prve skupine in 10,2 % iz druge skupine učiteljev.  
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Preglednica 48: Učenci lahko z uporabo programov za pripravo predstavitev (npr. 

PowerPoint) pri slovenščini razvijajo življenjsko uporabne veščine dela z računalnikom. 

 

Učenci lahko z uporabo programov za pripravo 

predstavitev (npr. PowerPoint) pri slovenščini razvijajo 

življenjsko uporabne veščine dela z računalnikom. 

Skupaj 

Sploh 

se ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-

a, ne vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem 

se 

strinjam. 

Ali so učenci pod 

Vašim/sodelavčevim vodstvom 

uporabljali oblikovalnik besedil 

in/ali program za pripravo 

predstavitev? 

Da. f 1 1 5 38 8 53 

%  1,9% 1,9% 9,4% 71,7% 15,1% 100,0% 

Ne. f 0 4 10 30 5 49 

%  
0,0% 8,2% 20,4% 61,2% 10,2% 100,0% 

Skupaj f 1 5 15 68 13 102 

% 1,0% 4,9% 14,7% 66,7% 12,7% 100,0% 

 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 6,498; g = 4; α = 0,165). 

Ničelno hipotezo obdržimo.  Med učitelji, pri katerih so učenci uporabljali oblikovalnik besedil 

in/ali program za pripravo predstavitev, in učitelji, pri katerih učenci niso uporabljali nič od 

naštetega, se niso pojavile statistično pomembne razlike v strinjanju s trditvijo o tem, da lahko 

učenci z uporabo programov za pripravo predstavitev (npr. PowerPoint) pri slovenščini 

razvijajo življenjsko uporabne veščine dela z računalnikom. 

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da je 

nekoliko večji odstotek učiteljev, pri katerih so učenci pod njihovim/sodelavčevim vodstvom 

uporabljali oblikovalnik besedil in/ali program za pripravo predstavitev, izrazil strinjanje s 

trditvijo (skupno 86,8 % učiteljev iz te skupine) kot v drugi skupini (41,4 %). V drugi skupini 

je ta razlika izrazita predvsem na račun neopredeljenosti, saj se je za ta odgovor odločila dobra 

petina učiteljev iz te skupine (20,5 %). Vsak peti učitelj se torej ni mogel odločiti, ali učencu 

znanje uporabe programa za pripravo predstavitev prinese življenjsko uporabne veščine dela z 

računalnikom. 
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Preglednica 49: Učna gradiva za pouk slovenščine podpirajo uporabo oblikovalnika 

besedil/programa za pripravo predstavitev. 

 

Učna gradiva za pouk slovenščine podpirajo uporabo 

oblikovalnika besedil/programa za pripravo predstavitev. 

Skupaj 

Sploh se 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-a, 

ne vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem 

se 

strinjam. 

Ali so učenci pod 

Vašim/sodelavčevim 

vodstvom uporabljali 

oblikovalnik besedil in/ali 

program za pripravo 

predstavitev? 

Da. f 1 5 6 35 6 53 

%  
1,9% 9,4% 11,3% 66,0% 11,3% 

100,0

% 

Ne. f 3 7 21 16 2 49 

%  
6,1% 14,3% 42,9% 32,7% 4,1% 

100,0

% 

Skupaj f 4 12 27 51 8 102 

%  
3,9% 11,8% 26,5% 50,0% 7,8% 

100,0

% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa je statistično pomembna (2Î = 19,395; g = 4; α = 0,001). 

Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,1 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici 

pojavile razlike med učitelji, pri katerih so učenci uporabljali oblikovalnik besedil in/ali 

program za pripravo predstavitev, in učitelji, pri katerih učenci niso uporabljali nič od naštetega, 

v strinjanju s trditvijo, da učna gradiva za slovenščino podpirajo uporabo oblikovalnika 

besedil/programa za pripravo prestavitev. 

Medtem ko so učitelji, pri katerih so učenci pod njihovim/sodelavčevim vodstvom uporabljali 

oblikovalnik besedil in/ali program za pripravo predstavitev, izrazili strinjanje oz. popolno 

strinjanje v veliki večini (77,3 %), so učitelji iz druge skupine v največji meri izrazili 

neopredeljenost, za obe stopnji strinjanja pa je bilo 36,8 % odgovorov. Ugotovimo lahko, da so 

učitelji iz prve skupine opazili več opore na področju dela z oblikovalnikom besedil/programov 

za pripravo predstavitev kot učitelji iz druge skupine. 
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Preglednica 50: Seznanjanje učencev z rabo urejevalnikov besedil in orodji za pripravo 

predstavitev mi osebno ne povzroča/ne bi povzročalo težav. To bi opravil/opravila brez 

večjih težav ali stresa, če bi bila razvojna stopnja učencev primerna in če bi imel/imela 

ustrezne pogoje. 

 

Seznanjanje učencev z rabo urejevalnikov besedil in 

orodji za pripravo predstavitev mi osebno ne povzroča/ne 

bi povzročalo težav. To bi opravil/opravila brez večjih 

težav ali stresa, če bi bila razvojna stopnja učencev 

primerna in če bi imel/imela ustrezne pogoje. 

Skupaj 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-a, 

ne vem. Se strinjam. 

Povsem se 

strinjam. 

Ali so učenci pod 

Vašim/sodelavčevim vodstvom 

uporabljali oblikovalnik besedil 

in/ali program za pripravo 

predstavitev? 

Da. f 4 6 28 12 50 

%  8,0% 12,0% 56,0% 24,0% 100,0% 

Ne. f 3 7 26 9 45 

%  
6,7% 15,6% 57,8% 20,0% 100,0% 

Skupaj f 7 13 54 21 95 

%  7,4% 13,7% 56,8% 22,1% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 0,461; g = 3; α = 0,927). 

Ničelno hipotezo obdržimo.  Med učitelji, pri katerih so učenci uporabljali oblikovalnik besedil 

in/ali program za pripravo predstavitev, in učitelji, pri katerih učenci niso uporabljali nič od 

naštetega, se niso pojavile statistično pomembne razlike v strinjanju s trditvijo, da jim  

seznanjanje učencev z rabo urejevalnikov besedil in orodji za pripravo predstavitev osebno ne 

povzroča/ne bi povzročalo težav. To bi opravili brez večjih težav ali stresa, če bi bila razvojna 

stopnja učencev primerna in če bi imeli ustrezne pogoje. 

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da so v 

obeh skupinah učitelji izrazili strinjanje s trditvijo in s tem mnenje, da so kompetentni za 

poučevanje učencev o teh vsebinah. V obeh primerih je bilo najmanj takih učiteljev, ki se s 

trditvijo niso strinjali.  
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Preglednica 51: To, da lahko učenec besedilo na računalniku sproti popravlja in ureja, kaže 

na slabo organizacijo in ga zmede. 

 

To, da lahko učenec besedilo na računalniku sproti 

popravlja in ureja, kaže na slabo organizacijo in ga 

zmede. 

Skupaj 

Sploh 

se ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-

a, ne vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem 

se 

strinjam. 

Ali so učenci pod 

Vašim/sodelavčevim vodstvom 

uporabljali oblikovalnik besedil 

in/ali program za pripravo 

predstavitev? 

Da. f 8 21 12 7 2 50 

%  16,0% 42,0% 24,0% 14,0% 4,0% 100,0% 

Ne. f 3 26 13 2 0 44 

%  
6,8% 59,1% 29,5% 4,5% 0,0% 100,0% 

Skupaj f 11 47 25 9 2 94 

%  11,7% 50,0% 26,6% 9,6% 2,1% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 8,263; g = 4; α = 0,082). 

Ničelno hipotezo obdržimo.  Med učitelji, pri katerih so učenci uporabljali oblikovalnik besedil 

in/ali program za pripravo predstavitev, in učitelji, pri katerih učenci niso uporabljali nič od 

naštetega, se niso pojavile statistično pomembne razlike v opredelitvi do trditve, da učenčevo 

popravljanje in urejanje besedila na računalniku kaže na njegovo slabo organizacijo in ga 

zmede. 

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da v 

obeh primerih prevladuje nestrinjanje s trditvijo (v prvi skupini se s trditvijo sploh ni strinjalo 

oz. ni strinjalo 58,0 %, v drugi pa 65,9 % anketirancev). Zanimivo se nam zdi, da je strinjanje 

s trditvijo izrazil večji odstotek učiteljev iz prve (28,0 %) kot iz druge skupine (4,5 %). Slaba 

četrtina učiteljev iz prve skupine je ostala neopredeljena, kar velja tudi za 29,5 % učiteljev iz 

druge skupine. 
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Preglednica 52: Učenci naj pišejo samo "na roke". 

 

Učenci naj pišejo samo "na roke". 

Skupaj 

Sploh se 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-a, 

ne vem. 

Se 

strinjam. 

Ali so učenci pod 

Vašim/sodelavčevim vodstvom 

uporabljali oblikovalnik besedil 

in/ali program za pripravo 

predstavitev? 

Da. f 9 23 11 7 50 

%  18,0% 46,0% 22,0% 14,0% 100,0% 

Ne. f 0 19 20 6 45 

%  
0,0% 42,2% 44,4% 13,3% 100,0% 

Skupaj f 9 42 31 13 95 

%  9,5% 44,2% 32,6% 13,7% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa je statistično pomembna (2Î = 15,323; g = 3; α = 0,002). 

Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,2 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici 

pojavile razlike med učitelji, pri katerih so učenci uporabljali oblikovalnik besedil in/ali 

program za pripravo predstavitev, in učitelji, pri katerih učenci niso uporabljali nič od naštetega, 

v strinjanju s trditvijo, da naj učenci pišejo samo na roke.  

V obeh skupinah je bilo najmanj odgovorov strinjanja (v prvi skupini 14,0 % in v drugi 13,3 

%). Največ učiteljev, za katere velja da so učenci pod njihovim/sodelavčevim vodstvom 

uporabljali oblikovalnik besedil in/ali program za pripravo predstavitev, meni, da naj učenci 

pišejo tudi na druge načine (64,0 %), 22,0 % pa jih je neodločenih. Situacija pri drugi skupini 

učiteljev je malce drugačna – skoraj enak odstotek učiteljev se s trditvijo ne strinja (42,2 %) oz. 

je neodločen (44,4 %), nihče pa ni izrazil popolnega nasprotovanja trditvi. Učitelji, pri katerih 

pod njihovim/sodelavčevim vodstvom niso uporabljali niti oblikovalnika besedil niti programa 

za pripravo predstavitev, so manj naklonjeni ideji, da bi učenci pisali še na drugačen način kot 

na klasičnega. Veliko jih ni odločenih o tej ideji.  

 

 

 

 

 

 



Pezdir, S. (2019). Oblikovalnik besedil pri pouku slovenščine. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta. 

108 

 

Preglednica 53: Oblikovalnik besedil je smiselno vključiti v pouk slovenščine. 

 

Oblikovalnik besedil je smiselno vključiti v pouk 

slovenščine. 

Skupaj 

Sploh 

se ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-

a, ne vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem 

se 

strinjam. 

Ali so učenci pod 

Vašim/sodelavčevim vodstvom 

uporabljali oblikovalnik besedil 

in/ali program za pripravo 

predstavitev? 

Da. f 0 3 7 33 7 50 

%  0,0% 6,0% 14,0% 66,0% 14,0% 100,0% 

Ne. f 1 1 18 24 1 45 

%  
2,2% 2,2% 40,0% 53,3% 2,2% 100,0% 

Skupaj f 1 4 25 57 8 95 

%  1,1% 4,2% 26,3% 60,0% 8,4% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa je statistično pomembna (2Î = 13,668; g = 4; α = 0,008). 

Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,8 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici 

pojavile razlike med učitelji, pri katerih so učenci uporabljali oblikovalnik besedil in/ali 

program za pripravo predstavitev, in učitelji, pri katerih učenci niso uporabljali nič od naštetega, 

v strinjanju s trditvijo, da je oblikovalnik besedil smiselno vključiti v pouk slovenščine.  

Učitelji iz prve skupine so v veliko večji meri izrazili strinjanje s trditvijo (skupno 80 %, pri 

čemer se je povsem strinjalo s trditvijo 14,0 % vprašanih iz te skupine). Pri učiteljih, pri katerih 

učenci niso uporabljali nobenega od programov, pa je izrazita neopredeljenost do trditve (40,0 

%), vseeno pa je ta šele drugi najpogostejši – največ učiteljev iz te skupine je izrazilo strinjanje 

s trditvijo, da je delo z oblikovalnikom besedil smiselno vključiti v pouk slovenščine (53,3 %).  
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Preglednica 54: Oblikovalnik besedil morajo učencem predstaviti učitelji/učiteljice na 

razredni stopnji. 

 

Oblikovalnik besedil morajo učencem predstaviti 

učitelji/učiteljice na razredni stopnji. 

Skupaj 

Sploh 

se ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-a, 

ne vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem 

se 

strinjam. 

Ali so učenci pod 

Vašim/sodelavčevim 

vodstvom uporabljali 

oblikovalnik besedil in/ali 

program za pripravo 

predstavitev? 

Da. f 1 9 17 17 5 49 

%  2,0% 18,4% 34,7% 34,7% 10,2% 100,0% 

Ne. f 1 16 21 6 1 45 

%  

2,2% 35,6% 46,7% 13,3% 2,2% 100,0% 

Skupaj f 2 25 38 23 6 94 

%  2,1% 26,6% 40,4% 24,5% 6,4% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa je statistično pomembna (2Î = 10,631; g = 4; α = 0,031). 

Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 3,1 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici 

pojavile razlike med učitelji, pri katerih so učenci uporabljali oblikovalnik besedil in/ali 

program za pripravo predstavitev, in učitelji, pri katerih učenci niso uporabljali nič od naštetega, 

v strinjanju s trditvijo, da morajo oblikovalnik besedil učencem predstaviti učitelji/-ce na 

razredni stopnji. 

Med učitelji, pri katerih so učenci pod njihovim/sodelavčevim vodstvom uporabljali 

oblikovalnik besedil in/ali program za pripravo predstavitev, se je s trditvijo strinjal večji 

odstotek anketiranih (44,9 %) kot iz druge skupine (15,5 %). V slednji prevladuje neodločenost 

(skoraj polovica), sledi pa nestrinjanje s trditvijo (37,8 %). V prvi skupini je bilo neopredeljenih 

malo več kot tretjina vprašanih, nestrinjanje pa je izrazilo dobrih 20 % učiteljev iz te skupine. 

Učitelji iz prve skupine so bolj naklonjeni trditvi kot učitelji iz druge skupine. 

 

 

 

 

 

 



Pezdir, S. (2019). Oblikovalnik besedil pri pouku slovenščine. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta. 

110 

 

Preglednica 55: Oblikovalnik besedil morajo učencem predstaviti učitelji/učiteljice 

slovenščine na predmetni stopnji. 

 

Oblikovalnik besedil morajo učencem predstaviti 

učitelji/učiteljice slovenščine na predmetni stopnji. 

Skupaj 

Sploh 

se ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-a, 

ne vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem 

se 

strinjam. 

Ali so učenci pod 

Vašim/sodelavčevim vodstvom 

uporabljali oblikovalnik besedil 

in/ali program za pripravo 

predstavitev? 

Da. f 2 11 17 15 5 50 

%  4,0% 22,0% 34,0% 30,0% 10,0% 100,0% 

Ne. f 2 12 17 13 0 44 

%  
4,5% 27,3% 38,6% 29,5% 0,0% 100,0% 

Skupaj f 4 23 34 28 5 94 

%  4,3% 24,5% 36,2% 29,8% 5,3% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 6,735; g = 4; α = 0,151). 

Ničelno hipotezo obdržimo.  Med učitelji, pri katerih so učenci uporabljali oblikovalnik besedil 

in/ali program za pripravo predstavitev, in učitelji, pri katerih učenci niso uporabljali nič od 

naštetega, se niso pojavile statistično pomembne razlike v opredelitvi do trditve, da morajo 

oblikovalnik besedil učencem predstaviti učitelji/-ce slovenščine na predmetni stopnji.  

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Pri obeh skupinah v vzorcu je največ 

anketirancev, več kot tretjina, izrazilo neodločenost, sledi pa strinjanje s trditvijo, a je v obeh 

primerih odstotek le malce višji kot pri deležu odgovorov, ki so izrazili nestrinjanje. Nasploh 

je med odgovori (izvzemši skrajni možnosti) zelo malo razlik. V primerjavi s prejšnjo trditvijo 

lahko ugotovimo, da ni izrazite opredeljenosti na ravni posamezne skupine glede mnenja o tem, 

ali morajo učencem oblikovalnik besedil predstaviti učitelji/-ce slovenščine na predmetni 

stopnji. 
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Preglednica 56: Učenci lahko z uporabo oblikovalnikov besedil (npr. Microsoft Word) pri 

slovenščini razvijajo življenjsko uporabne veščine dela z računalnikom. 

 

Učenci lahko z uporabo oblikovalnikov besedil (npr. 

Microsoft Word) pri slovenščini razvijajo življenjsko 

uporabne veščine dela z računalnikom. 

Skupaj 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-a, ne 

vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem 

se 

strinjam. 

Ali so učenci pod 

Vašim/sodelavčevim vodstvom 

uporabljali oblikovalnik besedil in/ali 

program za pripravo predstavitev? 

Da. f 0 6 37 8 51 

%  0,0% 11,8% 72,5% 15,7% 100,0% 

Ne. f 4 16 23 2 45 

%  8,9% 35,6% 51,1% 4,4% 100,0% 

Skupaj f 4 22 60 10 96 

%  4,2% 22,9% 62,5% 10,4% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa je statistično pomembna (2Î = 17,038; g = 3; α = 0,001). 

Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,1 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici 

pojavile razlike med učitelji, pri katerih so učenci uporabljali oblikovalnik besedil in/ali 

program za pripravo predstavitev, in učitelji, pri katerih učenci niso uporabljali nič od naštetega, 

v strinjanju s trditvijo, da lahko učenci z uporabo oblikovalnika besedil pri slovenščini razvijajo 

življenjsko uporabne veščine dela z računalnikom. 

Medtem ko so učitelji iz prve skupine izrazili 88,2 % strinjanje s trditvijo, se je za to odločilo 

54,4 % anketirancev iz druge skupine. Nihče ni izrazil popolnega nasprotovanja trditvi, v prvi 

skupini sploh ni bilo nestrinjanja, v drugi pa 8,9 % učiteljev meni, da učenci z uporabo 

oblikovalnika besedil pri slovenščini ne morejo razvijati življenjsko potrebnih veščin dela z 

računalnikom. Več kot tretjina učiteljev iz te skupine je sicer neodločenih, med učitelji iz prve 

skupine pa je neodločena le dobra desetina anketirancev. Med učitelji, pri katerih so učenci pod 

njihovim/sodelavčevim vodstvom uporabljali oblikovalnik besedil in/ali program za pripravo 

predstavitev, je prisotno večje in bolj prepričljivo strinjanje s trditvijo, medtem ko je v skupini 

učiteljev, pri katerih niso učenci spoznali nobenega od omenjenih programov, izraženo 

strinjanje, hkrati pa tudi velika neodločenost.  
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Preglednica 57: Tipkanje besedil z računalnikom predstavlja grožnjo klasičnemu pisanju. 

 

Tipkanje besedil z računalnikom predstavlja grožnjo 

klasičnemu pisanju. 

Skupaj 

Sploh 

se ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-a, 

ne vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem 

se 

strinjam. 

Ali so učenci pod 

Vašim/sodelavčevim vodstvom 

uporabljali oblikovalnik besedil 

in/ali program za pripravo 

predstavitev? 

Da. f 6 18 14 8 4 50 

%  12,0% 36,0% 28,0% 16,0% 8,0% 100,0% 

Ne. f 0 14 14 15 2 45 

%  
0,0% 31,1% 31,1% 33,3% 4,4% 100,0% 

Skupaj f 6 32 28 23 6 95 

%  6,3% 33,7% 29,5% 24,2% 6,3% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa je statistično pomembna (2Î = 11,400; g = 4; α = 0,022). 

Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 2,2 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici 

pojavile razlike med učitelji, pri katerih so učenci uporabljali oblikovalnik besedil in/ali 

program za pripravo predstavitev, in učitelji, pri katerih učenci niso uporabljali nič od naštetega, 

v strinjanju s trditvijo, da tipkanje besedil z računalnikom predstavlja grožnjo klasičnemu 

pisanju. 

V skupini učiteljev, pri katerih so učenci pod njihovim/sodelavčevim vodstvom uporabljali 

oblikovalnik besedil in/ali program za pripravo predstavitev, prevladuje nestrinjanje s trditvijo 

in s tem mnenje, da zapisovanje z računalnikom ne ogroža ročnega zapisa. Več kot četrtina 

učiteljev iz te skupine je neopredeljenih. Pri učiteljih, pri katerih učenci niso uporabljali 

nobenega od omenjenih programov, pa so odgovori odstotkovno skoraj enakomerno 

porazdeljeni med strinjanje, neopredeljenost in nestrinjanje s trditvijo, zaradi česar težko 

izpostavimo prevladujoče mnenje. 
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Preglednica 58: Učenci naj v osnovni šoli spoznajo oblikovalnike besedil (npr. Microsoft 

Word) oz. program za pripravo predstavitev (npr. PowerPoint) pri računalniških 

predmetih/računalniškem krožku. 

 

Učenci naj v osnovni šoli spoznajo oblikovalnike 

besedil (npr. Microsoft Word) oz. program za pripravo 

predstavitev (npr. PowerPoint) pri računalniških 

predmetih/računalniškem krožku. 

Skupaj Se ne strinjam. 

Sem 

neopredeljen/-a, 

ne vem. 

Se 

strinjam. 

Povsem 

se 

strinjam. 

Ali so učenci pod 

Vašim/sodelavčevim vodstvom 

uporabljali oblikovalnik besedil 

in/ali program za pripravo 

predstavitev? 

Da. f 1 3 33 13 50 

%  2,0% 6,0% 66,0% 26,0% 100,0% 

Ne. f 3 3 28 12 46 

%  
6,5% 6,5% 60,9% 26,1% 100,0% 

Skupaj f 4 6 61 25 96 

%  4,2% 6,3% 63,5% 26,0% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 1,330; g = 3; α = 0,722). 

Ničelno hipotezo obdržimo.  Med učitelji, pri katerih so učenci uporabljali oblikovalnik besedil 

in/ali program za pripravo predstavitev, in učitelji, pri katerih učenci niso uporabljali nič od 

naštetega, se niso pojavile statistično pomembne razlike v strinjanju s trditvijo, da  naj učenci 

v osnovni šoli oblikovalnik besedil oz. program za pripravo predstavitev spoznajo pri 

računalniških predmetih/računalniškem krožku. 

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da se 

učitelji iz obeh skupin strinjajo s trditvijo (da se s trditvijo strinja oz. povsem strinja, se je 

odločilo 86,0 % učiteljev iz prve in 67,0 % učiteljev iz druge skupine). Oboji menijo, da bi 

morali učenci spoznati omenjena programa v sklopu računalniških predmetov oz. 

računalniškega krožka. 

 

  



Pezdir, S. (2019). Oblikovalnik besedil pri pouku slovenščine. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta. 

114 

 

5 RAZPRAVA IN SKLEP 

 

V empiričnem delu nas je zanimalo, ali gradiva za jezikovni del pouka slovenščine podpirajo 

delo z oblikovalnikom besedil, ali spodbujajo sestavine digitalne kompetence iz modela 

DigComp in v kdaj se (če se) začnejo pojavljati pobude za delo z oblikovalnikom besedil. Želeli 

smo tudi ugotoviti, v kolikšni meri učitelji razrednega pouka in predmetni učitelji slovenščine 

vključujejo delo z oblikovalnikom besedil in s programom za pripravo predstavitev v pouk ter 

kakšno je njihovo mnenje o tem področju. V nadaljevanju so zapisane naše ugotovitve. 

   

Po analizi gradiv lahko trdimo, da spodbujajo učenčevo rabo oblikovalnika besedil, v manjši 

meri tudi program za pripravo predstavitev. Opazili smo, da se prvo tovrstno delo z 

računalnikom pojavi že v gradivu za četrti razred v sklopu zahtevnejših nalog. Nekatera gradiva 

imajo zelo natančno strukturirano delo z računalnikom: na to nas opominjajo že piktogrami, 

nekje je drugače obarvano tudi besedilo, ki je navezano na to. Glede na to, da je oblikovalnik 

besedil omenjen v učnem načrtu, ne preseneča, da je spodbud za delo s tem programom več kot 

za delo s programom za pripravo predstavitev (ta namreč ni omenjen). Samo v enem gradivu 

smo našli tudi prostor, namenjen razlagi oz. spoznavanju oblikovalnika besedil, drugod so bile 

prisotne le naloge za delo in v povezavi s tem se nam je pojavilo vprašanje o tem, kje in kako 

učenci spoznajo te vsebine. Zdi se, da je čas za seznanjanje s tem programom povsem na plečih 

učitelja. Pri analizi smo ugotovili, da se v šestem razredu, tj. koncu drugega triletja pojavi delo 

z oblikovalnikom besedil v vseh pregledanih gradivih. Kljub vključitvi oblikovalnika besedil 

je v ospredju še vedno klasična oblika zapisa, zato lahko ugotovimo, da tipkanje ne izpodriva 

te vrste zapisovanja. V nekaj primerih smo imeli tudi dostop do interaktivnega gradiva. Tam je 

zasnova nalog taka, da je potrebno uporabljati miško in tipkovnico za naloge povezovanja, 

dopolnjevanja, razporejanja itd., tako da jih lahko posredno povežemo z oblikovalnikom 

besedil. Eno pregledano gradivo ima tudi v interaktivni različici svoj lasten urejevalnik.  

 

Z vidika vključevanja elementov modela DigComp smo ugotovili, da je v ospredju predvsem 

področje informacijske pismenosti – učenci namreč večinoma uporabljajo računalnik za iskanje 

informacij in digitalnih vsebin, v nekaj primerih morajo pridobljene informacije tudi vrednotiti 

ter z njimi upravljati. Zanimivo se nam je zdelo, da smo že v gradivu za četrti razred našli 

pobudo za komuniciranje in sodelovanje (drugo področje omenjenega modela). Učenci so že 

spodbujeni k pošiljanju svojega izdelka učitelju po e-pošti. V povezavi s tem se nam odpira 

vprašanje, kako učenci dobijo e-naslov in ali pošiljajo izdelek z lastnega ali morebitnega 
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razrednega e-naslova. Bili smo presenečeni, da je v obstoječih gradivih že toliko pobud za delo 

z oblikovalnikom besedil oz. s programom za pripravo predstavitev. To spada na tretje področje 

modela DigComp, in sicer je v ospredju kompetenca izdelovanje digitalnih vsebin. Na nekaj 

mestih se izrazi tudi kompetenca umeščanje in poustvarjanje (npr. učenci spremenijo prvotno 

besedilo in ga zapišejo v oblikovalniku besedil), najdejo pa se tudi pobude na področju 

razvijanja kompetence avtorskih pravic in licenc (učenci so že v petem razredu nekajkrat 

spodbujeni, da navedejo svoj vir, čeprav smo to bolj pogrešali v višjih razredih). Učenci 

oblikovalnik besedil uporabljajo že za tvorbo vezanih neumetnostnih besedil v celoti (npr. 

uradna pisma, opravičila, zahvale, opisi, pripovedovalna besedila itd.). Naloge, ki vključujejo 

rabo tega programa, so zelo življenjsko naravnane in so zaradi tega smiselno vključene v 

gradivo, niso le same sebi namen. V veliko primerih so učenci spodbujeni, da zapis pošljejo po 

e-pošti in/ali da ga (po popravku) natisnejo in prilepijo v zvezek.  

 

Ugotovili smo, da se med učitelji na razredni in predmetni stopnji ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede mnenja o splošni rabi računalnika pri pouku. Tako razredni kot 

predmetni učitelji so mnenja, da je pomembno navajati učence na računalnik že na razredni 

stopnji. Strinjajo se tudi o tem, da spodbujajo učenčevo rabo računalnika v vlogi orodja. Učence 

bi poučevali o vsebinah, ki jih sami dobro poznajo.  

 

Učitelji iz vseh triletij se strinjajo o tem, da bi lahko tudi z rabo računalnika dosegli cilje pri 

slovenščini in obojim v večini ustreza, na področju dela z računalnikom pri slovenščini ni 

določenih ciljev, ter to, da lahko sami odločajo o tem, ali in kako bodo vključili računalnik v 

pouk slovenščine.   

 

Učitelji v vseh treh triletjih menijo, da lahko učenci z rabo programa za pripravo predstavitev 

razvijajo življenjsko uporabne veščine na področju dela z računalnikom, večinoma so 

naklonjeni tudi trditvi o smiselnosti vključevanju oblikovalnika besedil v pouk slovenščine. 

Menijo, da lahko s tem programom razvijajo življenjsko uporabne veščine dela z računalnikom. 

Po triletjih nismo zaznali razlik o mnenju glede trditve, da tipkanje besedil predstavlja grožnjo 

pisanju na klasični način – večinoma so učitelji iz vseh treh skupin izrazili nestrinjanje s tem. 

Prav tako ne verjamejo, da bi lahko učenčevo popravljanje ali sprotno urejanje besedila v 

oblikovalniku nakazovalo na slabo organizacijo ali da bi to lahko zmedlo učence. Menijo, da 

učna gradiva podpirajo uporabo oblikovalnika besedil oz. programa za pripravo predstavitev; 

to smo z analizo gradiv ugotovili tudi mi. Učitelji iz vseh skupin menijo, da bi lahko seznanili 
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učence z oblikovalnikom besedil oz. programom za pripravo predstavitev in da jim to ne bi 

povzročalo težav ali stresa, če bi imeli ustrezne pogoje.  

 

Učitelji, ki so v pouk vključili delo z oblikovalnikom besedil in/ali s programom za pripravo 

predstavitev, so odgovarjali na vprašanja o praktičnih izkušnjah. Učenci računalnik v največji 

meri uporabljajo za iskanje, vrednotenje in/ali shranjevanje informacij (npr. podatki na spletu, 

v slovarju). Na drugem mestu je uporaba za pripravo elektronske predstavitve s programom za 

pripravo predstavitev, na tretjem mestu pa je raba računalnika za igranje didaktičnih iger, 

kvizov in drugih podobnih načinov. Oblikovalnik besedil, v učnem načrtu je omenjen v 

standardih za drugo in za tretje triletje, se je uvrstil na četrto mesto (Program, 2011f, str. 83 in 

91), višje kot program za pripravo predstavitev, čeprav slednji v učnem načrtu ni omenjen kot 

vsebina, ki bi jo bilo treba obvladati. V vzorcu smo zaznali, da se je z napredovanjem v višje 

triletje povečeval delež učiteljev, ki so učence seznanili z oblikovalnikom besedil in/ali s 

programom za pripravo predstavitev, razlike pa niso bile statistično pomembne. Glede 

programa za pripravo predstavitev smo opazili enak trend naraščanja, pri tem vprašanju pa se 

je izkazalo, da so razlike statistično pomembne: učitelji na predmetni stopnji v opazno večji 

meri učence navajajo na delo s programom za pripravo predstavitev kot učitelji iz prvega in 

drugega triletja. 

 

Učitelji so podali tudi mnenje o okoliščinah seznanjanja z oblikovalnikom besedil in/ali s 

programom za pripravo predstavitev glede na to, ali so učence s programom/programoma 

seznanili ali ne. Večina učiteljev v vzorcu se je strinjala s trditvijo, da mora učence z 

omenjenima programoma seznaniti učitelj računalniškega krožka oz. računalniškega predmeta, 

na drugem mestu pa je mnenje, da je to naloga razrednega učitelja. Statistično pomembne 

razlike so se pokazale pri vprašanju o tem, kdaj bi lahko začeli izobraževati učence na področju 

dela z oblikovalnikom besedil. Učitelji, ki so program oz. programa predstavili, so za primeren 

čas določili že tretji razred, medtem ko so učitelji, ki ne predstavijo nobenega od programov, 

za ustrezen čas določili drugo triletje. Oboji so se strinjali, da je za program za pripravo 

predstavitev najustreznejši čas drugega triletja. Po mnenju učiteljev iz obeh skupin bi morali 

učenci znanje o ciljnih programih pridobiti pri računalniškem krožku oz. predmetih, vezanih na 

računalniške vsebine.  

 

Na področju vključevanja oblikovalnika besedil v pouk se niso pojavile statistično pomembne 

razlike med učitelji prvega in drugega triletja ter učitelji slovenščine na predmetni stopnji. Pri 
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tem smo opazili tudi povečevanje odstotka iz nižjega triletja navzgor. V prvem triletju se večina 

učencev ni seznanila s tem programom, nato pa se ta delež zmanjšuje in že v drugem triletju je 

več kot polovica učiteljev odgovorila, da učenci ta program spoznajo. Skupno gledano je bilo 

v vzorcu manj kot polovica trdilnih odgovorov na to vprašanje (45,7 % vseh anketirancev). Ko 

smo vprašali, ali učitelji seznanijo učence s programom za pripravo predstavitev, smo ugotovili, 

da so prisotne statistično pomembne razlike. V prvem triletju je zelo izrazit nikalen odgovor, 

učenci torej večinoma ne spoznajo programa za pripravo predstavitev, v drugem triletju pa se 

začne ta odstotek zmanjševati in začne naraščati delež pritrdilnih odgovorov učiteljev, pri 

katerih se učenci učijo uporabljati omenjen program. Na predmetni stopnji je ta odstotek 

najvišji, a še vedno manj kot polovica učiteljev (46,5 %) iz te skupine učence uči uporabljati 

program za pripravo predstavitev. Na splošno je ta program učencem samostojno ali pod 

vodstvom sodelavca učence učilo uporabljati 26,8 % vseh anketirancev.  

 

Med učitelji, ki so učencem predstavili vsaj enega od programov, in učitelji, ki tega niso storili, 

niso prisotne statistično pomembne razlike v njihovi samooceni svoje spretnosti dela z 

oblikovalnikom besedil oz. s programom za pripravo predstavitev. Oboji so se večinoma ocenili 

kot primerljivo dobre oz. boljše na tem področju kot sodelavci.  

 

Učitelji, ki učencem predstavijo vsaj en program, so v največji meri odgovorili, da so sami tisti, 

ki učence seznanijo z oblikovalnikom besedil oz. to storijo v sodelovanju z drugo osebo, in da 

so temu namenili od eno do dve šolski uri.  

 

Učitelje, ki niso uvajali niti enega niti drugega programa, smo vprašali o razlogih za to. V prvem 

triletju se je kot najpogostejši razlog pojavila utemeljitev, da so učenci za to še premladi, v 

drugem se jim zdi največja ovira pomanjkanje časa, v tretjem triletju pa so v največji meri 

izrazili prepričanje, da se učenci s temi programi seznanijo že drugje. Za starost in prepričanje, 

da učenci ta programa znajo uporabljati, se v odgovorih razrednih učiteljev v prvem in drugem 

triletju ter predmetnimi učitelji slovenščine pojavljajo tudi statistično pomembne razlike.  

 

Zanimalo nas je tudi mnenje o okoliščinah seznanjanja pri razrednih in predmetnih učiteljih. 

Oboji v največji meri menijo, da bi lahko tako z oblikovalnikom besedil kot tudi s programom 

za pripravo predstavitev začeli seznanjati učence v drugem triletju. Zanimivo je, da prav nihče 

od anketirancev ni izrazil mnenja, da bi morali program za pripravo predstavitev obravnavati 

šele po osnovni šoli – zanimivo se nam zdi, ker učni načrt za slovenščino omenja delo z 
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oblikovalnikom besedil, ne pa tudi dela s programi za pripravo predstavitev. Vseeno kaže, da 

so učitelji iz vzorca mnenja, da je v osnovni šoli bolj smiselno delati s temi programi kot z 

oblikovalniki besedil. To naj bi bila v največji meri naloga učitelja računalništva oz. 

računalniškega krožka, nato pa razrednega učitelja. V obeh skupinah z več kot 75,0 % 

prevladuje prepričanje, da morajo učenci omenjena programa spoznavati v okviru 

računalniškega krožka oz. predmetov, vezanih na računalniške vsebine, na drugem mestu pa je 

mnenje, da bi to bilo treba storiti v okviru pouka slovenščine. Pojavile so se statistično 

pomembne razlike pri trditvi, da morajo učencem oblikovalnik besedil predstaviti predmetni 

učitelji slovenščine. Razredni učitelji so izrazili predvsem strinjanje s trditvijo, medtem ko so 

predmetni učitelji izrazili nestrinjanje in neopredeljenost.  

 

Tudi pri učiteljih z različno delovno dobo se niso pojavile statistično pomembne razlike v 

njihovih samoocenah na področju dela z oblikovalnikom besedil in s programom za pripravo 

predstavitev. V vseh skupinah so se ocenili kot primerljivo spretne na področju dela z 

omenjenima programoma. Prav tako so v vseh skupinah izrazili strinjanje s trditvijo, da bi lahko 

brez težav predstavili oblikovalnik besedil oz. program za pripravo predstavitev učencem, če bi 

imeli ustrezne pogoje in če bi bila razvojna stopnja učencev ustrezna.  

 

Med učitelji z različno delovno dobo se tudi niso pojavile statistično pomembne razlike v 

mnenju o rabi računalnika pri slovenščini. Strinjajo se, da je učence treba opremiti z veščinami 

dela z računalnikom v osnovni šoli, pojavile pa so se statistično pomembne razlike v mnenju o 

tem, da naj učenci pišejo samo na roke. Učitelji iz vseh skupin so izrazili nestrinjanje s trditvijo, 

da tipkanje ogroža klasično pisanje, vendar so učitelji z več kot 20 let delovne dobe izrazili 

večje strinjanje s trditvijo kot druge skupine. Razlike vseeno niso bile statistično pomembne.  

 

Zanimalo nas je še, ali se mnenje o rabi računalnika pri slovenščini razlikuje glede na to, ali 

učitelji učencem predstavijo vsaj enega od programov ali ne. Ugotovili smo, da se pri skoraj 

vseh naših trditvah učitelji iz teh dveh skupin statistično pomembno razlikujejo v mnenju. 

Učitelji, ki predstavijo vsaj en program, so izrazili večje strinjanje s trditvijo, da poznajo izraza 

informacijska in digitalna pismenost. Menijo, da bi lahko cilje v učnem načrtu dosegli tudi z 

rabo računalnika pri pouku in da gradiva za slovenščino podpirajo rabo oblikovalnika besedil 

oz. programa za pripravo predstavitev. V največji meri (slaba polovica) so izrazili prepričanje, 

da naj učenci ne pišejo samo na roke, več kot polovica pa meni, da je oblikovalnik besedil 

smiselno vključiti v pouk slovenščine. Po njihovem mnenju lahko učenci pri pouku razvijejo 
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življenjsko uporabne veščine dela z računalnikom z uporabo oblikovalnika besedil pri 

slovenščini in ne strinjajo se s trditvijo, da tipkanje besedil predstavlja grožnjo klasičnemu 

pisanju. Glede omenjenih trditev so učitelji, ki ne predstavijo nobenega od omenjenih 

programov, izrazili drugačno mnenje. Opazno večji delež kot v prejšnji skupini je izrazil 

nestrinjanje s trditvijo, da poznajo izraza informacijska in digitalna pismenost. Slaba polovica 

učiteljev meni, da ne bi mogli doseči ciljev iz učnega načrta za slovenščino tudi z rabo 

računalnika pri učencih. Veliko manjši delež kot v prvi skupini je izrazil strinjanje s trditvijo, 

da gradiva za pouk slovenščine podpirajo delo z oblikovalnikom besedil oz. s programom za 

pripravo predstavitev – največ je bilo namreč neodločenih, večji delež kot  v prvi skupini pa je 

izrazil tudi nestrinjanje s trditvijo. Veliko učiteljev iz te skupine je izrazilo strinjanje s trditvijo, 

da naj učenci pišejo samo na roke. Do trditve, da je oblikovalnik besedil smiselno vključiti v 

pouk slovenščine, so izrazili v največji meri strinjanje in neopredeljenost (ta v prvi skupini ni 

bila tako močno izražena).  Neopredeljeni so bili tudi do trditve, da morajo učitelji na razredni 

stopni predstaviti oblikovalnik besedil učencem, sledilo je nestrinjanje s trditvijo – tej trditvi so 

manj naklonjeni kot učitelji iz prve skupine. Približno tretjina se ni mogla opredeliti za to, ali 

lahko učenci z uporabo oblikovalnikov besedil pri pouku slovenščine razvijajo življenjsko 

pomembne veščine dela z računalnikom, vseeno se je večina strinjala s trditvijo. V večji meri 

kot učitelji iz prve skupine so prepričani, da tipkanje ogroža klasično pisanje.  

 

V šestih trditvah so približno enako mnenje izrazili učitelji iz obeh skupin. Oboji so prepričani, 

da lahko učenci z uporabo programa za pripravo predstavitev razvijajo življenjsko uporabne 

veščine dela z računalnikom in da bi brez težav seznanili učence z oblikovalnikom besedil oz. 

s programom za pripravo predstavitev. To jim ne bi povzročalo stresa ali težav, če bi bila 

razvojna stopnja učencev ustrezna in če bi imeli ustrezne pogoje. Oboji so izrazili nestrinjanje 

s trditvijo, da možnost popravljanja in sprotnega urejanja besedila na računalniku učenca zmede 

in kaže na njegovo slabo organizacijo. V obeh skupinah se niso mogli opredeliti do trditve, da 

je seznanjanje z oblikovalnikom besedil naloga učitelja slovenščine na predmetni stopnji, sledi 

pa strinjanje s trditvijo. Po mnenju učiteljev iz obeh skupin bi morali učenci oblikovalnik 

besedil oz. program za pripravo predstavitev spoznati pri računalniških predmetnih oz. 

računalniškem krožku. V obeh skupinah prevladuje mnenje, da jim ustreza, da v učnem načrtu 

za slovenščino ni ciljev za področje obvladovanja računalnika in da lahko prosto odločajo o 

tem, ali bodo računalnik vključili v pouk in na kakšen način.  
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Učenci v današnji družbi so prepredeni s tehnologijo in zato je smiselno, da jih navajamo na 

učinkovito in ustrezno rabo le-te. Ugotovili smo, da se v osnovni šoli pri slovenščini spodbuja 

delo z računalnikom v skladu z modelom DigComp in da se tako učence sistematično digitalno 

opismenjuje. Kar velik delež učiteljev preseže učni načrt in učencem predstavi tudi program za 

pripravo predstavitev (ta sicer ni med standardi znanja). Vseeno smo po pregledu gradiv, ki 

ponujajo velik nabor nalog, ki spodbujajo učenčevo rabo oblikovalnika besedil, nekoliko 

presenečeni, ker bi glede na vso podporo pričakovali večji odstotek učiteljev, ki ta program 

uporabljajo pri pouku. Opazili smo, da bolj kot nenaklonjenost učiteljev rabi računalnika pri 

slovenščini bode v oči neopredeljenost. Ali to pomeni, da imajo o tem področju manj vedenja? 

Ali je to zgolj znak, da so v fazi, ko se odločajo za to, ali bi tudi sami računalnik v večji meri 

vključili v pouk? To sta dve večji vprašanji, ki sta se nam zastavili med analizo. Zanimivo bi 

bilo ugotoviti tudi, ali se dejansko znanje učencev res ujema z mnenjem učiteljev.  

 

Literatura kaže, da je slovenščina predmet, pri katerem bi se moralo učence seznanjati z 

oblikovalnikom besedil. To trdi tudi učni načrt in ugotavljamo, da je to, ali bo učitelj ta program 

uporabil ali ne, odvisno predvsem od njegovega osebnega mnenja. Glede na analizo menimo, 

da je največji potencial med neodločenimi učitelji. Menimo, da bi z več izobraževanja tudi te 

uspeli prepričati, da lahko oblikovalnik besedil vključijo v pouk, ne da bi s tem ogrozili klasično 

obliko zapisa. Pokazalo se je, da slabše ocenjujejo svoje poznavanje informacijske in digitalne 

pismenosti, zato bi bilo potrebno storiti več na tem področju. Poleg tega bi jim bilo potrebno 

osmisliti delo z oblikovalnikom besedil, saj se veliko anketirancev ni moglo opredeliti do tega, 

ali je smiselno uporabljati oblikovalnik besedil pri slovenščini.  
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PRILOGA: ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Podatki o anketi:  

Kratko ime ankete: Oblikovalnik besedil pri 

slovenščini 

Avtor: Simona Pezdir 

Dolgo ime ankete: Računalnik pri slovenščini Spreminjal: Simona Pezdir 

Število vprašanj: 22 Anketa je zaključena. 

Aktivna od: 11.06.2018 Aktivna do: 11.09.2018 

Dne: 05.06.2018 Dne: 11.06.2018 

 

 

Anketni vprašalnik:  

 
Spoštovani, sem Simona Pezdir, študentka magistrskega študija Poučevanje na razredni stopnji z angleščino. Pri 

didaktiki slovenščine v sklopu magistrskega dela raziskujem temo, ki se nanaša na učenčevo rabo računalnika pri 

pouku slovenščine. V nadaljevanju Vas bom vprašala o izkušnjah s tem področjem v šolskem letu 2017/18 in o 

Vašem mnenju. Reševanje Vam bo vzelo približno 10 minut. Zelo bom vesela, če si boste vzeli čas za odziv. 

Hvala.  
 

 
Q1 - V šolskem letu 2017/18 poučujem   
 

 kot učitelj/učiteljica razrednega pouka v 1. razredu.  

 kot učitelj/učiteljica razrednega pouka v 2. razredu.  

 kot učitelj/učiteljica razrednega pouka v 3. razredu.  

 kot učitelj/učiteljica razrednega pouka v 4. razredu.  

 kot učitelj/učiteljica razrednega pouka v 5. razredu.  

 kot učitelj/učiteljica razrednega pouka v 6. razredu.  

 kot učitelj/učiteljica slovenščine na predmetni stopnji.  
 

 
Q2 - Delovna doba (uvrstite se v najvišjo kategorijo):  
 

 do 5 let.  

 do vključno 10 let.  

 do vključno 20 let.  

 več kot 20 let.  
 

 
Q3 - Poučujem  
 

 na vaški šoli.  

 na mestni šoli.  

 v predmestju.  
 

 
Q4 - Ali imate na Vaši šoli računalniško učilnico?  
 

 Da.  

 Ne.  
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IF (1) Q4 = [1]   
Q5 - Ali je v računalniški učilnici na Vaši šoli dovolj računalnikov, da lahko Vaši učenci delajo 

individualno ali največ po dva skupaj?  
 

 Da.  

 Ne.  
 

 
IF (1) Q4 = [1]   
Q6 - Kaj so se Vaši učenci v šol. l. 2017/18 učili uporabljati na računalniku v računalniški učilnici pod 

Vašim vodstvom ali pod vodstvom Vašega sodelavca?  
Možnih je več odgovorov  
 

 Oblikovalnik besedil (npr. Microsoft Word).  

 Program za pripravo predstavitev (npr. PowerPoint).  

 Nič od naštetega.  
 

 
IF (1) Q4 = [1]   
IF (2) Q6 = [Q6a, Q6b]   
Q7 - Ali so učenci v šol. l. 2017/18 uporabljali računalnik pri slovenščini?  
 

 Da.  

 Ne.  
 

 
IF (1) Q4 = [1]   
IF (2) Q6 = [Q6a, Q6b]   
IF (3) Q7 = [1]   
Q8 - Za kaj so učenci uporabljali računalnik v računalniški učilnici pri slovenščini v šol. l. 2017/18 pod 

Vašim vodstvom?  
Možnih je več odgovorov  
 

 Za iskanje, vrednotenje in/ali shranjevanje informacij (npr. podatki na spletu, v slovarju).  

 Za pripravo ponazorila za predstavitev, govorni nastop s programom za ta namen (npr. PowerPoint).  

 Za utrjevanje z igranjem didaktičnih iger, kvizov in druge podobne načine.  

 Za zapis polvezanega ali vezanega besedila, naloge dopolnjevanja ipd. v oblikovalniku besedil (npr. 

Microsoft Word).  

 Za samostojno obravnavanje vsebine.  

 Za posredovanje informacij drugim (npr. e-pošta).  

 Drugo:  
 

 
IF (1) Q4 = [1]   
IF (2) Q6 = [Q6a, Q6b]   
IF (3) Q7 = [1]   
IF (4) Q8 = [Q8b, Q8d]   
Q9 - Kdo učencem pri delu z računalniki najprej predstavi oblikovalnik besedil (npr. Microsoft Word) oz. 

program za pripravo predstavitev (npr. PowerPoint)?  
 

 Jaz sam/sama ali v sodelovanju z drugo osebo.  

 Učitelj/učiteljica računalništva.  

 Druga oseba.  
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IF (1) Q4 = [1]   
IF (2) Q6 = [Q6a, Q6b]   
IF (3) Q7 = [1]   
IF (4) Q8 = [Q8b, Q8d]   
IF (5) Q9 = [1]   
 
Q10 - Če ste Vi učili učence uporabljati oblikovalnik besedil (npr. Microsoft Word) oz. program za 

pripravo predstavitev (npr. PowerPoint), koliko šolskih ur ste namenili seznanjanju s tovrstnimi 

programi?  
 

 Od 1 do 2 uri za program.  

 Od 3 do 4 ure za program.  

 5 ur ali več za vsak program.  
 

 
IF (1) Q4 = [1]   
IF (2) Q6 = [Q6a, Q6b]   
IF (3) Q7 = [1]   
IF (4) Q8 = [Q8b, Q8d]   
Q11 - Za kaj učenci uporabljajo oblikovalnik besedil (npr. Microsoft Word) oz. program za pripravo 

predstavitev (npr. PowerPoint)?  
Možnih je več odgovorov  
 

 Za urejanje že pripravljenih besedil (npr. preoblikovanje, zamenjevanje, vstavljanje, preurejanje, izločanje, 

popravljanje).  

 Za pisanje umetnostnih besedil (tvorjenje v celoti, dopolnjevanje ali dokončanje odstavkov ali celih zgodb, 

pesmi in drugih tovrstnih besedil).  

 Za pisanje neumetnostnih besedil (tvorjenje v celoti, dopolnjevanje ali dokončanje odstavkov ali besedil).  

 Za pripravo ponazorila za predstavitev, govorni nastop.  

 Drugo:  
 

 
IF (1) Q4 = [1]   
IF (2) Q6 = [Q6a, Q6b]   
IF (3) Q7 = [1]   
IF (4) Q8 = [Q8b, Q8d]   
Q12 - V katero etapo učnega procesa pri pouku slovenščine v največji meri vključujete delo učencev z 

omenjenim programom?  
 

 V uvajanje 

in 

motivacijo. 

V obravnavo 

nove učne 

snovi. 

V utrjevanje. V 

preverjanje. 

V 

ocenjevanje. 

Tega 

programa ne 

vključujem. 

Oblikovalnik besedil 

(npr. Microsoft Word)       

Program za pripravo 

predstavitev (npr. 

PowerPoint) 
      

 

 
IF (1) Q4 = [1]   
IF (6) Q6 = [Q6c] or Q8 != [Q8b] or Q9 = [2, 3] or Q7 = [2] or Q8 != [Q8d]   
Q13 - Zakaj se Vaši učenci niso seznanili z oblikovalnikom besedil (npr. Microsoft Word) in/ali s 

programom za pripravo predstavitev (npr. PowerPoint) pri slovenščini oz. zakaj jim prvega in/ali drugega 

programa niste predstavili Vi?  
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Možnih je več odgovorov  
 

 Zdijo se mi še premladi.  

 Ne počutim se dovolj kompetenten.  

 Ni dovolj računalnikov.  

 Bojim se, da ne bi imel/imela nadzora.  

 Premalo je časa za kakovostno izvedbo.  

 Ni potrebe, ker učenci to počnejo drugje (drugi predmeti, doma).  

 Ne vem, kako bi to storil/storila.  

 Ne zdi se mi pomembno.  

 Drugo:  
 

 
IF (7) Q6 = [Q6c] or Q9 != [1] or Q12a = [6] or Q12b = [6] or Q4 = [2]   
Q14 - S številkami od 1 do 4 označite, za kaj se Vam zdi uporaba oblikovalnika besedil (npr. Microsoft 

Word) oz. programa za pripravo predstavitev (npr. PowerPoint) pri pouku slovenščine pri učencih 

najbolj izvedljiva. S številko 1 označite način, ki se Vam zdi najmanj izvedljiv.  
 

 

Za urejanje že pripravljenih besedil (npr. preoblikovanje, zamenjevanje, vstavljanje, 

preurejanje, izločanje, popravljanje).    

  

Za pisanje umetnostnih besedil (tvorjenje v celoti, dopolnjevanje ali dokončanje odstavkov 

ali celih zgodb, pesmi in drugih tovrstnih besedil).    

  

Za pisanje neumetnostnih besedil (tvorjenje v celoti, dopolnjevanje ali dokončanje 

odstavkov ali celih besedil).    

  

Za pripravo ponazorila za predstavitev, govorni nastop.      

 

 
IF (7) Q6 = [Q6c] or Q9 != [1] or Q12a = [6] or Q12b = [6] or Q4 = [2]   
Q15 - V kateri etapi učnega procesa se Vam zdi delo učencev z omenjenim programom pri slovenščini 

najbolj izvedljivo?  
 

 V etapi 

uvajanja in 

motiviranj

a. 

V etapi 

obravnave 

nove 

snovi. 

V etapi 

utrjevanja. 

V etapi 

preverjanja

. 

V etapi 

ocenjevanj

a. 

Oblikovalnik besedil (npr. Microsoft Word)      
Program za pripravo predstavitev (npr. 

PowerPoint)      

 

 
Q16 - Kdaj bi po Vašem mnenju lahko začeli izobraževati učence na področju dela z omenjenim 

programom?  
 

 V 

prvem/druge

m razredu. 

V tretjem 

razredu. 

V drugem 

triletju. 

V tretjem 

triletju. 

Po osnovni 

šoli. 

To ni 

potrebno v 

času 

formalnega 

izobraževanj

a. 

Oblikovalnik besedil 

(npr. Microsoft Word)       

Program za pripravo       
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 V 

prvem/druge

m razredu. 

V tretjem 

razredu. 

V drugem 

triletju. 

V tretjem 

triletju. 

Po osnovni 

šoli. 

To ni 

potrebno v 

času 

formalnega 

izobraževanj

a. 

predstavitev (npr. 

PowerPoint) 
Q17 - Kdo bi moral po Vašem mnenju učencem predstaviti oblikovalnik besedil (npr. Microsoft Word) oz. 

program za pripravo predstavitev (npr. PowerPoint) v največji meri?  
 

 Učitelj/učiteljica na razredni stopnji.  

 Učitelj/učiteljica slovenščine na predmetni stopnji.  

 Učitelj/učiteljica računalništva/računalniškega krožka.  

 Tega ni treba predstaviti učencem.  

 Drugo:  
 

 
Q18 - Kje naj učenci po Vašem mnenju dobijo znanje o oblikovalnikih besedil (npr. Microsoft Word) oz. 

programih za pripravo predstavitev (npr. PowerPoint) v največji meri?  
 

 Pri pouku slovenščine.  

 Pri računalniškem krožku oz. predmetih, vezanih na računalniške vsebine.  

 To v osnovni šoli ni potrebno.  

 Drugje:  
 

 
Q19 - Menim, da znam v primerjavi z drugimi učitelji omenjeni program uporabljati  
 

 bolje (tudi kdo 

od sodelavcev bi 

se obrnil name, 

če bi imel 

težave; 

praviloma znam 

pomagati, če ima 

kdo težave). 

enako dobro 

(praviloma 

obvladam 

rokovanje s tem 

programom v 

obsegu, ki mi 

omogoča 

opravljanje 

službenih nalog, 

včasih imam 

težave). 

slabše (pogosto 

se obrnem na 

koga od 

sodelavcev za 

pomoč). 

Oblikovalnik besedil (npr. Microsoft Word)    
Program za pripravo predstavitev (npr. 

PowerPoint)    

 

 
Q20 - Opredelite se do naslednjih trditev tako, da pri vsaki trditvi označite eno številko.   
 

 Sploh se 

ne strinjam 

Se ne 

strinjam 

Sem 

neopredelj

en/-a, ne 

vem 

Se 

strinjam 

Povsem se 

strinjam 

Učence moramo v osnovni šoli opremiti z 

veščinami o uporabi računalnika.      

Učence moramo začeti navajati na delo z      
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Q21 - Opredelite se do naslednjih trditev tako, da pri vsaki trditvi označite eno številko.   
 

računalnikom na razredni stopnji. 

Podpiram to, da učenec v šoli računalnik 

uporablja kot delovno orodje (pri katerem koli 

predmetu). 
     

Učence poučujem, kako se dela na računalnik, 

oz. bi jih poučeval/poučevala, in sicer o 

vsebinah, ki jih sam/sama dobro poznam, 

dodatno pa se ne izobražujem. 

     

Dobro poznam pomen izrazov informacijska in 

digitalna pismenost.      

Cilje v učnem načrtu za slovenščino bi lahko 

dosegel/dosegla tudi z uporabo računalnika pri 

učencih. 
     

Ustreza mi, da v učnem načrtu za slovenščino ni 

ciljev za področje obvladovanja računalnika in 

da lahko prosto odločam, ali bom računalnik 

vključil/vključila v pouk in na kateri način. 

     

Učenci lahko z uporabo programov za pripravo 

predstavitev (npr. PowerPoint) pri slovenščini 

razvijajo življenjsko uporabne veščine dela z 

računalnikom. 

     

Učna gradiva za pouk slovenščine podpirajo 

uporabo oblikovalnika besedil/programa za 

pripravo predstavitev.  
     

 Sploh se 

ne strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti-niti Se 

strinjam 

Povsem se 

strinjam 

Učenci naj v osnovni šoli spoznajo 

oblikovalnike besedil (npr. Microsoft Word) oz. 

program za pripravo predstavitev (npr. 

PowerPoint) pri računalniških 

predmetih/računalniškem krožku. 

     

Seznanjanje učencev z rabo urejevalnikov 

besedil in orodji za pripravo predstavitev mi 

osebno ne povzroča/ne bi povzročalo težav. To 

bi opravil/opravila brez večjih težav ali stresa, 

če bi bila razvojna stopnja učencev primerna in 

če bi imel/imela ustrezne pogoje. 

     

To, da lahko učenec besedilo na računalniku 

sproti popravlja in ureja, kaže na slabo 

organizacijo in ga zmede. 
     

Učenci naj pišejo samo "na roke".      
Oblikovalnik besedil je smiselno vključiti v 

pouk slovenščine.       

Oblikovalnik besedil morajo učencem 

predstaviti učitelji/učiteljice na razredni stopnji.      

Oblikovalnik besedil morajo učencem 

predstaviti učitelji/učiteljice slovenščine na 

predmetni stopnji.  
     

Učenci lahko z uporabo oblikovalnikov besedil 

(npr. Microsoft Word) pri slovenščini razvijajo 

življenjsko uporabne veščine dela z 
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Q22 - Če imate kakšno pozitivno/negativno izkušnjo, primer dobre prakse, opombo ali komentar in bi 

jo/ga želeli sporočiti, jo/ga zapišite tukaj.  
 

 

 

 

računalnikom.  

Tipkanje besedil z računalnikom predstavlja 

grožnjo klasičnemu pisanju.       

Trenutno razmišljam o tem, da bi lahko 

poskusil/poskusila vpeljati oblikovalnik besedil 

(npr. Microsoft Word) ali program za pripravo 

predstavitev (npr. PowerPoint) v pouk 

slovenščine.  

     


