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Povzetek 

V sodobnem času je informacijsko-komunikacijska tehnologija nepogrešljiva tudi v prvem 
triletju  osnovnošolskega izobraževanja. Namen prispevka je prikazati uporabo IKT kot 
učinkovit način poučevanja, predstaviti uporabo didaktičnih računalniških programov ter 
prikazati računalniško pismenost pri učencih in učiteljih v prvem triletju. Z raziskavo 
ugotavljamo, da uporaba računalnika in interneta omogoča večjo aktivnost učencev, učenje 
učencem postane zanimivejše, nekaterim enostavnejše, ter uveljavljajo lahko svoje 
individualne posebnosti. Uporaba IKT v prvem  triletju je pomembna, ker omogoča pri 
učencih in učiteljih razvoj spretnosti ter informacijsko-komunikacijsko znanje, ki je za 
njihovo nadaljnje izobraževanje ter uporabo zelo pomembno. 

  

Ključne besede: računalnik, prvo triletje, sodobne metode poučevanja 

 

Uvod 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), posebno pa razvoj interneta, 
izboljšuje dostopnost izobraževanja, spreminja procese poučevanja in učenja ter procese 
upravljanja in vodenja izobraževalnih institucij (Sulčič in Lesjak 2007). IKT razvija spretnosti 
in znanja, ki so vezana na moderne tehnološke procese ter na poznejše vključevanje v delo 
(Gerlič 2000). Zato je potrebno, da se učenci že zelo zgodaj seznanijo z IKT in njenem 
delovanjem. Računalnik se je kot didaktični pedagoški pripomoček v osnovni šoli uveljavil z 
uvedbo devetletke, čeprav, meni Gerlič (2000), so bila pričakovanja veliko večja, kot se je 
pozneje pokazalo v praksi. Prvotno se je računalnik uporabljal zgolj v namene razvedrila, 
manj pa za podporo učenja in poučevanja. Govorjenje, pisanje, branje in poslušanje so štiri 
glavne strategije učenja v prvem triletju osnovne šole, ki jih začnejo učitelji sistematično 
razvijati pri učencih. Kellner (2007) opredeljuje nove vrste računalniške pismenosti med 
učenci. Tako  med novosti uvršča rabo računalniških tehnologij v raziskovalne namene in za 
zbiranje informacij, pa tudi za prepoznavanje računalniške kulture kot področja, na katerem 
nastajajo besedila, predstave, računalniške igre in interaktivni mediji, ki zahtevajo razvijanje 
novih pismenosti (Kellner 2007, 19). Tudi Emans (2008) meni, da uporabe računalnika ni več 
mogoče prezreti. Vključitev računalnika v proces poučevanja primerno lahko izboljša pogled 
na informacijsko-komunikacijsko znanje pri otrocih ter omogoča učenje pri posameznih 
predmetih. Vrsta raziskovalcev ugotavlja, da so se pri delu z računalnikom razvili nove oblike 
in načini sodelovalnega učenja (Mori 2004, 32). Pojavila so se vprašanja o strokovni in 
didaktični usposobljenosti učiteljev, organizaciji prostora, timskemu delu, kakovosti in 
ustreznosti didaktičnih programov. Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ) se trudi dvigniti 
raven in kakovost znanja s področja IKT učencem in učiteljem, da ti postanejo aktivni 
uporabniki  IKT na svojem področju. Raziskava Evropske unije iz leta 2006 je pokazala, da v 
Sloveniji 52 % učiteljev meni, da so popolnoma usposobljeni za uporabo IKT v razredu (MŠŠ 
2008). Glede na  nagle spremembe v šolskem prostoru je rezultat zadovoljiv. MŠŠ bo na 
področju izobraževanja učiteljev v okviru Evropskega socialnega sklada zagotovil sredstva za 
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nadaljnjo komunikacijsko-informacijsko raven, ki naj bi jo v naslednjem desetletju dosegel 
skoraj vsak učitelj.  

Cilj raziskave je preveriti širitev razvoja računalniške in internetne pismenosti, 
ugotoviti uporabo didaktičnih računalniških programov pri posameznih predmetih ter 
prikazati uporabo računalnika in interneta kot učinkovit način poučevanja ter medsebojnega 
sodelovalnega učenja. V teoretičnem delu bomo predstavili teorijo poučevanja z uporabo 
računalnika v prvem triletju osnovne šole. V empiričnem delu prispevka bomo prikazali 
rezultate iz prakse, ki smo jih dobili na podlagi anketnega vprašalnika. Z raziskavo bomo 
potrdili oziroma ovrgli naslednje hipoteze: 

 Učenje s pomočjo računalnika v prvem  triletju  je učinkovitejše na področju iskanja 
informacij, začetnega opismenjevanja ter pri medsebojnem sodelovalnem učenju. 

 Učitelji kažejo interes za uporabo računalnika pri poučevanju. 
 Učitelji širijo svoje znanje s področja IKT. 
 Učitelji spodbujajo znanje o uporabi IKT pri učencih. 
 

1. Poučevanje z računalnikom 

Z uvedbo devetletke se je računalnik začel uporabljati  kot didaktično sodoben 
pripomoček za podporo izvedbe  pouka. V ameriškem sistemu javnega šolstva ugotavljajo, da 
je prednost  tehnologije v tem, da ponuja odlično osnovo za zbiranje informacij iz različnih 
virov, ki jih učenci nato organizirajo, povezujejo in odkrivajo povezave med dejstvi in 
dogodki (Tomazin in Brodnik 2007, 173). Borko, Peterson in Comeaux (v Woolfolk 2002, 7) 
menijo, da je poučevanje zapletena in zahtevna dejavnost učitelja, ki zahteva kritično 
mišljenje in predanost vseživljenjskemu učenju. A. Woolfolk (prav tam) hkrati poudarja, da 
morajo biti učitelji tehnično podkovani, iznajdljivi ter sposobni uporabiti vrsto strategij 
poučevanja kot tudi iskati nove strategije poučevanja. Sodobni didaktični pogledi poudarjajo, 
da poučevanje ni več samo učiteljeva dejavnost. Vloga učitelja pri poučevanju in učenju z 
uporabo računalnika je spremenjena. V sodobni šoli nekatere vidike poučevanja izvajajo tudi 
učenci sami, učitelj pa je le v vlogi moderatorja – učitelj učenca usmerja, da sam išče znanje 
in ga tudi sam oblikuje. Učitelj učencu pri tem pomaga in spremlja njegovo učenje. Za 
strategijo poučevanja z računalnikom je značilno, da  računalnik lahko prevzema  celotno 
podajanje-posredovanje, vrednotenje in utrjevanje nove snovi, znanj, pojmov in povezav med 
njimi in tako v osnovi sledi logiki programiranega pouka (Gerlič 2000).  

1.1 Računalniški didaktični programi pri pouku 

Pomemben del učinkovite uporabe računalniških didaktičnih programov pri pouku je 
načrtovanje. Pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela upoštevamo razvojno stopnjo 
učencev, na osnovi katere se odločimo za ustrezne računalniške rešitve. V učnem načrtu 
učitelji določijo vzgojno-izobraževalne cilje in šele nato ustrezne, računalniške  programe, s 
katerimi želijo te cilje uresničiti (Mori 2004). Uporaba  računalnika pri otroku sproža nekatere 
duševne  procese, kot so interes, motivacija ter odnos do dela. Računalnik je dober motivator 
in ga lahko vpeljujemo v vse faze pouka od preverjanja predznanja, usvajanja novih vsebin, 
utrjevanja in poglabljanja znanja do preverjanja znanja. Mori (2004, 33) opozarja, da morajo 
učitelji imeti realna pričakovanja o tem, kaj vse računalnik zmore, in upoštevati celotno 
vzgojno-izobraževalno okolje.  Z uporabo računalniških didaktičnih rešitev  pri pouku ne 
smemo zanemarjati določenih osnovnih metod in načel poučevanja, saj gre za osnovno 
podlago pri začetnem opismenjevanju učencev. Učenci se pri vseh predmetih srečujejo s 
problemsko situacijo ali problemsko nalogo, ki je zanje  nova in je ne  morejo razvozlati na 
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osnovi spomina, izkušenj in znanj. V prvem triletju abstraktne situacije učenci najlažje 
osvojijo, če jim vsebine predstavimo na konkretni ravni in jih šele nato prepustimo 
poučevanju in učenju vsebin z računalnikom. Računalniško didaktični programi temeljijo na 
spodbujanju učenčevega razmišljanja, iskanju rešitev določenih problemov in hkrati na 
zabavi. Na osnovi izkušenj iz prakse so učenci nad njimi zelo navdušeni. 

 

2. Predstavitev ankentirancev in rezultatov 

Empirična raziskava je bila opravljena na osnovi strukturiranega spletnega anketnega 
vprašalnika. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 22 vprašanj. V prvem delu vprašalnika so 
se vprašanja nanašala na uporabo računalnika in interneta pri izvedbi pouka v prvem triletju. 
V drugem delu vprašalnika pa smo poizvedovali po mnenju učiteljev o doživljanju otrok pri 
učenju z računalnikom. V zadnjem delu vprašalnika smo se osredotočili na računalniško 
znanje oziroma  pismenost učiteljev. Anketiranje je potekalo prek elektronske ankete od 
konca avgusta do sredine septembra 2008. Anketni vprašalnik smo poslali na 60 slovenskih 
osnovnih šol. Na anketo se je odzvalo 56,7 % povabljenih učiteljev. Vsi anketiranci so bili 
ženskega spola, kar ne preseneča, saj v prvem triletju  učijo večinoma učiteljice. V raziskavi 
so sodelovale učiteljice stare med šestindvajset in petinpetdeset let; povprečna anketiranka je 
bila stara 36 let. Glede na različno starost, so se pokazale razlike v številu let pri uporabi 
računalnika in interneta v osebne ali službene namene, ki pa niso pomembno vplivale na 
druge rezultate.  

2.1. Uporaba računalnika pri poučevanju 

  S sliko 1 prikazujemo oceno uporabe računalnika pri posameznih predmetih v prvem 
triletju osnovne šole, kot jo vidijo naši akentiranci. Anketiranci so uporabo računalnika pri 
posameznem predmetu določali na osnovi petstopenjske Likertove lestvice, kjer je 5 pomenilo 
velikokrat, 1 pa nikoli. Kot kažejo dobljeni podatki, učiteljice najpogosteje uporabljajo 
računalnik pri matematiki (AS = 3,3), najredkeje pa pri športni vzgoji (AS = 1,1).   

SLIKA 1 Uporaba računalnika pri predmetih v prvi triadi 

             

               Opombi: AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon. 

Pogostejša raba računalnika pri matematiki in spoznavanju okolja je v skladu z mnenji 
teoretikov o primernosti uporabe računalnika pri poučevanju. Po zbranih podatkih se pri 
spoznavanju okolja najpogosteje uporabljajo programe Spoznajmo okolje 1 in 2, Miška 
praznuje, Vrt, Opazujem-raziskujem, Miškina mala šola in Moje sijajno človeško telo. Poleg 
didaktičnih programov učiteljice pri naravoslovju pogosto uporabljajo tudi internet. Pri 
slovenščini večina učiteljic uporablja programe Polžkovi koraki v svet glasov, črk in besed, 
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Stavnica, Miškina mala šola in Čarovnica Avša. Poleg tega pa še spletni strani 
http://www.uciteljska.net in http://www.zupca.net/. Pri matematiki uporabljajo program Alma 
in Igrive številke 1 in 2 ter spletno stran http://www.otroci.org. Pri likovni vzgoji pa 
največkrat uporabljajo Slikarja, Power Point in Almo. Pri glasbeni vzgoji je v uporabi 
program Windows Media Player ter spletna stran http://uciteljska.net. Pri športni vzgoji se 
računalnik, glede na raziskavo, večinoma ne uporablja. Izjemoma pri iskanju informacij o 
športnih dosežkih posameznih športnikov. Zanimivo je, da so nekateri programi (na primer 
Miška praznuje, Miškina šola računalništva) kljub tehnologiji, ki danes ni več v uporabi, med 
osnovnošolskimi učitelji še vedno uporabni in po mnenju učiteljev tudi primerni za uporabo v 
prvem triletju.  

Glede na zbrane podatke sklepamo, da so šole različno opremljene z IKT. Učitelji 
računalnik najpogosteje uporabljajo v matični učilnici (82,4 % anketiranih učiteljev) ali pa v 
računalniški učilnici (52,9 %).  Le en anketiranec računalnika ne uporablja nikjer.  Računalnik 
omogoča večjo možnost individualizacije in diferenciacije pouka, kar je pokazala tudi naša 
raziskava. Učitelji računalnik najpogosteje uporabljajo prav pri individualnem delu (73,5 %), 
saj učenci tempo dela lahko prilagodijo svojim sposobnostim. Večina učiteljev ga uporablja 
tudi pri skupinskem in timskem delu, ker omogoča sodelovanje, medsebojno pomoč in 
pozitivno naravnanost med učenci. Učenec poleg svoje lastne odgovornosti razvija tudi 
odgovornost do dela v skupini. Le en učitelj računalnik uporablja pri projektnem učenju, kar 
ni presenetljivo, saj se v prvem  triletju ta oblika učenja uporablja nekoliko manj.  

Učitelji so lahko izbrali uporabo računalnika pri različnih učnih oblikah. Učitelj je pri 
izvedbi pouka avtonomen, zato sam odloči, v kateri fazi izobraževalnega procesa bo 
računalnik uporabil. V anketi so anketiranci izbrali eno ali več oblik,  pri katerih uporabljajo 
računalnik. Najpogosteje ga uporabljajo pri ponavljanju in utrjevanju učne snovi, in sicer  
64,7 % (slika 2). Didaktični računalniški programi so zelo dobro oblikovani v skladu z učnimi 
vsebinami in cilji iz učnih načrtov ter so temu primerno dober  pripomoček pri poglabljanju 
usvojenega znanja. Učenci poleg utrjevanja snovi pridobivajo nova spoznanja, veščine in 
spretnosti, ki jih omogoča računalniški program. Didaktične računalniške igre za utrjevanje in 
ponavljanje določene vsebine so programirane tako, da je učencem čim manj mučno in 
dolgočasno, hkrati pa imajo možnost pridobiti povratno informacijo o pravilnosti rešitve 

SLIKA 2 Oblike učne ure z  uporabo IKT 
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V nadaljevanju so učitelji ocenili pomembnost uporabe računalnika pri izvedbi pouka. 
Učitelji so posamezno utemeljitev označili na petstopenjski Likertovi lestvici (5 = strinjanje, 1 
= nestrinjanje). Najpomembnejši argument za uporabo računalnika pri poučevanju vidijo 
učitelji v strategiji zanimivejšega izvajanja pouka (AS = 4,9) (slika 3).  

 

 

 

SLIKA 3  Namen računalnika pri poučevanju 

 

Opombi: AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon. 

 

Iz podatkov v sliki  3 sklepamo, da učitelji želijo na vseh področjih čim bolj razvijati 
odgovornost učenca za lastno aktivno učenje ter zagotoviti učinkovitejše učenje tako boljšim 
kot slabšim učencem. Računalnik večinoma pozitivno vpliva na začetno opismenjevanje in 
dojemanje učne snovi. Takšen način omogoča uporabo aktivnih učnih metod poučevanja, 
učenci pa se po mnenju anketiranih učiteljev veselijo učenja z uporabo računalnika. V 
nadaljevanju so anketiranci ocenjevali dejavnike, ki ponazarjajo večjo angažiranost učencev 
pri učenju z računalnikom. Ugotovitve  v sliki 4 prikazujejo, da je računalnik za učence dober 
motivator, učna snov jim postane s tem bolj zanimiva, učenci pa bolj dejavni.  

 

SLIKA 4 Odziv učencev na učenje, podprto z IKT 
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Opombi: AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon. 

 

 

SLIKA 5  Vir informacij  

 

  Opombi: AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon. 

Čeprav si želimo, da bi učenci uporabljali različne vire informacij, je zanimivo, da učenci 
pogosteje iščejo informacije prek interneta (3,9) kot v učbenikih (slika 5). Iz podatkov, ki jih 
prikazuje slika 5 bi lahko sklepali, da so učenci ankentiranih učiteljev že zelo resni uporabniki 
interneta, vendar očitni le ni tako.  Iz slike 6  je razvidno, da otroci  IKT najraje uporabljajo za 
igranje igric (4,5) oziroma za zabavo (4.2).  Seveda lahko računalniške igre uporabljamo tudi 
pri pouku. Anketirani učitelji menijo, da je računalnik na razredni stopnji pri učenju in 
poučevanju zelo pomemben in izhodišče za nadaljnje izobraževanje (AS = 4,1). 

SLIKA 6  Pogled učencev na IKT 
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Opombi: AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon. 

 

2.3 Računalniška in internetna pismenost učiteljev 

Računalniška in internetna pismenost učiteljev je nujna pri izvajanju pouka z uporabo 
računalnika, zato smo želeli spoznati poglede učiteljev na računalnik in internet. 67,6 % 
anketiranih učiteljev v svojem poklicu uporablja računalnik redno dve in več ur na dan. 
Večina anketirancev računalnik uporablja kot orodje za pregledovanje pošte, pisanje učnih 
priprav, pedagoških poročil ter za iskanje potrebnih informacij po internetu. Glede na 
povprečno oceno 1,5  pa najmanj učiteljev uporablja računalnik za igranje računalniških iger. 
Podrobnosti so razvidne iz slike 7. 

SLIKA  7 Uporaba računalnika pri profesionalnem delu učiteljev 

 

         Opombi: AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon.  
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   Opombi: AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon. 

Učitelji računalnik večinoma uporabljajo za komuniciranje (AS = 4,8)  in za potrebe dela (AS 
= 4,4) (slika 8). Pri načinih pridobivanja znanja s področja IKT so anketiranci lahko izbrali 
več odgovorov. Učitelji so se najpogosteje (61,8 %) usposabljali sami ali pa na seminarjih 
(55,9 %) . Na vprašanje, ali je računalnik pomembna sestavina v pedagoškem poklicu, se  je 
58,8 % anketiranih učiteljev odločilo za trditev zelo pomemben, 41,2 % pa jih meni, da je 
pomemben, iz česar lahko sklepamo, da je računalnik med anketiranimi učitelji pomembna 
sestavina njihovega pedagoškega dela. Iz prakse vemo, da izobraževanje in strokovno 
usposabljanje učiteljev na področju IKT omogoča ministrstva za šolstvo in šport ter zavoda za 
šolstvo. Kljub temu se je le 47,1 % učiteljev strinjalo z dejstvom, da je strokovno 
izobraževanje s področja IKT dovolj razširjeno in dostopno.  

 

Sklep 

Zaradi relativno majhnega vzorca (34 anketirancev) obsežnejše statistične analize ne 
moremo narediti, so pa  rezultati ankete vseeno zanimivi in omogočajo prikaz stanja v prvem 
triletju osnovne šole. Hkrati pa je raziskava izhodišče za nadaljnje raziskave o rabi IKT v 
skupini mlajših osnovnošolskih otrok. Rezultati raziskave kažejo, da učenci in učitelji v 
prvem triletju uporabljajo IKT. Računalnik je danes pri pouku uporabljen kot didaktični 
pripomoček in ne več samo za razvedrilo. Razredni učitelji uporabljajo veliko računalniških 
didaktičnih programov, sicer še vedno največ pri matematiki, spoznavanju okolja in 
slovenščini. Računalnik se uporablja v vseh fazah učne ure in pri vseh učnih oblikah. Učitelji, 
ki računalnik uporabljajo v sklopu timskega in skupinskega dela, povečujejo medsebojno 
sodelovalno učenje. Prvotno hipotezo, da je učenje s pomočjo računalnika v prvem triletju 
učinkovitejše na področju iskanja informacij, začetnem opismenjevanju ter medsebojnem 
sodelovalnem učenju, lahko na podlagi dobljenih rezultatov potrdimo. Anketirani učitelji so 
opredelili, da je poučevanje s pomočjo računalnika v prvem triletju lahko učinkovitejše, 
predvsem na področju iskanja informacij, pri začetnem opismenjevanju pri posameznih 
predmetih ter pri medsebojnem sodelovanju. Učitelji menijo, da je računalnik dober 
motivator, ki omogoča aktivno učenje, skupno reševanje problemov ter medsebojno pomoč. 
Prav tako lahko potrdimo hipotezo, da se med učitelji kaže zanimanje za uporabo računalnika 
pri poučevanju, le da nekaterim primanjkuje znanj in spretnosti, zato bo treba v prihodnosti 
omogočiti dodatno širše strokovno izobraževanje s področja IKT. Večina anketirancev je 
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željna spodbujati znanje o uporabi IKT pri učencih, razvijati odgovornost za lastno učenje ter 
zagotoviti učinkovitejše učenje z uporabo računalnika, s čimer lahko potrdimo tudi ostali dve 
hipotezi. 
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