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POVZETEK 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) ima v izobraževanju pomembno vlogo, saj 

ponuja veliko možnosti za izboljšanje kakovosti poučevanja in učenja. V magistrski nalogi 

proučujemo povezanost IKT s socialnim vedenjem učencev. Tako smo v teoretičnem delu 

naloge predstavili vlogo in uporabo IKT v izobraževanju ter nekatere oblike socialnega 

vedenja učencev. V empiričnem delu naloge smo proučili vpliv IKT na socialno vedenje 

učencev. Raziskava je bila izvedena med učenci devetih razredov v izbranih slovenskih 

osnovnih šolah. Z raziskavo, v kateri je sodelovalo 608 učencev iz 60 osnovnih šol, smo 

ugotavljali, v kolikšni meri pogostost uporabe IKT vpliva na različne dejavnike socialnega 

vedenja učencev. Pri tem nas je zanimala razlika med učenci in učenkami ter razlika glede na 

lokacijo šole, ki jo učenci obiskujejo. Analiza rezultatov je pokazala, da pogostost uporabe 

IKT vpliva na socialno vedenje učencev. Ugotovili smo tudi statistično značilne razlike med 

učenci in učenkami, ni pa statistično značilnih razlik glede na to, ali učenci prihajajo iz 

mestnega ali podeželskega okolja. 

Ključne besede: informacijsko-komunikacijska tehnologija, digitalne kompetence, socialno 

vedenje, učenci, osnovna šola 

SUMMARY 

Information and communications technology (ICT) has an important role in the education, 

because it offers a lot of opportunities to improve quality of teaching and learning. In the 

master's thesis the relationship between the ICT and the social behaviour of the pupils are 

studied. In the theoretical part of the thesis the role and the use of ICT in the education and 

some forms of social behaviour of the pupils were presented. In the empirical part of the 

thesis we have studied the influence of ICT on social behaviour of pupils. A research was 

performed among pupils from the ninth class in selected primary schools. With this research, 

in which participated 608 pupils from 60 primary schools, we wanted to determine the extent 

to which the frequency of ICT usage effects on different factors of pupil's social behaviour. 

We wanted to find out if there are differences between girls and boys considering the topic 

and what are differences considering the location of the school. The analysis of the results 

showed that the frequency of ICT uses does effect on social behaviour of pupils. There were 

some statistically significant differences between the sexes, but there were no statistically 

significant differences whether pupils were from urban or rural environment. 

Keywords: information-comunication technology, digital competences, social behaviour, 

pupils, primary school 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretična izhodišča 

V šolah se soočamo z generacijo, ki svojo mladost v celoti doživlja v digitalnem okolju. 

Sistem izobraževanja se zaradi vedno večjega vstopa informacijsko-komunikacijske 

tehnologije (IKT) v šolski prostor spreminja. IKT ni namenjena le zabavi in razvedrilu, 

temveč postaja vedno bolj pomemben del vzgojno-izobraževalnega procesa. Računalnik 

omogoča učenje pri različnih predmetih v vseh razredih osnovne šole. Zato šole skrbijo za 

računalniško opismenjevanje otrok, ki morajo biti vešči iskanja informacij in znanja. Naloga 

učitelja je, da učence ob tem spremlja in usmerja ter jim postavlja časovne in vsebinske okvire 

pri uporabi IKT (Škrabar 2010). 

Za uporabo IKT, kot tudi za poznavanje možnosti uporabe IKT in razumevanje njenih 

učinkov, so potrebne določene spretnosti in veščine, ki jih nekateri imenujejo digitalne 

kompetence (Jisc 2014). Digitalna kompetenca zajema varno in kritično uporabo IKT pri delu 

in v prostem času. Tako digitalna kompetenca zahteva temeljito razumevanje in poznavanje 

narave, vloge in priložnosti IKT v vsakdanjem življenju. Pri tem uporaba IKT zahteva kritičen 

in refleksiven odnos do razpoložljivih informacij in odgovorno uporabo interaktivnih medijev 

(Gileran 2014, 21). Digitalno kompetenten posameznik je s smiselno uporabo IKT bolj 

inovativen, ustvarjalen in uspešen. 

Sistematično uvajanje uporabe IKT v slovensko šolstvo (informatizacija šol) se je začelo v 

letu 1994 s projektom Računalniško opismenjevanje (RO)
1
 (Florjančič 2012, 253). Namen 

projekta je bil slovenskim vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) zagotoviti strojno in 

programsko (sistemsko in didaktično) računalniško opremo. Projekt je vključeval tudi 

usposabljanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju ter razvojno-raziskovalne projekte za 

uvajanje IKT v pedagoško delo. Vzpostavljeno je bilo Slovensko izobraževalno omrežje 

(SIO).
2
 Do danes so se zvrstili številni drugi projekti (E-šolstvo, E-gradiva, Inovativna 

pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja, E-šolska torba, EU Folio …). Projekte 

podrobneje predstavljamo v poglavju 2.5. 

Sodobna IKT prinaša nove in še učinkovitejše načine pridobivanja znanja in s tem otrokom 

omogoča pridobitev kompetenc 21. stoletja,
3
 s katerimi se bodo lažje vključevali v sodobno 

družbo. Tenety (2015) je mnenja, da virtualni svet s socialnimi mediji pozitivno vplia na 

odnose med ljudmi. Makin (2012) navaja, da je IKT s socialnimi omrežji povezala svet med 

seboj, zaradi socialnih omrežij (Facebook, Skype, Viber …) pa se ljudje lahko brezplačno 

                                                 
1
 Http://ro.zrsss.si. 

2
 Http://projekt.sio.si. 

3
 Globalna komunikacija, sodelovalno delo, konstruktivno reševanje problemov, kritično razmišljanje, 

razvoj ustvarjalnosti. 
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pogovarjajo povsod po svetu. Poleg že omenjenih pozitivnih učinkov pa IKT prinaša tudi 

marsikaj negativnega. 

Raziskava Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD 2015) ugotavlja, da: 

 učenci, ki v šoli zelo pogosto uporabljajo računalnike, dosegajo slabše rezultate, 

 učenci, ki v šoli uporabljajo računalnik zmerno (1-krat ali 2-krat tedensko), dosegajo 

nekoliko boljše rezultate od učencev, ki računalnik uporabljajo poredko, 

 se znanje učencev na področju branja, matematike in naravoslovja zaradi uvajanja IKT ni 

opazno izboljšalo, 

 učenci v državah, ki se v mednarodnih testih znanja uvrščajo najvišje (Južna Koreja, 

Kitajska, Hongkong, Japonska ...), v šolah uporabljajo mnogo manj računalnikov in 

interneta kot v drugih državah, 

 Singapur, kjer učenci v šoli uporabljajo zelo malo IKT, na področju digitalne pismenosti 

dosega najboljše rezultate. 

Na negativne učinke rabe IKT opozarja tudi Makin (2012). Ugotavlja namreč (prav tam), da 

otroci preživijo za računalniki preveč časa, kar vpliva na njihovo socialno vedenje, predvsem 

na njihove sposobnosti samozavestnega govornega nastopanja, sposobnost branja, slabši pa je 

lahko tudi uspeh v šoli. Otroci se zaradi prepogoste uporabe IKT manj družijo z vrstniki, s 

katerimi bi morali graditi odnose in prijateljske vezi ter se prilagajati drug drugemu. 

Prekomerna raba IKT ter pomanjkanje gibanja in športa vplivata tudi na fizično počutje otrok, 

pojavijo se lahko debelost, slaba motorika, slaba koordinacija, poslabšan vid, zmanjša se 

prožnost telesa (prav tam). 

Otroci so podvrženi vse večjim nevarnostim. Nasilje na zaslonu jim je dosegljivo v vsakem 

trenutku. Po mnenju Škrabarjeve (2010) je to nasilje potencirano predvsem z igranjem 

računalniških video igric, saj s tem otroci povečujejo lasten nagon nasilja, kar pa škodi 

razvoju otrokove osebnosti. Zarnik Hrovat (2011) ugotavlja, da odvisnost otrok od IKT v 

možganih sproži določene spremembe. Otrok čuti vedno večjo potrebo po uporabi IKT. Ta 

postane pri otroku osnovna potreba, vse drugo zanj postane nepomembno. Otrok izgubi 

interes za družino, prijatelje in celotno socialno okolje. Tudi hobiji mu več niso pomembni. 

Zaradi IKT lahko otrok (ali mladostnik) popolnoma spremeni svoj bioritem, zamenja noč in 

dan, je utrujen, izgubi voljo za gibanje, zapira se v prostor in postane zanemarjen. Njegova 

edina želja je, da bi lahko še več časa preživel za računalnikom oziroma na spletu. Kadar ni za 

računalnikom (prav tam), spremeni svoje vedenje, postane nemiren, depresiven, razdražljiv in 

celo agresiven. Pomembno vlogo pri pravilnem doziranju IKT otrokom morajo odigrati starši 

in učitelji, ki morajo otroku pravočasno postaviti pravila in jim razložiti, da IKT ni namenjena 

le zabavi, ampak je lahko tudi zelo koristen delovni pripomoček. Nevarnostim napačne ali 

prekomerne rabe IKT so izpostavljeni predvsem otroci, katerih starši so veliko odsotni. Zato 

je treba takšnim otrokom IKT približati na njim primeren način, saj bodo le tako prepoznali 

pravo vrednost njene uporabe. Z nevarnostmi prekomerne in napačne rabe IKT, ki vodi v 
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digitalno odvisnost, se morajo seznaniti tudi starši. IKT ljudi potegne v virtualno resničnost in 

jih s tem naredi nedovzetne za tiste, ki so v resnični bližini. Med mladostniki se večajo 

razdalje, tako izgubljajo stik z vrstniki in okoljem, ki je zelo pomemben za razvoj mladega 

človeka. Empatija, sposobnost razumevanja čustev drugih, izgublja pomen. Mladi ljudje so 

tako prikrajšani za pomembne izkušnje, ki jih potrebujejo za svoj razvoj socialnega vedenja 

(prav tam). Goleman (2014, 12) govori o družbenem avtizmu kot posledici prepogoste 

uporabe IKT. S pomočjo IKT si mladi ustvarjajo lastno resničnost, v kateri se lahko izognejo 

manj prijetnim situacijam. 

Po mnenju Gentila (2014) je veliko zabavnih vsebin, ki jih ponuja IKT, namenjenih mladini, 

ki je potencialni uporabnik IKT tudi za naprej. Seveda poleg neprimernih vsebin obstajajo 

tudi ustrezni tehnični pripomočki in vsebine, ki so otrokovi starosti primerni in pozitivno 

usmerjajo njegov celostni razvoj. Otroka vodijo k reševanju problemov, razvoju spretnosti, 

učinkovitejši miselnosti, ponavljanju in utrjevanju znanja. 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS 2014)
4
 je med prebivalci 

Slovenije 18,4 % mladoletnih oseb. Med rednimi uporabniki interneta v Sloveniji so najbolj 

številčni otroci, stari med 10 in 15 let. V tej starostni skupini internet uporablja 98 % otrok, 

80 % internet uporablja vsak ali skoraj vsak dan, 15 % pa vsaj enkrat na teden. Več kot 95 % 

otrok ima mobilni telefon. 

Zanimive so tudi ugotovitve o razlikah pri uporabi IKT glede na spol otrok (Becta 2008): 

 dečki uporabljajo več IKT kot učenke, vendar jo dečki uporabljajo bolj za zabavo, učenke 

pa za šolsko delo, 

 motivacija za uporabo IKT je večja pri dečkih, saj so sami po sebi bolj zainteresirani za 

tehnologijo, deklicam je IKT le pripomoček pri delu, zabavne vsebine jih demotivirajo, 

 stereotipni pogledi (spol) na tehnologijo in socialno-ekonomski dejavniki imajo pri 

uporabi IKT večji vpliv pri dekletih, 

 interes deklet za IKT se z njihovo starostjo manjša, 

 spletnemu nadlegovanju so bolj izpostavljena dekleta. 

Okolje, v katerem odraščajo današnji otroci, se zaradi naglega razvoja IKT spreminja. Čeprav 

razvoj IKT prinaša veliko prednosti, so opazne spremembe na različnih področjih, predvsem 

pri socialnem vedenju otrok. Spremembe opažajo tako starši kot učitelji v šolah. Razvoj IKT 

tako zahteva nove pristope pri vzgoji in izobraževanju, zaradi česar moramo spremembe na 

področju socialnega vedenja otrok predhodno dobro raziskati. 

                                                 
4
 Http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=5028. 
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1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave 

Glede na to, da je avtor magistrske naloge ravnatelj osnovne šole, ki skrbi za organizacijo in 

izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela in se dnevno sooča s pritiski za intenzivnejšo uporabo 

IKT, smo opravili raziskavo o učinkih uporabe IKT na socialno vedenje učencev. 

Z magistrsko nalogo želimo doseči naslednje cilje: 

 proučiti obstoječo domačo in tujo literaturo s področja IKT, digitalnih kompetenc in 

socialnega vedenja, 

 proučiti izsledke razpoložljivih raziskav o uporabi IKT v osnovnih šolah, 

 raziskati vpliv pogoste uporabe IKT na socialno vedenje učencev. 

Z raziskavo, ki je potekala v okviru empiričnega dela naloge, smo skušali ugotoviti vpliv 

pogostosti uporabe IKT na socialno vedenje učencev. Preverili smo naslednji trditvi: 

H1: Obstajajo statistično pomembne razlike v vplivu pogostosti uporabe IKT na socialno 

vedenje učencev glede na spol. 

H2: Obstajajo statistično pomembne razlike v vplivu pogostosti uporabe IKT na socialno 

vedenje učencev glede na lokacijo šole (urbano ali neurbano okolje). 

1.3 Predstavitev metod raziskovanja 

Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. 

V teoretičnem delu smo proučili, medsebojno primerjali in analizirali slovensko in tujo 

razpoložljivo literaturo s področja uporabe IKT in njenega vpliva na socialno vedenje 

učencev. 

V empiričnem delu naloge smo izvedli kvantitativno raziskavo. Podatke smo zbrali s pomočjo 

vprašalnika, prirejenega za devetošolce. Vprašanja so standardizirana, lestvičnega tipa. 

Vprašalnik smo pilotsko testirali na eni od osnovnih šol. Za anketiranje smo uporabili 

odprtokodno aplikacijo 1KA.
5
 

V raziskavo smo vključili devetošolce na namensko izbranih osnovnih šolah iz celotne 

Slovenije. Šole smo razdelili na mestne in podeželske. Podatke smo pridobili od ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport. K sodelovanju smo povabili 80 osnovnih šol in sicer 40 

mestnih in 40 podeželskih. Vprašalnike smo na šole posredovali na osnovi dogovora z 

ravnatelji v elektronski obliki. Šole so k anketiranju povabile vse devetošolce. Na povabilo za 

izpolnjevanje vprašalnikov se je odzvalo 60 šol, in sicer 30 mestnih in 30 podeželskih. 

                                                 
5
 Https://www.1ka.si. 
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Zbrane podatke smo obdelali s programom za obdelavo statističnih podatkov SPSS.
6
 

Pogostost uporabe IKT (na primer brskanje po internetu, igranje iger, šolsko delo, uporaba 

mobilnih telefonov …) smo merili na 5-stopenjski lestvici, pri čemer je ocena 5 pomenila 

pogosto uporabo, 1 pa neuporabo. Za analizo smo iz danih spremenljivk izračunali indeks 

uporabe IKT, ki smo ga uporabili v bivariatnih (primerjava povprečij, analiza variance) in 

multivariatnih (linearna regresijska analiza) analizah. 

Socialno vedenje učencev smo ugotavljali na podlagi trditev, za katere so anketiranci ocenili 

svojo stopnjo strinjanja. Tudi pri tem smo uporabili 5-stopenjsko Likertovo lestvico, kjer je 

ocena 1 pomenila popolno nestrinjanje in ocena 5 popolno strinjanje. Spremenljivke so bile 

razdeljene po sklopih, pri čemer smo z enim sklopom merili odnos do drugih ljudi, 

odgovornost, agresivno vedenje, depresivno vedenje, samopodobo in odvisnost od tehnolgije. 

Za posamezne sklope spremenljivk smo izračunali indekse, ki smo jih uporabili v nadaljnji 

analizi. Vpliv pogostosti uporabe IKT na socialno vedenje smo preverjali z linearno 

regresijsko analizo. Z linearno regresijo smo preverjali tudi veljavnost hipotez (H1 in H2). 

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

Raziskavo smo omejili na populacijo devetošolcev v izbranih osnovnih šolah, pri čemer 

predpostavljamo, da so otroci zaradi prepogoste uporabe IKT vedno bolj socialno osamljeni. 

Predpostavljamo, da so zbrani viri in literatura za namen magistrskega dela, za področje 

raziskave, dovolj relevantni. 

Predpostavili smo, da bo, zaradi predhodnega dogovora z ravnatelji, vprašalnike izpolnila 

večina devetošolcev na izbranih osnovnih šolah. Za izpolnjevanje vprašalnikov smo 

potrebovali soglasja staršev, ki smo jih pridobili pred začetkom raziskave. Pri pridobivanju 

soglasij ni bilo težav, saj je bilo anketiranje anonimno. 

V sedanji populaciji vseh slovenskih devetošolcev je 49 % deklet, kar smo upoštevali pri 

reprezentativnosti vzorca. Predpostavljali smo, da bomo dobili vrnjene vprašalnike v približno 

takšnem razmerju. 

Seveda na socialno vedenje učencev vpliva več dejavnikov, vendar smo se v raziskavi omejili 

le na uporabo IKT. 

1.5 Prispevek dela k razvoju znanosti 

V Sloveniji še nismo zasledili podobne raziskave, zato bo raziskava, opravljena v okviru 

magistrske naloge, prispevala k razvoju znanosti na področju rabe IKT v izobraževanju. 

                                                 
6
 Http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss. 
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Rezultate naše raziskave bodo lahko uporabili vsi tisti, ki so odgovorni za umeščanje IKT v 

šolski prostor, in vsi, ki raziskujejo učinke uporabe IKT v izobraževanju. 
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2 INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA 

2.1 Opredelitev osnovnih pojmov 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) je širok pojem, ki je imel zaradi hitrega 

razvoja tekom let različne pomene. Tako je v 80. letih prejšnjega stoletja pojem označeval vse 

tehnologije (v tistem obdobju je bil v rabi pojem informacijska tehnologija – IT), ki so se 

uporabljale za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje in zaščito podatkov. Sredi 90., s pojavom 

interneta, je pojem vključeval tudi tehnologije in programsko opremo, ki je potrebna za 

podporo komunikaciji, za omogočanje dostopa do digitalnih informacij in medijev (Pedro 

2012). Blurton (1999) IKT opredeli kot sklop različnih tehnoloških orodij in virov, ki se 

uporabljajo za komuniciranje, ustvarjanje, razdeljevanje, shranjevanje in upravljanje 

informacij. Ta tehnološka orodja in viri pa vključujejo računalnike, internet, naprave za 

oddajanje (radio, televizija) in telefonijo. Podobno opredelitev poda Elston (2015), ki IKT 

opredeli kot tehnologijo za upravljanje informacij in tehnologijo, ki se uporablja pri 

komunikaciji. Elston (prav tam) pojma IT ne razlikuje od pojma IKT. Beseda 

»komunikacijska« se je pojavila z razvojem telekomunikacij. Pojem IKT se uporablja 

predvsem na področju izobraževanja. 

Seveda univerzalne opredelitve IKT ni. Pedro (2012) opozarja, da so bili koncepti IKT (s tem 

pa misli na različne tehnologije) uporabni v osemdesetih in devetdesetih letih, danes pa je 

tisto, kar je ključno, povezanost (z drugimi ali z internetom), ne glede na napravo, storitev ali 

platformo. Danes se na področju tehnologije dogajajo tri velike spremembe, ki so med seboj 

povezane: pojav mobilnih digitalnih platform, uporaba in obdelava velikih količin podatkov 

(angl. big data) in porast računalništva v oblaku (Laudon in Laudon 2014). 

Internet (International Network) je svetovno omrežje računalniških omrežij in osnovni 

gradnik IKT. Začetki interneta segajo v 60. leta, ko je nastalo prvo računalniško omrežje, 

imenovano ARPA-net, ki je omogočalo prenos podatkov. Omrežje je bilo razvito pod 

okriljem ameriškega obrambnega ministrstva. Tako je znana povezava omrežja agencije 

ARPA, leta 1969, s štirimi ameriškimi univerzami (Briggs in Burke 2005). Omrežje ARPA-

net je sprva povezovalo le vojaška omrežja, kasneje pa se je razširilo tudi na raziskovalne 

ustanove. Federal Networking Council
7
 je leta 1995 internet opredelil kot globalni 

informacijski sistem. 

Danes je internet del vsakdanjega življenja in uporabniki ga uporabljajo za različne namene – 

iskanje informacij, komunikacijo. Tako se internet uporablja za izmenjavo e-pošte, telefonijo, 

videotelefonijo, video konference, klepet (angl. chat), izmenjavo datotek, elektronsko 

bančništvo, e-upravo, nakupovanje in prodajanje, igranje iger ... (Hamburger in Ben-

                                                 
7
 Http://www.fnc.gov. 
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Artzi 2000). Storitve interneta se neprestano širijo in razvijajo. Danes tako govorimo o 

internetu stvari (angl. Internet of Things – IoT), ki ga lahko opredelimo kot zbir preko 

interneta medsebojno povezanih stvari (ljudje, oznake, senzorji itd.), ki imajo možnost za 

merjenje, komunikacijo in delovanje po vsem svetu. Ključna ideja interneta stvari je 

pridobitev informacij o našem okolju za razumevanje, nadzor in delovanje v njem (Diaz idr. 

2016). 

IKT uporabljamo v podjetjih, javni upravi, zdravstvu, knjižnicah in seveda v izobraževanju. V 

okviru šolskega okolja IKT običajno vključuje: računalnike, tiskalnike, optične čitalnike, 

video- in DVD-predvajalnike, računalniško omrežje, digitalne in video kamere, snemalne 

naprave ter interaktivne table. 

2.2 Digitalna kompetenca 

Za učinkovito uporabo digitalnih tehnologij potrebujejo uporabniki določene spretnosti in 

veščine. Za opis znanj in kompetenc za uporabo digitalnih tehnologij se uporablja več 

različnih izrazov, kot so na primer IKT-spretnosti, tehnološka znanja, pismenost 21. stoletja, 

informacijska pismenost, digitalna pismenost in računalniško znanje. Vsi ti izrazi se pogosto 

uporabljajo tudi kot sopomenke – na primer digitalna kompetenca in digitalna pismenost 

(Adeyemon 2009; Hague in Payton 2010). 

Digitalna kompetenca je postala temelj razprav o tem, katere vrste znanj in razumevanj bi 

morali imeti ljudje v družbi znanja. Gre za bolj ali manj politični koncept, ki odraža 

prepričanje in celo želje o bodočih potrebah državljanov. Izhaja iz potrebe po gospodarski 

konkurenčnosti, pri čemer se nove tehnologije obravnavajo kot priložnosti in rešitve za večjo 

gospodarsko konkurenčnost (Punie 2007). 

Digitalna kompetenca je ena ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja. Ključne 

kompetence pomenijo znanje, spretnosti in stališča, ki jih mladi potrebujejo za uspeh ne le v 

gospodarstvu in sodobni družbi, ampak tudi v zasebnem življenju. Evropski parlment je 

opredelil osem ključnih kompetenc, med katere se uvršča tudi digitalna kompetenca 

(Evropska komisija 2013). Evropski parlament in svet (2006) sta digitalno kompetenco 

opredelila kot varno in kritično uporabo tehnologij informacijske družbe pri delu in v prostem 

času. Digitalna kompetenca tako vključuje osnovna znanja uporabe računalnikov za iskanje, 

ocenjevanje, shranjevanje, izdelavo, predstavitev in izmenjavo informacij ter za 

sporazumevanje in sodelovanje preko interneta (Evropski parlament in svet 2006, 6). 

Med raziskovalci se odpira vprašanje, kaj novega prinaša izraz digitalna kompetenca. 

Ugotavljamo, da različni avtorji pojem digitalna kompetenca opredelijo različno, vendar 

imajo opredelitve skupne točke. Wechtersbach (2009) poudarja, da izraz digitalna 

kompetenca lahko razumemo kot značilnosti in veščine posameznika, s katerimi ta izraža 
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svoje spretnosti, znanja, vrednote, da lahko uspešno opravi določeno nalogo ali opravi delo z 

IKT. Digitalna kompetenca vključuje temeljito poznavanje vrednosti IKT in razumevanje 

njene vloge pri delu in v zasebnem življenju. Poleg že omenjenih veščin za uspešno uporabo 

IKT pojem digitalna kompetenca vključuje tudi zavedanje o možnih nevarnostih IKT (prav 

tam). 

JISC (2014) digitalne kompetence opredeli kot sposobnosti posameznika za življenje, učenje 

in delo v digitalni družbi. JISC predstavlja model, sestavljen iz petih sestavin (prav tam): 

 medijska pismenost – kritično ocenjevanje prebranega in ustvarjanje akademskih 

medijskih predstavitev, 

 informacijska pismenost – iskanje, interpretacija, evalvacija, upravljanje in deljenje 

informacij z drugimi, 

 komunikacija in sodelovanje – sodelovanje v digitalnih izobraževalnih in raziskovalnih 

omrežjih, 

 IKT-pismenost – sprejemanje, prilagajanje in uporaba digitalnih naprav, aplikacij in 

storitev, 

 digitalna izobrazba – sodelovanje v akademskih, strokovnih in raziskovalnih praksah, ki 

temeljijo na digitalnih sistemih. 

Pri tem JISC (prav tam) izpostavlja, da so izobrazba, digitalna pismenost ter komunikacija in 

sodelovanje pomembne akademske spretnosti, ki pa se ne izvajajo v izključno digitalnih 

okoljih oziroma samo z digitalnimi orodji. 

Ferrari (2012) predstavlja model digitalnih kompetenc, ki vključuje: 

 upravljanje informacij, 

 sodelovanje, 

 komunikacijo in izmenjavo, 

 ustvarjanje vsebin in znanja, 

 etiko in odgovornost, 

 evalvacijo in reševanje problemov, 

 tehnične postopke. 

Kot sposobnost posameznika za uspešno opravljanje nalog v digitalnem okolju opredeljujeta 

digitalne kompetence tudi Jones-Kavalier in Flannigan (2008). Pri tem navajata, da beseda 

»digitalno« pomeni informacije, prestavljene v numerični obliki, ki se uporabljajo predvsem v 

računalnikih, »pismenost« pa vključuje sposobnost branja in interpretacijo medijev, 

reproduciranje podatkov in slik s pomočjo digitalne obdelave ter vrednotenje in uporabo 

novih znanj, pridobljenih iz digitalnih okolij. 

Hague in Payton (2010) digitalno kompetenco opredelita kot sposobnost razumevanja, kako 

in kdaj je digitalno tehnologijo primerno uporabiti pri podpori procesov ustvarjanja, 
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sodelovanja in učinkovitega komuniciranja. Aviram in Eshet-Alkalai (2006) digitalno 

kompetenco opisujeta kot kombinacijo tehničnih, proceduralnih, kognitivnih in čustveno-

socialnih veščin. Calvani (2012) pa poudarja, da je digitalna kompetentnost širši pojem kot 

IKT-pismenost, saj vključuje tudi druge vrste pismenosti, kot so informacijska pismenost, 

medijska pismenost in vizualna pismenost. Meni, da je treba poleg tehničnega znanja dati 

poudarek tudi višjim kognitivnim sposobnostim in družbeno-etično-relacijskim vprašanjem, 

ki so povezana z uporabo tehnologij. 

Walker in White (2013) predstavljata model digitalne kompetence, ki vključuje 4 sestavine. 

 Proceduralna kompetenca, ki jo opredelita kot sposobnost izvajanja določenih postopkov, 

na primer »pritisnete pravi gumb«. To je znanje/veščina za uporabo določenega dela 

strojne/programske opreme in ne vključuje znanj/nadarjenosti, vezanih na vsebino. 

 Socialna digitalna kompetenca pomeni, da uporabnik zna izbrati in uporabiti ustrezna 

orodja in jezik v danem socialnem kontekstu. Primer napačne rabe: oseba X je zahtevala, 

da ji internetni ponudnik pošlje pozabljeno geslo za e-pošto kar preko Twitterja. 

 Digitalna kompetenca diskurza predstavlja sposobnost uporabe širšega nabora digitalnih 

orodij pri opravljanju določene naloge. Tako na primer študent v seminarsko nalogo 

vključi raziskave, načrtovanje, pisanje in pošiljanje, vsaka od teh nalog pa zahteva 

uporabo različnega orodja. 

 Strateška kompetenca, ki se kaže v sposobnosti reševanja problemov, odpravljanja napak 

in kompenziranja vrzeli v znanju. 

Poročilo Evropske komisije (2013) predstavlja ugotovitve projekta DIGCOMP
8
 in predlaga 

evropski okvir digitalnih kompetenc za vse državljane. Poročilo opredeli pet področij 

digitalne kompetence, ki jih sestavlja 21 kompetenc, opredeljenih na treh nivojih (osnovnem, 

srednjem in naprednem). Tako je digitalna kompetenca sestavljena iz naslednjih področij 

(prav tam): 

 Informacije: Uborabnik naj bi znal upravljati z informacijami, se pravi jih identificirati, 

najti, predelati, shraniti, organizirati in analizirati ter vrednotiti njihovo relevantnost. 

 Komunikacija: Uporabnik naj bi bil vešč komuniciranja v digitalnem okolju, naj bi znal 

izmenjevati vsebine s pomočjo spletnih orodij, se povezovati in sodelovati z drugimi s 

pomočjo digitalnih orodij ter delovati in sodelovati v skupnostih in omrežjih. 

 Ustvarjanje vsebin: Uporabnik naj bi znal ustvarjati in urejati nove vsebine (besedilo, 

slike, video), vključiti in ponovno predelati prejšnje znanje in vsebine. V to področje sodi 

tudi programiranje ter razumevanje licenc in spoštovanje avtorskih pravic. 

 Varnost: Uporabnik naj bi znal poskrbeti za zaščito naprav, varovanje osebnih podatkov, 

varovanje digitalne identitete. Poleg navedenega pa v to področje sodi tudi zdravstveni 

vidik – varovanje pred odvisnostjo, varovanje zdravja (vid, pravilna drža ...) 

                                                 
8
 DIGCOMP: Okvir razvoja digitalnih kompetenc v Evropi. Http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf. 
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 Reševanje problemov: Uporabnik naj bi znal ugotoviti digitalne potrebe in vire, reševati 

konceptualne probleme s pomočjo digitalnih orodij ter sprejemati odločitve o 

najprimernejšem digitalnem orodju glede na namen in potrebe. Poleg tega naj bi znal 

reševati (osnovne) tehnične probleme ter nadgrajevati svoje digitalne kompetence. 

Digitalna orodja nam omogočajo dostop do velikega števila informacij, zato je pomembno, da 

jih znamo poiskati, jih ovrednotiti in smiselno uporabiti v vsakdanjem življenju (Kreuh in 

Brečko 2011, 5). Digitalno kompetenco naj bi učenci pridobili že v času izobraževanja. 

2.3 Informacijsko-komunikacijska tehnologija v izobraževanju 

Zaradi vedno večjih družbenih, gospodarskih in vzgojno-izobraževalnih potreb je uvajanje 

IKT v naše življenje vse bolj pomembno. Razvoj družbe teži k razvijanju in razširjanju visoke 

tehnologije. Tako je po mnenju Tišlerja (2006, 11) pomembno in neizogibno IKT uvajati v 

čim večji meri že v predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje. Če bomo otroke v vrtcu in 

učence v osnovni šoli navajali in učili uporabe različne IKT, bodo ti kot odrasli lažje razvili 

ustrezne spretnosti in veščine za uspešno obvladovanje hitrega razvoja tehnologije v sodobni 

družbi. 

IKT se je v izobraževanje pričela uvajati v zgodnjih osemdesetih letih (Brečko in Vehovar 

2008). V tistem času je to pomenilo predvsem uvajanje računalnikov v šole, danes pa IKT 

ponuja množico orodij, ki v izobraževanju odpirajo nove možnosti in s tem omogočajo 

prilagajanje pouka po meri posameznika, ki na tak način lažje pridobiva pomembne digitalne 

kompetence (MIZŠ 2012, 11). Kot pravi Bocconi s sodelavci (2012) prinaša IKT velike 

prednosti na področju fleksibilnosti, individualizacije in personalizacije učenja in poučevanja. 

Vlogo IKT v izobraževanju lahko opredelimo na več nivojih, in sicer na sistemskem nivoju, 

nivoju šole, nivoju učiteljev in nivoju učencev. Na sistemskem nivoju je IKT namenjena 

podpori učnega okolja in podpori delovanja organizacije, na nivoju učiteljev in učencev pa je 

namenjena izboljšanju učenja učencev in razvijanju digitalnih kompetenc, tako pri učiteljih 

kot pri učencih (Kreuh in Brečko 2011, 6). Avtorici (prav tam, 6) navajata razloge za uporabo 

IKT v šoli: 

 je sodoben medij in podpira učenje 21. stoletja, 

 z uporabo IKT se razvijajo funkcionalne spretnosti, ki so potrebne v življenju, 

 omogoča kreativno učenje in razvoj inovativnih metod poučevanja, 

 omogoča hiter dostop do informacij, 

 učenci ob uporabi IKT dlje časa obdržijo koncentracijo, 

 omogoča zbiranje, obdelavo, hranjenje in učinkovito predstavitev podatkov, 

 podpira vseživljenjsko učenje, 

 omogoča uporabo različnih e-gradiv, 

 učiteljem omogoča povezovanje s sodelavci, 
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 ob ustrezni uporabi poglablja predmetna znanja. 

Dostop do IKT v izobraževanju državam in posameznikom pomaga, da konkurirajo v globalni 

ekonomiji z ustvarjanjem usposobljene delovne sile. Prav tako dostop do IKT olajša socialno 

mobilnost (UNESCO 2015). Intenziteta uvajanja IKT je odvisna od več dejavnikov, med 

najpomembnejšimi so infrastruktura, šolska politika in management (Skryabin idr. 2015). 

Pedro (2012) navaja razloge, zaradi katerih vlade posameznih držav vpeljujejo IKT v 

izobraževanje: 

 ekonomske – potreba po digitalno usposobljenih delavcih, 

 socialne – zmanjševanje razlik med tistimi, ki si lahko privoščijo dostop do digitalne 

tehnologije, in tistimi, ki si zaradi socialno-ekonomskih razlogov tega ne morejo 

privoščiti, 

 kulturne – IKT omogoča nove oblike kulturnega izražanja in ima posreden vpliv na 

odnos, ki ga imajo ljudje s kulturo. S pomočjo IKT je lahko vsak posameznik potrošnik in 

ustvarjalec te kulture. 

V povezavi z IKT v izobraževanju pa ne moremo mimo novejših pojmov in konceptov, ki se 

uveljavljajo na tem področju. 

Uvajanje IKT v izobraževanje poznamo kot e-izobraževanje. E-izobraževanje razumemo kot 

krovni pojem izobraževanja, podprtega s tehnologijo in novimi pedagoškimi in učnimi 

pristopi, ki se lahko izvajajo v razredu ali izven razreda (Brečko 2015). Podobno kot pri 

opredelitvi IKT gre tudi pri opredelitvi pojma e-izobraževanje za precejšnjo neenotnost. Tako 

Sangrà in soavtorji (2012) ob pregledu literature ugotavljajo, da se pojavljajo štiri kategorije 

opredelitev e-izobraževanja, in sicer opredelitve, ki so tehnološko usmerjene (poudarjen je 

tehnološki vidik), opredelitve, usmerjene na dostopnost (e-izobraževanje kot dostop do virov 

in znanja), opredelitve, usmerjene na vidik komunikacije in povezovanja (e-izobraževanje kot 

orodje za komunikacijo, sodelovanje in interakcijo), ter opredelitve, ki poudarjajo pedagoški 

pristop (e-izobraževanje kot nov način učenja oziroma izboljšanje obstoječih pedagoških 

paradigem). Bregar, Zagmaister in Radovan (2010) razlikujejo e-izobraževanje v širšem 

pomenu oziroma delno tehnološko podprto izobraževanje in e-izobraževanje v ožjem pomenu 

oziroma celostno e-izobraževanje. Pri tem e-izobraževanje v širšem pomenu opredelijo kot 

izobraževanje z uporabo IKT, ki pa je predvsem namenjena dopolnitvi in obogatitvi pouka. E-

izobraževanje v ožjem pomenu, oziroma celostno e-izobraževanje, pa predvideva celostno 

tehnološko podporo v vseh prvinah izobraževalnega procesa. IKT je tako vključena v vse 

izobraževalne procese: pedagoško in administrativno podporo ter tudi v učna gradiva, s čimer 

se učni proces lahko izvaja tudi ob fizični ločenosti učitelja in udeleženca (Bregar, Zagmaister 

in Radovan 2010, 8). 

Vmesna stopnja med delno tehnološko podprtim izobraževanjem in celostnim e-

izobraževanjem je t. i. kombinirano učenje (angl. blended learning). Kot pravi Graham 
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(2013), še vedno ni enotne opredelitve kombiniranega učenja. Eden od razlogov je tudi ta, da 

gre za področje oziroma koncept, ki se neprestano razvija. Najpogosteje je kombinirano 

učenje opredeljeno kot kombinacija tradicionalnega, neposrednega (angl. face to face) in 

virtualnega stika z učiteljem. 

V zadnjih letih se tudi pri nas uvaja t. i. obrnjeno učenje oziroma obrnjenja učilnica (angl. 

flipped classroom), ki spreminja učenčevo tipično delo (Vignare 2007). Predstavitev učne 

snovi je posneta in dosegljiva prek spleta. Učenci si posnetek, predstavitev snovi, ogledajo 

doma, pred učno uro, delo v razredu pa se nato osredotoča na učne aktivnosti, pri katerih 

učenci v skupinah lahko obdelujejo koncepte na višjih nivojih, učitelj jih usmerja, daje 

povratne informacije in skupaj predelujejo ključne ideje. Več študij je pokazalo, da obrnjeno 

učenje lahko doprinese k izboljšanim učnim izidom, ker spodbuja reševanje problemov in 

praktično delo (Berrett 2012; Haak idr. 2011; Missildine idr. 2013). 

Z neenotno opredelitvijo se srečamo tudi pri e-gradivu. Opredelitev e-gradiva je lahko zelo 

splošna. Tako je lahko e-gradivo vsako gradivo, ki je v elektronski obliki (na primer izroček 

predstavitve). Lahko pa je e-gradivo tisti digitalni vir, ki je sestavljen iz lekcij, ki poleg same 

predstavitve vsebine vsebujejo tudi interaktivne naloge ali celo sodelovanje uporabnikov e-

gradiva (McGreal 2004). S pomočjo e-gradiv lahko učitelj učencem znanje podaja na 

drugačen način. Uporaba e-gradiv v razredu omogoča večjo individualizacijo in 

diferenciacijo, kar izboljša učno uspešnost učencev, hkrati pa pripomore k boljši informacijski 

pismenosti učencev. Bistvena prednost e-gradiv je, da vključujejo večpredstavne in 

interaktivne elemente. Učenci lahko s pomočjo IKT in interneta dostopajo do različnih virov 

informacij in učnih gradiv, ki jih učitelji shranijo v spletnih učilnicah. Spletna učilnica (na 

primer Moodle)
9
 učitelju omogoča, da spremlja aktivnosti posameznega učenca v spletni 

učilnici (Rebrnak 2008, 91–93). 

Collins in Halverson (2010, 22) sta izpostavila, da se bo zaradi vse večje uporabe IKT vloga 

šol v prihodnosti verjetno zmanjšala. Pojavili se bodo novi, drugačni načini izobraževanja, ki 

jih omogoča IKT, in bodo bolj prilagodljivi (prav tam). Pri tem navajata spremembe oziroma 

možnosti, ki jih omogoča IKT na področjih, kot so učenje ali izobraževanje od doma, 

izobraževanje na delovnem mestu, izobraževanje na daljavo, izobraževanje odraslih in razvoj 

učnih centrov. Verjetno bi bilo pravilneje kot o zmanjšani vlogi šol govoriti o spremenjeni 

vlogi šol in učiteljev. Danes tako govorimo o tradicionalnih in novih učnih okoljih, ki so 

podprta z IKT in zaradi IKT omogočajo spremenjeno poučevanje in učenje (Shelly, Gunter in 

Gunter 2012; Senapaty 2015). Značilnosti tradicionalnega in novega učnega okolja 

predstavljamo v preglednici 1. 

                                                 
9
 Https://moodle.org. 
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Preglednica 1: Tradicionalna in nova učna okolja 

Tradicionalna učna okolja Nova učna okolja 

Poučevanje, osredotočeno na učitelja Poučevanje, osredotočeno na učenca 

Napredovanje po eni poti Napredovanje po več poteh 

En medij Več medijev 

Izolirano delo Sodelovalno delo 

Podajanje informacij Izmenjava informacij 

Pasivno učenje Aktivno/raziskovalno učenje 

Faktografsko, na znanju temelječe učenje Kritično mišljenje in odločanje na osnovi 

informacij 

Reakcijski odziv Proakcijski odziv 

Izolirani, umetni konteksti Avtentični, življenjski konteksti 

Vir: Shelly, Gunter in Gunter 2012. 

Bistvene razlike med tradicionalnim in spremenjenim učnim okoljem so osredotočenost na 

učenca, prilagodljivost, povezovanje in proaktivnost (Shelly, Gunter in Gunter. 2012). Pri tem 

pa ima učitelj še vedno pomembno vlogo, saj mora povezovati vsebino, pedagogiko in 

tehnologijo. 

Vse bolj množična uporaba IKT v izobraževanju prinaša pomemben napredek za učence, 

učitelje in vzgojno-izobraževalne zavode. IKT, posebno pa razvoj interneta, izboljšuje 

dostopnost izobraževanja, spreminja procese poučevanja in učenja ter procese upravljanja in 

vodenja izobraževalnih institucij (Sulčič in Lesjak 2007, 51). IKT tako omogoča sodobnejši in 

kakovostnejši pouk, uspešnejšo individualizacijo in diferenciacijo, uspešnejše reševanje 

problemov, ki zahtevajo kreativno mišljenje in kot rezultat tudi takšno znanje. Gerlič 

(2011, 3) pripisuje temu področju velik pomen. Opozarja pa, da primanjkuje konkretnih 

raziskav o primernosti posameznih didaktičnih metod in oblik dela za boljši izkoristek IKT 

pri pouku. Gerlič (prav tam) odpira tudi vprašanje dodatnih znanj pri učencih in učiteljih za 

učinkovito uporaba IKT pri pouku, s katerimi bi se izognili morebitnim negativnim učinkom 

uporabe IKT. 

Gerlič (2010, 117) poudarja hitro širitev uporabe IKT med slovensko mladino. Zato je nujno, 

da vložimo napore v ustrezno proučitev uporabe IKT z različnih vidikov. Gerlič (prav tam) 

navaja naslednje pomembne vidike obravnave: 

 ekonomski, 

 tehnični, 

 sociološki, 

 organizacijski, 

 pedagoško-psihološki, 

 didaktični oziroma specialnodidaktični vidik. 
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Ker IKT omogoča veliko dostopnost do informacij, se z uvajanjem IKT v pouk učencem 

bistveno poveča dostopnost do znanja. Učitelj z uporabo IKT pritegne večjo pozornost 

učencev, s tem pa poveča njihovo motiviranost za delo v razredu. IKT je smiselna predvsem, 

ko učitelj zazna težave pri poučevanju, ali zaradi neustreznih gradiv ali zaradi 

nezainteresiranosti učencev za pouk. S pomočjo IKT učitelj lahko naredi pouk bolj sodoben in 

zanimiv, učenci postanejo bolj aktivni, učitelj pa ima večji nadzor nad njimi. Za smiselno in 

učinkovito rabo IKT sama po sebi ni dovolj (MIZŠ 2012, 11). 

Vzgojno-izobraževalne ustanove je treba vzpodbujati, da razvijajo sodobno tehnološko okolje, 

v katerem bodo učenčeve izkušnje pri rabi IKT izkoriščene maksimalno. Na tak način je 

učencem omogočen dostop do digitalnih kompetenc, ki jih bodo v nadaljnjem življenju 

potrebovali. Šole učencem pomagajo razvijati kompetence tako, da jih učijo, kako naj sami 

kritično vrednotijo svoje delo, delajo sodelovalno in avtonomno in izkoristijo vse možnosti, ki 

jih IKT ponuja. IKT bi morali uporabljati tudi za ocenjevanje, zaradi česar bi morali 

spremeniti pravila za preverjanje in ocenjevanje znanja v osnovnih šolah (MIZŠ 2012, 13). 

Vendar IKT že danes lahko uporabljamo pri (prav tam): 

 samoocenjevanju oziroma samopreverjanju znanja, ko učenec s pomočjo IKT takoj 

pridobi povratno informacijo o svoji uspešnosti (interaktivne naloge za samopreverjanje 

znanja), 

 ocenjevanju, ki ga opravi učitelj s pomočjo digitalnih orodij (na primer ocenjevanje s 

pomočjo spletne učilnice Moodle), 

 e-listovniku, kjer učenci, s pomočjo IKT-orodij (na primer Mahara) zbirajo svoje učne 

dosežke. 

EU ocenjuje, da je IKT sicer močno prisotna v vsakdanjem življenju in delu, vendar pa v 

sistemu izobraževanja še vedno ni dovolj izkoriščena. Raziskava Survey of Schools: ICT in 

Education, Final Report (2013) je pokazala, da se le 37 % devetletnikov uči v dobro 

opremljenih šolah z IKT. EU opozarja tudi na preveliko razdrobljenost pristopov pri uvajanju 

IKT v izobraževanje, kar posledično povečuje digitalni razkorak med učenci (MIZŠ 2015). 

2.4 Opremljenost šol z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo 

Dostopnost do ustrezne informacijsko-komunikacijske infrastrukture za vse učence sodi med 

najpomembnejše elemente za učinkovito rabo IKT. Šole težko vpeljujejo IKT v poučevanje in 

učenje, če se ukvarjajo z infrastrukturnimi težavami, ki to integracijo ovirajo. Sodobna IKT-

oprema v šolah je glavni pogoj za uvedbo sodobnih metod učenja in poučevanja, povezanih z 

IKT ter rabo interaktivne programske opreme in internetnih vsebin. Za merjenje 

razpoložljivosti programske in strojne opreme IKT se uporabljajo različni merski instrumenti 

in kazalniki. Najpogostejša metoda je periodično poročanje šol o trenutnem razpolaganju s 

strojno in programsko opremo. Se pa podatki o razpoložljivosti strojne in programske 

računalniške opreme v šolah zbirajo tudi prek različnih raziskav. 
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Pristojnost za nabavo računalniške strojne in programske opreme za pouk je zaupana šolam. 

Glavni finančni vir za nakup opreme zagotavljata država in lokalna skupnost, delno pa se viri 

zbirajo tudi prek sponzorstev in donatorstev. Evropska komisija (2010) vzpodbuja močno 

javno-zasebno partnerstvo med šolami in gospodarstvom, ki šolam lahko pomaga izboljšati 

izobraževalni proces (MIZŠ 2012). Šole nabavljajo računalniško strojno in didaktično 

programsko opremo predvsem preko javnih razpisov ministrstva. Konfiguracija in izbor 

opreme, ki sta predmet javnih razpisov ministrstva, sta skladna z didaktiko uporabe IKT pri 

učenju in poučevanju. Izbor opreme, ki je na javnem razpisu na razpolago, opravijo strokovne 

službe ministrstva, vsaka šola pa se sama odloči, za katero opremo bo kandidirala na javnem 

razpisu (prav tam). Del programske opreme nastaja preko razvojno-raziskovalnih projektov in 

je dostopen na internetu. Šole uporabljajo vedno več že obstoječih prosto dostopnih gradiv na 

internetu. Nekatera gradiva pa izdelajo tudi učitelji sami. Šole lahko uporabljajo le legalno 

programsko opremo. S ciljem, da se olajša dostop do ponujenih gradiv, se je leta 1995 začelo 

graditi Slovensko izobraževalno omrežje (SIO),
10

 katerega osnovna cilja sta bila: 

 zagotovitev kakovostnih izobraževalnih gradiv in dejavnosti v slovenskem jeziku, 

 zagotovitev zanesljive tehnične podpore šolam (MIZŠ 2006, 14). 

Tišler (2006, 16) je že pred 10 leti izpostavil problem, da računalniška strojna in programska 

oprema ni v celoti izkoriščena, in pri tem izpostavil nevednost nekaterih učiteljev o opremi, ki 

je na šoli. Pomembno vlogo pri seznanjanju učiteljev ima vodstvo šole, skupaj z 

računalnikarjem ali učiteljem računalništva. Učitelje je treba sproti seznanjati z novostmi na 

področju IKT, predvsem s tehnologijo, ki je na šoli. Vsa oprema, ki je na šoli, pa ni nujno, da 

zadošča vsem kriterijem za kakovostno in smotrno uporabo pri pouku. Pomembno je, da se 

pri pouku ne uporablja zastarele opreme, ki je lahko nekompatibilna s programsko opremo ali 

pa pogosto kar odpove. Vse to moti pouk. Šole po navadi v učnih načrtih za posamezne 

predmete premalo sistematično načrtujejo, kako in katero IKT vključiti v pouk, in prav zaradi 

tega strojna in programska oprema nista maksimalno izkoriščeni. Učitelji bi morali aktivno 

sodelovati pri nabavi programske in strojne opreme. Rebolj (2014, 169) odpira vprašanje, ali 

je potrebno, da ima vsak učenec svoj računalnik na šolski klopi. Na šole pritiska računalniška 

industrija, ki poskuša šolam in staršem vsiljevati idejo, da vsak učenec potrebuje svoj 

računalnik. Za računalniško industrijo je to velik posel, naloga šole pa je, da je pri nabavi 

opreme racionalna in ne podleže omenjenim pritiskom. 

Za razliko od knjig in klasičnih tabel se digitalna tehnologija zelo hitro stara in postane 

neuporabna v nekaj letih. Ker se tehnologija zelo hitro spreminja, se lahko zgodi, da stara 

tehnologija, ki je še vedno uporabna, ni več kompatibilna z novo in je ni več mogoče 

uporabljati. Vsa ta tehnologija zahteva nove investicije, ki se izplačajo le, če so šole 

pripravljene to tehnologijo izkoristiti takoj in v največji možni meri. Zakonodajalci in politike 

uporabljajo najrazličnejše kazalnike za spremljanje stopnje integracije IKT v izobraževanju, 

                                                 
10

 Http://www.sio.si. 
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saj jim ti dajejo hitre informacije, na osnovi katerih krojijo politiko opremljanja in vpeljevanja 

IKT v izobraževanje. Ti kazalniki v splošnem pokažejo le trenutno stanje, ne kažejo pa 

dolgoročnih učinkov uporabe IKT na učence (Kikis 2009, 70). 

Pomembnosti informacijske infrastrukture na šolah dajeta veliko težo Brečko in Vehovar 

(2008). Navajata, da je za uspešno in nemoteno uporabo IKT pri poučevanju poleg znanja 

uporabe IKT potrebna dobra infrastruktura. Dobre infrastrukture v šolah ne moremo doseči 

brez znatnega vlaganja v IKT. Različne raziskave (prav tam) na tem področju poskušajo 

prikazati učinke vlaganj v IKT in s tem upravičiti smiselnost investicij. Raziskave zavzemajo 

predvsem dva vidika obravnave (prav tam): 

 merjenje integracije IKT v izobraževanje prek merjenja infrastrukture – na primer 

povprečno število računalnikov na šoli, dostopnost do računalnikov, število računalnikov 

glede na število učencev, stopnja povezanosti z internetom, 

 merjenje uporabe in učinkov IKT pri poučevanju in učenju. 

Pri drugem vidiku je slika manj obetavna kot pri prvem. Kljub visokim investicijam in 

dostopnosti IKT v šolah je stopnja učinkov IKT nižja od pričakovane. Pedro (2012) poudarja, 

da prihaja do razlik med tistimi, ki sprejemajo odločitve o investicijah v izobraževanju, in 

tistimi, za katere se pričakuje, da bodo imeli koristi od njih. Slednji želijo imeti jasne 

informacije, ali se bodo investicije v IKT v izobraževanju izplačale in v kolikšni meri. Pedro 

(prav tam) predlaga, da se ne sprašujemo, ali uporabljamo IKT ali ne, ampak da se raje 

intenzivno ukvarjamo s tem, kako naj IKT vpliva na strategije učenja in poučevanja. 

Opremljenost slovenskih šol z računalniško strojno in programsko opremo bomo na kratko 

prikazali s podatki, ki izhajajo iz raziskave Stanje in trendi uporabe IKT v slovenskih 

osnovnih šolah. Gre za cikel raziskav, ki so se v osnovnih šolah izvajale že od leta 1988 in so 

se izvajale na približno dve leti. Raziskava podaja podrobno sliko o stanju opremljenosti šol z 

IKT in njeni uporabi, uporabi IKT pri posameznih predmetih, uporabi IKT v učnem procesu 

ter o didaktični problematiki pouka računalništva. Raziskava se je izvajala v okviru Fakultete 

za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Zadnja raziskava je bila izvedena leta 

2011, v raziskavo pa so bile vključene vse slovenske osnovne šole (sodelovalo je 446 šol). 

Nekatere ugotovitve raziskave (prav tam): 

 Strojna oprema: Vse šole so opremljene z računalniki in imajo dostop do interneta. Na 

šolah narašča število prenosnih računalnikov, šole so opremljene tudi z interaktivnimi 

tablami, vendar teh ni dovolj. Narašča delež učiteljev, ki imajo doma računalnike, 

računalniške učilnice niso večpredstavne, so pa na šolah s strojno opremo v splošnem 

zadovoljni. 

 Programska oprema: Šole poleg kupljene programske opreme uporabljajo tudi prosto 

(angl. freeware) in/ali odprtokodno programsko opremo. Raziskava omenja, da se na 



 

18 

šolah posveča prevelika pozornost programski opremi za izvajanje izbirnega programa 

računalništvo, premalo pa splošni izobraževalni programski opremi. 

 Uporaba računalnika pri pouku: Uporaba računalnika pri pouku se veča v primerjavi s 

prejšnjimi leti, a še vedno prepočasi. Učitelji v slovenskih osnovnih šolah pri pouku 

največ uporabljajo računalnik pri predmetih slovenščina, matematika in tuji jezik, veliko 

manj pri drugih predmetih. Več pouka s pomočjo računalnika poteka v 1. in 3. triletju, v 

drugem triletju veliko manj. Učitelji računalnik uporabljajo predvsem pri pripravah na 

pouk, manj pri samem pouku. 

Podatke o opremljenosti šol predstavlja tudi Digitalna agenda (2015). Podatki izhajajo iz 

raziskave ESSIE
11

 (Survey of Schools: ICT in Education 2013), v katero so bile vključene 

osnovne in srednje šole držav EU. V preglednici 2 predstavljamo primerjalne podatke za 

učence 4. in 8. razredov, za povprečje držav EU in Slovenijo v letih 2006 in 2012. 

Preglednica 2: Število računalnikov za izobraževalne namene (na 100 učencev) 

 

SI 2006 
EU 27 

2006 

Lestvica 

EU28 

2006 

SI 2012 EU27 

Lestvica 

EU28 

2012 

OŠ, 4. razred 8,0 9,5 10 12,6 15,8 16 

OŠ, 8. razred 8,0 10,9 11 13,0 19,6 18 

Vir: Digital Agenda Scoreboard 2015. 

Iz preglednice 2 lahko razberemo, da število računalnikov na učenca v Sloveniji narašča, 

vendar pa v primerjavi s povprečjem držav EU število pada, kar pomeni, da imamo v 

povprečju manj računalnikov na učenca kot druge evropske države. Če smo bili v letu 2006 

na 10. (4. razred) oziroma 11. (8. razred) mestu, smo v letu 2012 padli za 6 (4. razred) 

oziroma 7 (8. razred) mest med državami EU-28. 

Raziskava ICILS 2013
12

, ki jo je pod okriljem IEA
13

 v Sloveniji izvedel Pedagoški inštitut, je 

pokazala, da so slovenske šole solidno opremljene na področju dostopa do IKT-opreme, 

solidno so razvite tudi šolske platforme. Po drugi strani pa je Slovenija v primerjavi z drugimi 

državami podpovprečna, ko gre za dostop do prenosnih naprav (tablični računalniki) oziroma 

naprav v osebni rabi (naprave, namenjene posameznemu učencu, ki jih priskrbi šola, ali 

naprave, ki so v lasti učencev). V raziskavi se je pokazala povezava med dosežki na testih 

računalniške in informacijske pismenosti in številom učencev na računalnik (večje število 

učencev na računalnik je povezano z nižjimi dosežki), iz česar sledi, da področje razvoja IKT-

infrastrukture še vedno ni na zadovoljivi ravni (ICILS 2013). 

                                                 
11

 Http://essie.eun.org. 
12

 Mednarodna raziskava o računalniški in informacijski pismenosti, izvedena leta 2013, je vključevala 

ravnatelje, računalnikarje, učence in učitelje 8. razredov. Več na: http://rms.iea-dpc.org. 
13

 Http://www.iea.nl. 
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2.5 Projekti na področju informatizacije izobraževanja v Sloveniji 

V slovensko šolstvo smo sistematično začeli uvajati uporabo IKT že v letu 1994 s projektom 

Računalniško opismenjevanje (RO). Namen projekta RO je bil dvigniti raven informatizacije 

slovenskega šolstva in s tem pomembno prispevati k ustvarjalnejši, učinkovitejši, sodobnejši, 

in prijaznejši vlogi vzgojno-izobraževalnih zavodov. Cilji projekta so bili (prav tam): opremiti 

šole z najnovejšo IKT, usposobiti učitelje in učence za uporabo IKT, poenotiti programsko 

opremo, ki se v šolah uporablja z namenom poučevanja, učenja, administracije in upravljanja, 

omogočiti raziskovalno in razvojno delo na področju vključevanja novih tehnologij v šole, 

standardizirati računalniško podprte prenose podatkov med šolami in drugimi institucijami. S 

tem je država zagotavljala potrebne pogoje vsaki šoli v Sloveniji, da je lahko vključevala 

uporabo IKT v redne dejavnosti (Brečko in Vehovar 2008, 24). 

Leta 2007 je Vlada RS sprejela Strategijo razvoja informacijske družbe – si2010. V strategiji 

je vlada opredelila nacionalni okvir spodbujanja razvoja informacijske družbe v Sloveniji. V 

ta okvir so sodili tudi izobraževanje kadrov v vzgoji in izobraževanju, opremljanje šol z 

ustrezno tehnologijo in razvoj e-vsebin. Na teh treh področjih je temeljil tudi projekt E-

šolstvo,
14

 ki ga je takratno ministrstvo za šolstvo in šport vpeljalo s pomočjo evropskih 

sredstev (Kreuh in Brečko 2011). Projekt je potekal med letoma 2009 in 2013. Kot meni 

Florjančič (2012, 253), predstavlja projekt E-šolstvo kakovosten premik v slovenskem 

prostoru na področju uporabe IKT. 

V okviru projekta E-šolstvo so potekali trije podprojekti: 

E-podpora
15

 – v okviru tega so se izvajali svetovanja vodstvu šol, didaktična svetovanja 

učiteljem, vzpostavljanje spletnih storitev, moderiranje spletnih skupnosti in druga podpora. 

Vsaki šoli je bil dodeljen usposobljen svetovalec, vzpostavljena pa je bila tudi ekipa za 

tehnično podporo (MIZŠ 2013). 

E-kompetentnost
16

 – v okviru tega se je razvil standard e-kompetentni učitelj, ravnatelj in 

računalnikar. Razvoj kompetenc je potekal preko različnih seminarjev. Posamezni seminarji 

so zajemali pridobivanje in razvijanje kompetenc, ki so povezane s posameznim predmetnim 

področjem, nekateri seminarji pa so pokrivali uporabnost pri vseh predmetih. Letno se je 

seminarjev udeleževalo okrog 8.000 udeležencev, seminarji pa so vsaj 50 % časa potekali na 

daljavo (MIZŠ 2015). 

Standard e-kompetentni učitelj, ravnatelj in računalnikar vsebuje šest temeljnih e-kompetenc 

(ZRSŠ 2015a): 

 poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT, 
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 Http:/projekt.sio.si/e-solstvo. 
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 Http://projekt.sio.si/e-solstvo/projekt-e-podpora. 
16

 Http://projekt.sio.si/e-solstvo/projekt-e-kompetentni-ucitelj. 
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 zmožnost načrtovanja, izvedbe, evalvacije pouka (učenja in poučevanja) z uporabo IKT, 

 zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo, 

 izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov, 

 zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, 

informacij in konceptov, 

 varna raba in upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe ter objave informacij. 

E-kompetentni učitelj lahko vodi sodoben pouk, e-kompetentni ravnatelj pa učinkovito vodi 

sodobno šolo. Podporo takšni šoli lahko izvaja le e-kompetentni računalnikar. Razvoj 

digitalnih kompetenc je namreč pogoj za uspešno rabo sodobne IKT pri poučevanju in učenju 

(MIZŠ 2012). 

E-gradiva
17

 – projekt predstavlja nadaljevanje projekta e-gradiv iz leta 2006. V okviru 

projekta je potekala izdelava večpredstavnih in interaktivnih e-gradiv z različnih vsebinskih 

področij, za različne nivoje douniverzitetnega izobraževanja. Projekt je vzpodbudil različne 

skupine strokovnjakov (iz raziskovalnih institucij, šol, neprofitnih in profitnih ustanov), ki so 

oblikovali nove pristope poučevanja in učenja skozi razvoj večpredstavnih in interaktivnih e-

gradiv (MIZŠ 2015). 

E-gradiva so se nadgrajevala tudi v e-učbenike. Prvi štirje pilotni e-učbeniki so nastali leta 

2011. E-učbeniki učencem omogočajo bolj učinkovito in vzpodbudno učno okolje in so 

namenjeni učencem za samostojno učenje. 

E-šolska torba
18

 – je projekt, v katerem so se poleg e-učbenikov razvijale tudi univerzalne e-

storitve za celoten slovenski prostor. Vzpostavljena je bila centralna informacijska 

infrastruktura na šolah, kjer se preverjajo dosedanji rezultati. Glavni namen projekta je bil 

razvoj sodobnih e-vsebin in e-storitev v slovenskem jeziku ter zagotavljanje celovite podpore 

pri njihovi uporabi pri poučevanju in učenju. 

Projekt E-šolstvo se je nadaljeval v projektu Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. 

stoletja
19

 (Inovativna pedagogika 1:1 2013). Namen projekta je bil dvig kompetenc 21. 

stoletja
20

 pri učencih, saj je učeči v središču učnega procesa. S takšnim pristopom se 

spreminja način poučevanja in učenja, podprtega z IKT, posledično pa se izboljša uspeh in 

konkurenčnost učencev. Projekt je zajemal razvoj in implementacijo ter evalvacijo novih 

pristopov poučevanja in učenja z IKT, ki jih uporabljajo vsi učenci v posameznih razredih. S 

takim pristopom se zmanjšuje digitalna ločnica in pospešujeta digitalna pravičnost in e-
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 Http://portal.sio.si/gradiva. 
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 Http://projekt.sio.si/e-solska-torba. 
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 Http://www.inovativna-sola.si. 
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 Globalna komunikacija, sodelovalno delo, konstruktivno reševanje problemov, kritično razmišljanje, 

razvoj ustvarjalnosti. 
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vključenost, kar bo izboljšalo uspeh in konkurenčnost učencev. Projekt se je zaključil junija 

2015. 

EU Folio
21

 – je mednarodni projekt (2012–2015), ki na 15 pilotnih šolah v Sloveniji razvija 

razvojni listovnik (portfolio), ob poudarku na formativnem spremljanju znanja in veščin 

učencev ter vključevanju kompetenc 21. stoletja ob podpori IKT. 

Elektronski listovnik (e-listovnik) omogoča načrtovanje, spremljanje in vrednotenje učenja in 

dosežkov učenca. Učenec na takšen način načrtuje, spremlja in vrednoti svoje znanje in 

veščine. E-listovnik si lahko oblikuje tudi učitelj za spremljanje svojega profesionalnega 

razvoja (ZRSŠ 2015a). 

V letu 2015 se je večina omenjenih projektov končala, drugi pa se bodo v letošnjem ali 

naslednjem letu. Na podlagi projektov je bilo zagotovljeno nadaljevanje vlaganja v človeške 

vire, ki so lahko dobra strokovna podlaga za nadaljnje dejavnosti. 

2.6 Učitelji in informacijsko-komunikacijska tehnologija 

Vloga učitelja se v sodobni šoli nenehno spreminja, saj se pred učitelje postavljajo vedno 

nove zahteve. Če so bili učitelji nekoč »vsevedi«, morajo v prihodnje to vlogo opustiti in se 

prilagajati sodobni šoli, ki temelji na sodobni IKT, na povezovanju znanja in na osmišljanju 

množice informacij, s katerimi razpolagajo učenci. Razvoj novih kompetenc pri učencih lahko 

vrši le učitelj, ki ima razvite te kompetence. Učiteljski poklic je kompleksen poklic, v katerem 

se neločljivo prepletata znanje predmetnih področij, ki jih učitelj poučuje, in znanje na 

pedagoško-psihološkem področju (Peklaj in drugi 2008, 5). 

Pedro (2012) meni, da kakovost izobraževalnega sistema ne more biti nikoli višja od 

kakovosti poučevanja učiteljev, kar pomeni, tako kakovostno, kot je poučevanje učitelja, 

toliko je kakovostno tudi izobraževanje. Izobraževalna politika lahko spremeni pogoje, pod 

katerimi delajo učitelji, težko pa spremenijo naravo procesa poučevanja in učenja. V tem 

kontekstu je uvajanje IKT v izobraževanje priložnost za učitelje, da bi postali bolj učinkoviti 

in da bi sčasoma preoblikovali procese, za katere so odgovorni. Končna odločitev o uporabi 

IKT je še vedno odvisna od posameznih učiteljev. Učitelj je tisti, ki ima vpliv na to, koliko 

bodo učenci pri pouku uporabljali IKT (Cox in Marshall 2007). 

Pri uporabi IKT in njenem uvajanju v poučevanje se srečujemo tudi z ovirami. Bingimals 

(2009) navaja dve vrsti ovir. Na eni strani izpostavlja (prav tam) individualne ovire na nivoju 

učitelja, kot so pomanjkanje časa, pomanjkanje samozavesti in samozaupanja, odpor do 

sprememb, na drugi strani pa institucionalne ovire na nivoju šole. Ovire na nivoju šole so 

povezane s pomanjkanjem učinkovitega usposabljanja na področju IKT, z reševanjem 
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tehničnih težav in pomanjkanjem dostopa do raznih virov. Veliko učiteljev je strah, da nimajo 

dovolj znanja, in zato se uporabi IKT izogibajo. Pomanjkanje digitalnih kompetenc in 

samozavesti učiteljev je tudi pogost razlog, da učitelji ne vpeljejo IKT v poučevanje (Jones 

2004, v Brečko in Vehovar 2008, 89; Coollins in Halverson 2010). Bolj sposobni in 

samozavestni učitelji hitreje sprejmejo nove oblike in metode dela s pomočjo IKT, saj lažje 

razumejo potencial, ki ga ima IKT. Zato so pri delu z IKT mnogo bolj odločni. IKT-

kompetence učiteljev morajo vsebovati širši pojem digitalne pismenosti, ne le splošne 

spretnosti uporabe računalnika. Učitelj, ki želi v pouk uspešno integrirati IKT, mora te 

kompetence posedovati. Učitelji vpeljujejo različne pristope k uporabi IKT pri pouku na 

osnovi prepričanja v lastne sposobnosti na področju uporabe IKT (Tišler 2006; Brečko in 

Vehovar 2008). 

Veliko učiteljev meni, da IKT nima pozitivnih učinkov na učenje (Bingimals 2009), zato 

imajo odpor do sprememb. Nekateri učitelji imajo občutek, da nimajo dovolj strokovne 

podpore in spodbud za integracijo IKT v svoje poučevanje. Drugi imajo sicer dovolj 

kompetenc za uporabo IKT, pa je kljub temu ne uporabljajo, ker bi jim to vzelo preveč časa. 

Brečko in Vehovar (2008, 7) navajata aktivnosti, pri katerih IKT učiteljem lahko prihrani čas 

in jim poveča produktivnost: 

 predstavljanje učne snovi (vizualno in verbalno), 

 prilagajanje individualnim potrebam učencev, 

 priprava in posodabljanje dnevnih priprav, 

 oblikovanje in vzdrževanje sistema ocenjevanja, 

 oblikovanje baze izpitnih vprašanj za ocenjevanje učencev, 

 on-line popravljanje nalog učencev na njihovih računalnikih ter 

 hranjenje poročil, zapisov in arhivov vseh omenjenih aktivnosti z možnostjo hitre 

pridobitve podatkov. 

Čotor s sodelavci (2012) ugotavlja, da so vodstva šol in učitelji v dilemi, ali pri pouku 

uporabljati mobilni telefon kot IKT-pripomoček. Center za varnejši internet Safe.si
22

 učitelje 

spodbuja, naj izkoristijo možnosti mobilnih telefonov pri pouku, hkrati pa jih tudi spodbuja h 

kritičnemu razmisleku o rabi mobilnih telefonov pri pouku. Uvedba mobilnih telefonov v učni 

proces je velik izziv za učitelje in vodstvo šole, saj večina šol uporabo mobilnih telefonov v 

šoli prepoveduje s šolskim redom. Po drugi strani pa mobilni telefoni lahko v veliki meri 

nadomestijo drago klasično računalniško opremo. 

Učitelj mora za uspešno delo z IKT poleg strojne opreme dobro poznati vrsto in način 

uporabe programske opreme, ki mu je na voljo in je primerna za posamezne predmete. 

Dodatno vrednost prinašajo gradiva, ki jih učitelj sam poišče in jih smiselno umesti v pouk pri 
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svojem predmetu. To pa pomeni, da se morajo učitelji nenehno seznanjati z novostmi, ki 

prihajajo na trg, aktivno morajo sodelovati tudi pri načrtovanju in nabavi nove strojne in 

programske opreme na šolah (Tišler 2006, 16). Rebernak (2008, 91–93) opozarja, da morajo 

učitelji pri iskanju in snemanju posameznih gradiv in programov s spleta upoštevati tudi 

avtorske pravice in druge zakonske omejitve. 

Veliko učiteljev ne pozna dovolj funkcije in pedagoške moči IKT in zaradi tega imajo do IKT 

pogosto odklonilen odnos ali pa IKT nepravilno ali neustrezno uporabljajo. Ta pomanjkljivost 

je sicer bolj izrazita pri starejših učiteljih, vendar imajo tudi mlajši, ki šele prihajajo s fakultet, 

pomankljivo znanje s tega področja. Zaradi teh pomanjkljivosti bi morali izobraževanju 

učiteljev na področju IKT posvečati večjo pozornost. V Sloveniji smo te pomanjkljivosti 

skušali premostiti s projektom E-šolstvo, kjer je bila ena ključnih aktivnosti izobraževanje 

osnovno- in srednješolskih učiteljev, ravnateljev in računalnikarjev. Kot smo omenili, je bila 

ena od aktivnosti projekta izdelava standarda e-kompetentnega učitelja. 

2.7 Učenci in informacijsko-komunikacijska tehnologija 

Ko govorimo o učencih, se osredotočamo na otroke, ki obiskujejo osnovno šolo (od 1. do 9. 

razreda). Gre za starostno skupino, ki ni zajeta v standardne raziskave in merjenja (na primer 

SURS, EUROSTAT), je pa vključena v mednarodne študije znanja, ki se izvajajo pod 

okriljem IEA
23

 (na primer TIMSS,
24

 PIRLS,
25

 ICILS) in OECD (PISA)
26

, ki med drugim 

zbirajo tudi nekatere podatke o uporabi IKT. 

Študija TIMSS meri znanje matematike in naravoslovja učencev v 4. in 8. razredu. Študija se 

izvaja vsake štiri leta, zadnja študija pa je bila izvedena leta 2015. Študija PIRLS meri bralno 

pismenost učencev v četrtem razredu. V letu 2016 se bo izvedel nov cikel študije, ki se izvaja 

vsakih pet let. Študija ICILS se izvaja med osmošolci vsakih pet let, zadnja študija je bila 

izvedena leta 2013. Štidija PISA se izvaja med 15-letniki, vključuje pa večinoma dijake 

prvega letnika srednje šole. Meri matematično, naravoslovno in bralno pismenost. Izvaja se 

vsake tri leta, zadnja študija pa je bila izvedena leta 2012. 

Podatki študije TIMSS (2011) kažejo, da je med slovenskimi učenci v četrtem razredu 95,2 % 

takih, ki imajo doma dostop do računalnika, in 89,6 % takih, ki imajo doma dostop do 

interneta. Med učenci osmega razreda pa je kar 99,3 % takih, ki imajo doma dostop do 

računalnika, in 97,9 % takih, ki imajo doma dostop do interneta. 
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 IEA – angl. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. V IEA so 

včlanjene institucije iz več kot 60 držav sveta, ki v sodelovanju izvajajo skupne mednarodne raziskave 

na področju izobraževanja. 
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Podatki študije ICILS, ki je bila izvedena med slovenskimi osmošolci, kažejo, da 69,2 % 

učencev doma uporablja računalnik in internet vsak dan, 26,6 % vsak teden (vendar ne vsak 

dan) in le okoli 4 % računalnik in internet uporablja redkeje. V šoli pa, kot kaže raziskava, 

uporabljajo učenci 8. razreda računalnik in internet precej redkeje. Le 1,2 % računalnik in 

internet uporablja vsak dan, 24,6 % pa IKT uporablja vsak teden (vendar ne vsak dan), 29,7 % 

vsak mesec (vendar ne vsak dan), 37,2 % manj kot enkrat mesečno in 7 % računalnika in 

interneta v šoli ne uporablja nikoli (ICILS 2013). 

IKT je postala nepogrešljiva na vseh ravneh osnovnošolskega izobraževanja (Škabar in Sulčič 

2009), uporaba pa je prilagojena otrokovi stopnji razvoja. Z uporabo IKT so učenci bolj 

dejavni, učenje jim postane zanimivejše in enostavnejše, uveljavljajo lahko svoje individualne 

potrebe, aktivnejše pa je tudi sodelovanje z drugimi učenci. Pomembno je, da se učenci že 

zelo zgodaj seznanijo z IKT in njenim delovanjem, saj jim IKT omogoča spretnosti in znanja, 

ki jih bodo v nadaljnjem izobraževanju potrebovali (prav tam). 

Skorupan in Papič (2009, 289) govorita o učencih, ki se zaradi hitrega razvoja IKT 

spreminjajo. Pri uporabi IKT so vse bolj spretni, so vedno »povezani« in mobilni. 

Sodelovanje in raziskovanje je za njih nekaj povsem naravnega. Ti otroci že od otroštva 

uporabljajo internet, mobilne naprave in druge tehnologije in komunikacijske kanale, kot so 

SMS, e-pošta, klepetalnice (prav tam, 290). Učenci so sposobni hkrati izvajati več opravil, ki 

so povezane z IKT, na primer gledajo televizijo, poslušajo glasbo in igrajo računalniško 

igrico. IKT za njih predstavlja način življenja in ne le ločene tehnologije, ki jih morajo 

uporabljati za delo in učenje. Brez povezave z internetom pa skoraj več ne morejo živeti. Vse 

navedene značilnosti učencev zahtevajo uvedbo novih, prilagojenih metod poučevanja in 

učenja. Valtonen (2011) omenja učence »net generacije«, ki imajo posebne zahteve pri 

učenju: 

 učenje v skupinah z vrstniki, 

 učenje na način, da so aktivni, in ne, da samo poslušajo, 

 učenje skozi raziskovanje, 

 hipermedijsko učenje, 

 informacij ne želijo le konzumirati, ampak jih tudi ustvarjati in spreminjati, 

 iskanje stikov z drugimi (on-line ali osebno). 

»Net generacijo« navdušujejo nove tehnologije, uporabljajo socialna omrežja, IKT 

uporabljajo za raziskovanje, za komunikacijo, za druženje, pa tudi kot del učenja (prav tam). 

Sposobni so prehajati med virtualnim in fizičnim svetom. 

Raziskovalci se soočajo s težavo, da ni soglasja, kako meriti, spremljati in vrednotiti učinke 

IKT na učence, da bodo pridobljeni podatki veljavni in zanesljivi (Brečko 2012). To področje 

raziskovalcem še vedno predstavlja velik izziv. Pri analiziranju učinkov IKT na učence je 

treba IKT obravnavati kot dejavnik v povezavi z drugimi dejavniki in te povezave upoštevati. 
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Pri tem gre za socialne dejavnike (na primer socialno ozadje učencev), tudi dejavnike na 

nivoju šole (na primer šolske politike uporabe IKT pri poučevanju) in učiteljev (na primer 

digitalne kompetence učitelja). Cox in Marshall (2007, v Brečko 2012, 179–198) navajata, da 

je težko proučevati učinke IKT na učence in kompleksne povezave med uporabo IKT in 

učinki drugih dejavnikov, ki imajo vpliv na dosežke in vedenje učencev. Vzročno povezavo 

med uporabo IKT in njenimi učinki na učence je težko dokazati, ker se učinki različnih 

dejavnikov na dosežke in vedenje učencev med seboj prepletajo. Težko je ugotoviti, ali je pri 

določenih učinkih odločilna uporaba IKT ali je imela IKT le posreden vpliv preko drugih 

dejavnikov ali pa IKT vpliva sploh ni imela. IKT kot dejavnik učinka je torej treba 

obravnavati v povezavi z drugimi dejavniki, saj je to ključnega pomena za proučevanje 

učinkov IKT na dosežke in vedenje učencev (Brečko 2012). Tudi Boyd (2012) govori o 

učinkih in dodaja, da se vpliv IKT na uspešnost učencev ne meri samo v številkah ali ocenah, 

ampak se vidi tudi v povečanju sposobnosti za kritično mišljenje, povečani motivaciji, 

povečani sposobnosti reševanja problemov, povečani kreativnosti in povečanem 

samozaupanju. S pomočjo digitalnih animacij in simulacij lažje razumejo abstraktne pojme. 

Prevelika integracija IKT v učni proces pa je lahko kontraproduktivna, zato če se določeni 

učenci lažje učijo brez IKT, je pač ne uporabljajo ali jo uporabljajo v manjši meri (prav tam). 

V sodobni pedagogiki se pojavlja prepričanje, da se učence navaja na to, da glede na njihovo 

prepričanje in predznanje sami izbirajo IKT-orodja, ki jim pomagajo pri učenju. Učenec 

postane bolj aktiven in ne le voden od učitelja. 

Posebno vlogo ima IKT tudi pri učencih s posebnimi potrebami. Augustinovič (2009, 428) 

navaja, da je po oceni strokovnjakov v slovenskih osnovnih šolah od 20 do 25 % otrok s 

posebnimi potrebami. Sodobna IKT lahko tudi tem učencem ustvarja možnost za njihov 

osebni razvoj in jim s tem omogoča večjo mobilnost in samostojnost v vsakdanjem življenju. 

V slovenskih šolah je na razpolago kar nekaj prilagojene IKT za delo z otroki s posebnimi 

potrebami (prav tam, 429). Ta tehnologija otrokom s posebnimi potrebami omogoča doseči 

cilje, ki jih sicer brez nje ne bi mogli. IKT lahko tem otrokom omogoči, da lažje izkažejo 

svoje sposobnosti, znanje in nadarjenost. 

2.7.1 Digitalne kompetence učencev 

V šole prihajajo generacije otrok z razvitimi določenimi tehnološkimi sposobnostmi in novimi 

kognitivnimi stili. Vendar celotne generacije ne moremo označiti kot digitalno kompetentno, 

kajti digitalne kompetence se med učenci precej razlikujejo in so močno pogojene z družbeno-

kulturnimi in gospodarskimi dejavniki. Če rečemo, da so digitalne kompetence le množica 

preprostih tehničnih sposobnosti, potem lahko zaključimo, da so učenci digitalno 

kompetentni. Če pa želimo poleg tehničnih sposobnosti tudi višje kognitivne sposobnosti, 

dobimo drugačno sliko (Calvani 2012). 
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Eshet-Alkalai (2004) pravi, da digitalna pismenost učencev vključuje več kot le sposobnost 

uporabe programske opreme ali rokovanja z neko digitalno napravo. Vključuje tudi zapletene 

kognitivne, motorične, sociološke in čustvene spretnosti, ki jih učenci potrebujejo, da bi 

učinkovito delovali v digitalnih okoljih. Te spretnosti izboljšujejo razumevanje znanj, ki jih 

zajema izraz digitalna pismenost. Pri pridobivanju teh spretnosti morajo ključno vlogo 

odigrati šole, ki morajo svojo pozornost osredotočiti na dva cilja. Na eni strani morajo šole 

zagotoviti, da enake osnovne tehnološke sposobnosti pridobijo vsi učenci, s čimer se 

odpravijo še vedno obstoječe razlike med učenci zaradi socialno-ekonomskih in kulturnih 

vrzeli. Po drugi strani pa morajo šole zagotoviti integracijo tehnoloških sposobnosti, ki jih 

lahko učenci pridobijo samostojno, s kognitivnimi okviri, ki so povezani z drugimi 

pomembnimi kompetencami. 

ISTE (2007) navaja, da se v sodobni informacijski družbi od učencev pričakuje, da imajo 

sposobnosti uporabe IKT pri učenju. Digitalne kompetence so pomemben del priprave mladih 

na njihovo življenje, zaposlitev in na njihov prispevek k skupnosti. 

Učenci naj bi na področju digitalnih kompetenc izpolnjevali naslednje standarde in kazalnike 

(indikatorje) uspešnosti (prav tam): 

 kreativnost in inovativnost, 

 komunikacija in sodelovanje, 

 raziskovanje in pretok informacij, 

 kritično mišljenje, 

 reševanje problemov in sprejemanje odločitev, 

 digitalno državljanstvo, 

 tehnološke operacije in koncepti. 

Pomembnost izgrajevanja digitalne kompetence pri učencih izpostavlja Wechtersbach (2009), 

ki presega brskanje po internetu ali branje knjig. Izgrajevanje digitalne kompetence je proces, 

ki zahteva, da je učenec ves čas aktiven. Učni proces mora biti osredotočen na učenca. Ni 

dovolj, da učenec IKT uporablja, ampak mora prednosti IKT uspešno vključevati v svoje 

vsakdanje življenje in delo. Na IKT mora prenesti naloge, ki jih ta opravi bolje od njega. S 

tem se lahko razbremeni, obenem pa mu ostane več časa za inovativno in kreativno 

razmišljanje, kako IKT še bolje izkoristiti (prav tam). Takšno izgrajevanje digitalne 

kompetence omogoča izpeljavo različnih oblik učnega procesa, ki je osredotočen na učenca. 

V takšnem procesu so učenci bolj aktivni, sam proces pa jim je mnogo bolj zanimiv in 

privlačen. 

Učenci morajo svoje digitalne kompetence razvijati zato, da bodo lahko smiselno upravljali z 

e-gradivi, da bodo dovolj kritični do uporabe teh gradiv in sposobni analizirati njihovo 

zanesljivost. Ta proces se mora začeti čim prej v otrokovi izkušnji (Gilleran 2014). 
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Računalniška in informacijska pismenost učencev 8. razredov je bila na svetu in v Sloveniji 

prvič izmerjena z mednarodno raziskavo računalniške in informacijske pismenosti (ICILS 

2013). Mednarodna študija proučuje računalniško in informacijsko pismenost učencev 

osnovne šole v različnih državah. Raziskava se izvaja pod okriljem mednarodnega združenja 

za proučevanje učinkov izobraževanja (IEA), proučuje pa razlike v dosežkih računalniške in 

informacijske pismenosti med državami ter med šolami v državi, tako da je mogoče povezati 

dosežke s poučevanjem oziroma uporabo IKT pri pouku. 

V ICILS 2013 je sodelovalo 22 držav, od katerih je 14 držav doseglo vse standarde za 

vključitev svojih podatkov v mednarodne primerjave, med njimi tudi Slovenija. 

V raziskavo so bili vključeni učenci 8. razredov. Slovenija se je uvrstila na 7.–10. mesto med 

14 državami. V Sloveniji je v raziskavi sodelovalo 219 šol (3.740 učencev in 2.787 učiteljev). 

Sodelovali so tudi koordinatorji IKT na šoli in ravnatelji (MIZŠ 2015, 21). 

Rezultati raziskave so pokazali, da (MIZŠ 2015, 21): 

 učenci sami ne zmorejo ustvarjati dodane vrednosti, zato je vloga učitelja in šole morda 

še pomembnejša, predvsem pri spodbujanju večje ustvarjalnosti, 

 rezultati niso presenetljivi, saj v šolah izobražujemo učitelje in učence za 2.–3. nivo, ki ga 

naši učenci tudi dosegajo (učenci znajo reševati probleme po navodilih, ne znajo pa 

ustvarjalno reševati problemov in iskati različnih poti), 

 pri različnih predmetih okrog 20 % učiteljev intuitivno uporablja IKT pri vsakdanjem 

izvajanju pouka z učenci. 

Digitalne kompetence, ki jih razvijajo učenci v osnovnih šolah, vključujejo premalo razvoja 

kritičnega mišljenja, ki igra pomembno vlogo v vsakdanjem življenju. Učna spletna okolja 

učencem ne dajejo dovolj možnosti, da bi probleme, s katerimi se srečujejo, lahko preverili, 

ugotovili njihovo vrednost in njihov vpliv na vsakdanje dogodke. Kritično mišljenje mora biti 

eden izmed temeljev izgrajevanja digitalnih kompetenc pri učencih za večanje njihovih 

umskih sposobnosti (Kociper 2013). 

Čeprav naj bi učenci med šolanjem pridobli digitalne kompetence, v Sloveniji še nimamo 

dokumenta, ki bi opredelil ta znanja in veščine. Na osnovi projekta DIGCOMP (Ferrari 2013) 

nastajajo smernice (ZRSŠ 2015b) za razvijanje digitalnih kompetenc. Predlagani okvir lahko 

služi kot ogrodje, znotraj katerega se lahko priredijo tudi drugi okviri, iniciative in kurikuli. 

Čeprav je okvir podroben v naštevanju in opisovanju kompetenc, ki jih danes potrebujemo, da 

lahko delujemo v digitalnem okolju, pa dovoljuje, da se kompetence prilagodijo na različne 

načine, odvisno od konteksta in uporabe. Pomembno vprašanje je, katere digitalne 

kompetence naj bi učenci pridobili med šolanjem, na kakšen način in kako bi jih merili 

(Brečko 2015, 161). 
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Učenci naj bi ob zaključku osnovne šole imeli kompetence s področja: 

 informacij; sposobni naj bi bili iskanja, presoje in shranjevanja informacij; 

 komunikacije; pri čemer morajo poznati različna komunikacijska orodja in znajo 

sodelovati v spletnih skupnostih, sodelovati pri ustvarjanju vsebin, v digitalnem okolju se 

vesti odgovorno ter poznati osnove upravljanja z digitalno identiteto; 

 ustvarjanja vsebin; kar pomeni, da znajo razvijati vsebine v digitalnem okolju, razumejo 

in spoštujejo avtorske pravice in licence, poznajo osnove programiranja; 

 varnosti; razumeli naj bi pomembnost varovanja naprav in znali zaščititi svoje naprave; 

razumeli in zaščititi bi znali svoje osebne podatke ter se zavedati nevarnosti za zdravje, ki 

jih prinaša prekomerna uporaba IKT; z IKT morajo ravnati odgovorno do okolja; 

 reševanja problemov; učenci naj bi s pomočjo digitalnih orodij reševali konceptualne in 

tehnične probleme (ZRSŠ 2015b). 

Okvir digitalnih kompetenc (DIGCOMP) je prevzel tudi Eurostat in v sodelovanju z DG 

CONNECT
27

 za potrebe Digitalne agende
28

 izdelal kazalnik za merjenje digitalnih veščin 

(angl. digital skills). Kazalnik, ki je bil prvič izračunan v letu 2015, vsebuje naslednje 

kompetence – informacije, komunikacije, ustvarjanje vsebin in reševanje problemov. Lestvica 

ima štiri nivoje, in sicer »brez kompetenc«, »nizke kompetence«, »osnovne kompetence« in 

»več kot osnovne kompetence«. 

Podatki za leto 2015, v skupini posemeznikov, starih med 16 in 19 let, kažejo, da na ravni EU 

28 ni posameznikov, ki ne bi imeli digitalnih kompetenc, 14 % posameznikov imajo nizke 

kompetence, 30 % osnovne in 53 % več kot osnovne digitalne kompetence. 

V Sloveniji je stanje še nekoliko boljše – posameznikov v tej starostni skupini, ki imajo nizke 

kompetence, je 6 %, 37 % jih je z osnovnimi kompetencami in 56 % z več kot osnovnimi 

kompetencami (EUROSTAT 2016). 

2.7.2 Negativni učinki uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije na učence 

V predhodnih poglavjih smo navedli vrsto pozitivnih učinkov, ki jih ima IKT (predvsem v 

izobraževanju), v tem poglavju pa se bomo osredotočili na negativne učinke uporabe IKT na 

učence. 

Eden izmed njih je nedvomno odvisnost od prekomerne rabe IKT. Zarnik Hrovat (2011) 

opredeljuje tri rizične skupine otrok, ki so najbolj dovzetni za odvisnost od IKT: 

 Prva skupina so depresivni otroci, ki se ob uporabi IKT začasno boljše počutijo in vsaj 

delno pozabijo na težave. 
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 Https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/dg-connect. 
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 Http://digital-agenda-data.eu/. 
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 Druga skupina so hiperaktivni otroci in otroci z motnjami koncentracije. Ti otroci so 

velikokrat v šoli neuspešni, svoja močna področja iščejo in uveljavljajo s pomočjo IKT, 

predvsem v računalniških igricah. 

 Tretja skupina so otroci, ki so agresivni in imajo težave z obvladovanjem jeze. Svojo 

potešitev najdejo v računalniških igricah, ki so polne nasilja. Pogosto pravijo, da jih to 

sprošča in umirja (prav tam). 

Erjavec (2013) pravi, da otroci s podaljševanjem časa, ki ga namenjajo IKT, skrajšujejo čas, 

ki ga namenjajo drugim prostočasnim aktivnostim. Pri tem igra pomembno vlogo afiniteta 

otroka oziroma kako otrok dojema pomembnost posamezne dejavnosti. Otroci dejavnosti, ki 

jim je bolj pomembna, namenjajo več časa in pozornosti. Otroci sicer lahko istočasno 

opravljajo različne dejavnosti, na primer poslušajo glasbo in delajo domačo nalogo, vendar 

nimajo neomejene pozornosti za vzporedno predelavo informacij. Zato so velikokrat določene 

naloge opravljene površno in nekakovostno. 

Hartney (2016) trdi, da nihče ne more natančno opredeliti, koliko časa, preživetega za 

računalnikom, se šteje za prekomerno, čeprav nekateri zatrjujejo, da je to več kot 2 uri na dan. 

Ta ocena pa je lahko nerealna za tiste, ki računalnik uporabljajo za delo ali učenje. Hartney 

(prav tam) kot najpogostejše negativne posledice prepogoste uporabe računalnika pri 

mladostnikih navaja: 

 zanemarjanje osebnih odnosov, 

 slabše dosežke v šoli in drugje, 

 pomanjkanje energije za vse drugo, razen za IKT, 

 pomanjkanje spanca, 

 stroške zaradi plačljivih vsebin. 

Kot pravi Rizman Herga (2012, 183), so mladostniki najbolj ranljivi uporabniki interneta. S 

tehničnega vidika sicer z računalnikom in internetom nimajo nobenih težav, hitro pa se lahko 

ujamejo v skrivne pasti interneta, predvsem zaradi svoje neizkušenosti, naivnosti in pretirane 

radovednosti. Zasvojenost se po navadi začne z begom iz realnega sveta v namišljeni svet, 

kjer se mladostnik spremeni v nekoga drugega in pod krinko spremenjene identitete izživlja 

nezadovoljene potrebe in želje. Rizman Herga (prav tam) vidi veliko internetno nevarnost, 

kadar mladostniki preko interneta izdajajo svoje osebne podatke, kažejo osebne fotografije, se 

srečujejo s pornografijo, s škodljivimi in nasilnimi vsebinami, so žrtev nadlegovanja, žaljenja, 

zasledovanja, izsiljevanja. Mladostniki živijo skrivnostno spletno življenje, ker starši po 

navadi niso seznanjeni z otrokovimi internetnimi aktivnostmi. Le 40 % deklet in 30 % fantov 

zaupa svojim staršem o svojih vsebinah na Facebooku. Wallace (2014) opozarja, da je zaradi 

socialnih medijev vse več spletnega nadlegovanja, ki se lahko konča tudi tragično. Opozarja, 

da morajo pri tem pomembno vlogo odigrati starši, ki morajo s pravo mero nadzorovati, kaj se 

z njihovim otrokom dogaja. 
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Slabo stran internetne komunikacije vidi Fallahi (2011) v tem, da v večini primerov 

komunikacija temelji na besedilu, namesto da bi se uporabljala interakcija v fizični obliki, pri 

kateri se s pomočjo videnja in slišanja razberejo tudi čustva. Zaradi prikrite identitete si ljudje 

upajo povedati mnogo več, kot bi si sicer v živo pri neposrednem stiku. Mladostniki 

velikokrat preko interneta rekonstruirajo svojo identiteto na način, ki v realnem svetu ni 

mogoč. Mnogi uporabniki interneta postanejo kljub nenehni komunikaciji z drugimi preko 

interneta osamljeni, zaradi pomanjkanja interakcije v živo. Komunikacija preko interneta ne 

bo nikoli mogla nadomestiti osebnega stika. 

Tomšič (2013, 71) opozarja na problem izgube zasebnosti. Sodobna IKT, ki jo lahko kupimo 

kjerkoli, omogoča nadzor na vsakem koraku. Ker lahko vsak s pomočjo sodobne IKT 

nadzoruje vsakega, izgubljamo moč odločanja o mejah naše zasebnosti. 

O etičnem negativnem vplivu IKT govori Makin (2012). Z vdori so osebni podatki in tudi 

druge vsebine posameznikov lahko dostopni drugim, ki te podatke lahko zlorabijo. Veliko 

vidikov našega življenja je zapisanih na računalnikih, mobilnih telefonih in drugih digitalnih 

napravah, kar različnim institucijam ali posameznikom omogoča, da nas lahko kontrolirajo in 

nadzirajo brez naše vednosti. 

Pri otrocih je pretirana uporaba IKT povezana s pomembnimi biološkimi spremembami v 

njihovih telesih, ki imajo lahko velike zdravstvene posledice. Negativni učinek IKT na otroke 

je sevanje, ki ga povzroča zaslonska tehnologija. Mednarodna agencija za raziskave rakastih 

obolenj (IARC)
29

 je sevanje zaslonske tehnologije uvrstila med kancerogene za ljudi (Sigman 

2013). 

Kocbek (2014) izpostavlja, da so mladostniki še posebej občutljivi za sevanje mobilnih 

telefonov, ker so njihovi možgani še vedno v fazi razvoja. Škodljivi žarki pri otrocih globlje 

prodirajo v njihove glave kot pri odraslih. Z izpostavljenostjo sevanju nastajajo vedenjske 

težave. Mladostniki, ki pogosto uporabljajo mobilni telefon, postanejo depresivni, asocialni pa 

tudi agresivni. 

2.7.3 Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije glede na spol učencev 

Proučevanje uporabe IKT in IKT-pismenosti glede na spol ne daje enoznačnih izsledkov 

(Aesaert idr. 2015). Raziskave o razlikah med spoloma pri uporabi IKT so v zadnjih letih 

dobile večji pomen, saj so ženske v primerjavi z moškimi manj prisotne na področjih 

znanosti, tehnologije inženirstva in matematike, tako v šoli kot na poklicnem področju (Lau in 

Yuen 2015). 
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 IARC – International Agency for Research on Cancer (Mednarodna agencija za raziskave rakastih 

obolenj). 
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Rezultati raziskave BECTA (2008) so pokazali, da je razlika pri uporabi IKT pri pouku med 

učenci in učenkami majhna, ker je potek pouka odvisen predvsem od učitelja, ki pouk vodi in 

nadzira. Razlike pa se kažejo predvsem v uporabi doma. Študija je pokazala, da IKT poveča 

motivacijo tako pri učencih kot učenkah, vedar pa je učinek večji pri učencih. Z višjo 

motivacijo se delo učencev spremeni na način, da začnejo delati na podoben način kot učenke, 

in sicer postajajo bolj sodelovalni. Valentine (2005) navaja, da učenke IKT uporabljajo 

pogosteje od učencev za izobraževalne namene predvsem pri predmetih, ki jih imajo rade. 

Predvsem pri jeziku, zgodovini in naravoslovju. Uporaba IKT doma za šolsko delo je bolj 

povezana z odnosom do predmeta kot pa s samo tehnologijo. 

Kot rečeno, do razlik med spoloma prihaja predvsem pri pogostosti in namenu uporabe IKT 

doma. Učenci uporabljajo pogosteje internet, učenke pa so pogostejše uporabnice mobitela 

(BECTA 2008; Tsai in Tsai 2010). Učenke uporabljajo IKT predvsem za družabne namene in 

komunikacijo, za izdelovanje fotoalbumov, obdelavo fotografij, izdelavo različnih spletnih 

strani, torej predvsem za bolj kreativne namene (OFCOM 2006; Tondeur idr. 2010). Učenci 

pa uporabljajo IKT pogosteje za zabavo, predvsem za igranje igric. Med spoloma je najbolj 

izrazita razlika pri igranju igric. Učenci pogosteje kot učenke uporabljajo igralne konzole, kar 

je povezano (tudi) s starši, ki konzole kupujejo za darila pogosteje fantom kot dekletom. 

Fantje imajo rajši športne, akcijske in nasilne igre – všeč so jim predvsem aktivnosti, ki so 

tekmovalne. Učenke imajo rajši izobraževalne, romantične in fantazijske igre ter različne 

simulacije (OFCOM 2006; BECTA 2008). 

V raziskavi, ki sta jo izvedla Kim in Chang (2010), sta ugotavljala, ali je vpliv igranja 

računalniških igric na dosežke učencev pri matematiki različen glede na spol. Ugotovila sta, 

da je ta vpliv pri fantih večji kot pri dekletih. Tisti, ki igrice igrajo včasih, so dosegli najboljše 

rezultate. Tisti, ki igrajo zelo pogosto, pa so dosegli slabše rezultate kot tisti, ki igric ne igrajo 

nikoli. 

Medtem ko nekatere študije kažejo, da je spol pozitivno povezan z IKT-kompetencami v 

korist dečkov (Kuhlemeier in Hemker 2007; Li in Kirkup 2007), druge študije te povezave ne 

potrjujejo (Pamuk in Peker, 2009). Prav tako raziskave kažejo, da na povezave med IKT-

kompetencami in spolom vpliva, katere IKT-veščine so merjene. Povezava med spolom in 

komuniciranjem (s pomočjo IKT) je statistično značilna v korist učenk, medtem ko se učenci 

ocenjujejo kot bolj vešči v tehničnih IKT-dejavnostih (Bunz, Curry in Voon 2007; Tsai in 

Tsai 2010). Te ugotovitve nakazujejejo tudi študije, ki so proučevale namen uporabe IKT (na 

primer OFCOM 2006). 

Učenke potrebujejo sicer več podpore pri uporabi IKT kot učenci, kar pa ne pomeni nujno 

pomanjkanja IKT-spretnosti, ampak predvsem način dela. Učenke želijo dobiti pred začetkom 

IKT-aktivnosti podrobno razlago in navodila, medtem ko fantje želijo začeti takoj in stvari 

sami preizkusiti (BECTA 2008). Da učenke nimajo slabših IKT-kompetenc, kaže tudi študija 
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ICILS 2013, saj so na testih računalniške in informacijske pismenosti učenke dosegle boljše 

povprečne dosežke kot učenci (Fraillon idr. 2014). 

Morris in Trusher (2014) poudarjata, da učenke že od zgodnje dobe računalnike povezujejo z 

aktivnostmi, ki so stereotipno moške, in zato razvijejo odpor do računalnikov v splošnem. 

Veliko več učenk kot učencev doma sploh nima računalnika ali pa ima samo skupni družinski 

računalnik, učenci imajo doma v večini svoj računalnik – enega ali celo več (prav tam). 

2.7.4 Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije glede na okolje, iz katerega 

prihajajo učenci 

V preteklosti je bila pozornost raziskovalcev v precejšnji meri usmerjena v proučevanje 

dostopnosti do IKT (Tondeur idr. 2010), raziskave v preteklosti so bile usmerjene predvsem v 

proučevanje enakosti (fizičnega) dostopa do tehnologije. Raziskovalci ugotavljajo, da je treba 

iti dlje od samega dostopa in se osredotočiti na raziskovanje rabe IKT (Tondeur idr. 2010), saj 

se je digitalni razkorak, ki se nanaša na razlike med posamezniki, gospodinjstvi, podjetji in 

geografskimi območji glede (fizičnega) dostopa do IKT (Dolničar idr. 2002), predvsem v 

Evropi, zmanjšal (Mesch 2012). Digitalni razkorak, ki se nanaša na razlike v dostopu do 

interneta in IKT, imenujemo prvi digitalni razkorak (Dolničar idr. 2002). Pomembno je, da se 

raziskovanje osredotoča bolj na drugi digitalni razkorak, ki se nanaša na razlike pri uporabi 

IKT, predvsem v smislu intenzivnosti uporabe in izkustva (Dolničar 2008). Wole (2009) 

ugotavlja, da zaradi sociodemografskih dejavnikov obstajajo razlike tako v dostopu kot tudi 

uporabi IKT, predvsem zaradi razlik po spolu, starosti, izobrazbi, dohodku in tipu naselja 

(ruralni in urbani). 

Za Slovenijo podatki SURS tako na primer kažejo, da se dostopnost do interneta in 

posedovanje računalnika glede na stopnjo urbanizacije (gosto poseljena območja, vmesna 

območja, redko poseljena območja) višata, vendar pa razlike predvsem med gosto poseljenimi 

območji in redko poseljenimi območji ostajajo. V letu 2010 je tako po podatkih SURS imelo 

dostop do interneta 67,8 % gospodinjstev z gosto poseljenih območij in 63,1 % z redko 

poseljenih območij, medtem ko je leta 2015 80,3 % gospodinjstev z dostopom do interneta, ki 

prihajajo z gosto poseljenih območij in 76,6 % gospodinjstev z redko poseljenih območij. 

Ugotavljamo, da se stopnja penetracije zvišuje ne glede na stopnjo urbanizacije, še vedno pa 

so redko poseljena območja v zaostanku za gosto poseljenimi. 

 

Preglednica 3: Dostopnost do interneta in računalnika v gospodinjstvih glede na 

stopnjo urbanizacije 

 

Stopnja urbanizacije 

 Leto 
Gosto poseljena 

območja 
Vmesna območja 

Redko poseljena 

območja 
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2010  %  %  % 

Dostop do interneta 67,8 74,9 63,1 

Računalnik 68,1 77,7 66,0 

2011 

   Dostop do interneta 74,9 73,7 70,7 

Računalnik 74,9 76,0 73,0 

2012 

   Dostop do interneta 79,0 77,5 68,7 

Računalnik 81,4 79,0 71,2 

2013 

   Dostop do interneta 82,5 74,1 73,6 

Računalnik 83,6 74,1 74,7 

2014 

   Dostop do interneta 81,1 75,4 75,8 

Računalnik np np np 

2015 

   Dostop do interneta 80,3 77,4 76,6 

Računalnik 81,9 78,0 75,7 

Vir: SURS 2016. 

Podaki SURS (2016) sicer kažejo, da so med gospodinjstvi v Sloveniji glede na okolje, iz 

katerega izhajajo, še vedno razlike v dostopu do IKT, študija ICILS 2013 pa kaže, da ko 

govorimo o opremljenosti šol v urbanih in ruralnih okoljih, razlik praktično ni oziroma so 

ruralne šole celo nekoliko bolje opremljene kot šole iz urbanih okolij (Frallion idr. 2014). 

Prav tako podatki SURS (2016) kažejo, da so gospodinjstva z otroki v splošnem dobro 

opremljena z IKT – v letu 2010 je imelo dostop do interneta 92,1 % gospodinjstev z otroki, 

delež opremljenih gospodinjstev pa enakomerno narašča, tako da je bilo v letu 2015 z 

internetom opremljenih gospodinjstev že 97,2 %. 

Socialno demografsko okolje mladih vpliva na njihov dostop do IKT doma, pri prijateljih in 

drugod (North, Snyder in Bulfin 2008). Dejavniki socialnega ozadja poleg dostopa do IKT 

vplivajo tudi na učenje IKT-spretnosti (oziroma digitalnih kompetenc, kot jih imenujemo v 

naši nalogi) (Frallion idr. 2014). Rezultati študije ICILS 2013 so pokazali, da učenci, ki 

izhajajo iz socialno priviligiranih okolij (starši z visoko izobrazbo, višji zaposlitveni status 

staršev, dostop do več IKT-naprav doma, dostop do interneta doma, veliko število knjig 

doma), dosegajo boljše povprečne dosežke na testih računalniške in informacijske pismenosti. 

Bolj kot tip naselja pa na dostopnost in uporabo IKT vplivajo drugi dejavniki socialnega 

ozadja. 

Slabši socialno-ekonomski status je pogosto povezan z manjšim ali večjim interesom za 

uporabo IKT. Pri dekletih je to bolj izrazito kot pri fantih. Možna razlaga za to je, da so nižji 

socialno-ekonomski sloji bolj naklonjeni tradicionalnim vlogam spola. Različni stereotipi so 



 

34 

močneje prisotni. Višja kot je izobrazba staršev, večja je tudi motivacija deklet za uporabo 

IKT (Sanders 2005). Tudi Volman (2005) izpostavlja razlike glede socialno-ekonomskega 

statusa in okolja, iz katerega prihajajo učenci. Učenci s slabšim socialnim statusom 

uporabljajo računalnik predvsem za ponavljajoče se aktivnosti. Učenci z boljšim socialnim 

statusom pa uporabljajo IKT za reševanje zahtevnejših nalog, ki zahtevajo višjo raven 

digitalnih kompetenc, in za druge aktivnosti, ki za njih predstavljajo intelektualne izzive. 

Razlike v uporabi in dostopu do IKT med mestnimi in podeželskimi šolami je v svoji 

raziskavi ugotavljal Wang (2013). Obstajajo razlike v dostopu do IKT med mestnimi in 

podeželskimi šolami: mestne šole so bolje opremljene (Boyd 2012; Wang 2013). Čeprav se 

odnos do IKT in kompetence učiteljev med obema vrstama šol niso razlikovali, je bila stopnja 

integracije IKT v pouk pri mestnih šolah višja kot pri podeželskih. Podeželski učitelji trdijo, 

da je to predvsem zaradi tehničnih ovir. V Sloveniji pa je primerjava usposobljenosti učiteljev 

glede na stratumsko opredelitev šole pokazala, da je računalniška pismenost boljša pri 

učiteljih v mestu kot na podeželju (Gerlič 2011). 

Gerlič (2011) je v raziskavi ugotovil, da je usposobljenost učiteljev za vodenje interesnih 

dejavnosti s področja računalništva in za uporabo IKT pri svojem predmetu veliko boljša v 

mestu kot na podeželju. V mestu je tudi boljša usposobljenost za izvajanje fakultativnega 

pouka in izbirnega predmeta računalništva. V mestu imajo učitelji večjo željo po dodatnem 

strokovnem izpopolnjevanju za svoje predmetno področje. 

Uporabo IKT moramo poleg ekonomskega vidika razumeti tudi v okviru geografskega 

konteksta uporabe. Nove IKT potrjujejo ali povečujejo obstoječe neenakosti, ki predstavljajo 

ovire za dostop do IKT. Učenci iz geografsko manj privilegiranih okolij imajo mnogo manjše 

možnosti dostopa do vsega, kar moderna tehnologija ponuja. Nove tehnologije sicer postajajo 

vedno cenejše, kar naj bi privedlo do zmanjšanega digitalnega razkoraka, vendar pa ni čisto 

tako. Digitalna tehnologija je časovno omejena in zelo hitro zastara. Nabava nove zahteva 

ponovni vložek, ki pa za marsikoga z nižjim socialno-ekonomskim statusom pomeni oviro 

(Podovšovnik Axelson 2009). 

Izobraževanje postaja vedno manj vezano na geografsko lokacijo učenca in tudi manj odvisno 

od lokacije šola – dom. Zato morajo biti kurikulumi bolj fleksibilni, ne več strogo vezani na 

rigidne šolske standarde. Prav IKT je tista, ki lahko razbija te meje, ki so tudi kulturne in 

internacionalne (UNESCO 2009). 
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3 SOCIALNO VEDENJE UČENCEV 

3.1 Značilnosti socialnih odnosov v obdobju mladostništva 

Otroci v interakciji z vrstniki razvijajo različne stile vedenja. Ti se spreminjajo glede na 

značilnosti posameznega otroka, glede na značilnosti interakcije, v katero je ta otrok vpleten, 

in glede na kontekst, v katerem se interakcija odvija. Če otroka dovolj dolgo opazujemo, 

lahko opazimo določene vzorce vedenja, ki vztrajajo in so opazni v različnih kontekstih in 

socialnih interakcijah (Fabes, Martin in Hanish 2011). Vedenje otrok je odvisno od njihovega 

čustvenega in socialnega razvoja ter drugih značilnosti otroka. 

3.1.1 Čustveni razvoj 

Čustva po navadi opredeljujemo kot prilagojen odziv na vsakdanje situacije (Zadravec 2013). 

S čustvi usmerjamo svoje vedenje, utrjujemo spomin na pomembne dogodke in uravnavamo 

odnose s posamezniki v svojem okolju (prav tam). 

Že v obdobju prvega leta starosti je pri otrocih opazna sposobnost posnemanja enostavnih 

čustvenih izrazov in usklajevanja svojih čustvenih stanj s čustvenimi stanji drugih 

posameznikov (Zupančič 2004b). Kljub temu da se sposobnost prepoznavanja čustvenih stanj 

razvije zelo zgodaj, je do tretjega leta starosti sposobnost regulacije in inhibicije lastnih 

čustvenih reakcij zelo šibka. Sposobnost prikrivanja lastnih čustvenih stanj pa se ne pojavi vse 

do zgodnjega otroštva. 

V zgodnjem otroštvu so otroci v vse večji meri sposobni uravnavati svoje čustvene odzive 

tako z vidika doživljanja kot tudi z vidika izražanja le-teh. Otroci v tem obdobju napredujejo 

tudi pri prepoznavanju in razumevanju temeljnih in sestavljenih čustev. Pojavi se tudi 

zavedanje, da lahko hkrati doživljamo več čustev (Kavčič in Fekonja 2004). 

V srednjem in poznem otroštvu se otroci vse bolje zavedajo lastnih čustev in čustev drugih, 

vse bolje jih razumejo in vse bolj so spretni pri odzivanju nanja. Čustvenega doživljanja 

drugih ljudi ne presojajo le na osnovi zunanjih manifestacij čustvenih odzivov, temveč tudi s 

pomočjo razumevanja psiholoških razlik med ljudmi. Hkrati so otroci v tem obdobju in 

kasneje v mladostništvu že sposobni nadzorovati svoje čustvene in vedenjske odzive, saj 

spoznavajo, da lahko posamezniki, vsaj do neke mere, vplivamo na izražanje in doživljanje 

lastnih čustev (Fekonja in Kavčič 2004). 

Glede na posledice, do katerih vodijo različna čustvena stanja v obdobju mladostništva, lahko 

čustva razvrstimo v tri pomenske kategorije (Rice 1998, v Zupančič 2004a, 547). V prvo 

kategorijo uvrščamo pozitivna čustva. Ta v obdobju mladostništva prevladujejo nad 

negativnimi čustvi (Zupančič 2004a). Mednje uvrščamo veselje, zadovoljstvo, radost, 
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naklonjenost, sprejemanje, zaljubljenost in ljubezen (Rice 1998, v Zupančič, 2004a). 

Zanimivo je, da mladostniki pozitivna čustva pogosteje izražajo v interakcijah z vrstniki kot v 

družinskem kontekstu (Rice 1998, v Zupančič 2004a). V mladostništvu se začnejo pojavljati 

tudi čustva zaljubljenosti, ki niso nujno usmerjena na osebo, ki jo mladostnik pozna, vendar 

so intenzivna in temeljijo predvsem na močni telesni privlačnosti (Zupančič 2004a). 

V drugo pomensko kategorijo uvrščamo stanja zavrtosti. V to kategorijo uvrščamo strah, 

zaskrbljenost, osamljenost, anksioznost, žalost, zadrego, krivdo in gnus (Rice 1998, v 

Zupančič 2004a). V raziskavi, ki jo je med slovenskimi mladostniki izvedla Nastran Ule 

(2000a), da bi raziskala pojavnost negativnih čustvenih stanj v obdobju mladostništva, je 

četrtina slovenskih osmošolcev poročala o pogosti potrtosti. Med omenjenimi mladostniki so 

prevladovala dekleta. Tudi med slovenskimi gimnazijci je opazen podoben pojav. Kar tretjina 

jih namreč poroča, da pogosto doživljajo posamezne simptome depresivnosti, kot so na 

primer razočaranje nad sabo, beganje misli in težave s koncentracijo (Vesel 2002). 

Depresivnost se v obdobju mladostništva kar dvakrat pogosteje pojavlja pri dekletih kot pri 

fantih (prav tam; Hankin idr. 2015). 

V obdobju mladostništva sta pogosti tudi zaskrbljenost in anksioznost (Zupančič 2004a). 

Zaskrbljenost se pojavi, kadar si mladostniki predstavljajo možne neugodne izide, ki so 

vezani na določeno osebo, stvar ali situacijo, medtem ko se anksioznost pojavlja brez 

konkretnega predmeta, osebe ali situacije, ki bi jo lahko povzročili. Mladostništvo je tudi čas, 

ko se socialna plašnost, ki je značilna za otroštvo, preoblikuje v anksioznost, vezano na 

socialne interakcije, oziroma socialno anksioznost. 

V tretjo pomensko kategorijo čustvenih stanj, ki se pojavljajo v mladostništvu, pa uvrščamo 

stanja sovražnosti, ki zajemajo jezo, sovraštvo, prezir in ljubosumnost (Rice 1998, v Zupančič 

2004a). Osnovna značilnost čustvenih stanj te kategorije so posameznikove slabe namere. 

Mladostniki te slabe namere najpogosteje doživljajo v obliki jeze in ljubosumja (Buss in Perry 

1992). V adolescenci se sovražna stanja praviloma izražajo s prepiranjem, pretepi, 

preklinjanjem, telesno dejavnostjo, verbalno agresivnostjo, razdražljivostjo itd. 

Najpogostejše sovražno stanje v obdobju mladostništva je jeza. To čustvo v adolescenci po 

navadi sprožijo dražljaji socialne narave, kot so omejevanje možnosti vključevanja v socialne 

interakcije z vrstniki, preprečevanje socialne dejavnosti, napad na posameznikov socialni 

status, kritika, zavračanje, poniževanje itd. (Zupančič 2004a). Dekleta se pogosteje razjezijo v 

socialnih interakcijah, medtem ko se fantje pogosteje razjezijo, kadar določena stvar ne deluje 

tako, kot menijo, da bi morala (prav tam). 

Za čustvovanje v obdobju otroštva in mladostništva so torej za razliko od čustvovanja v 

obdobju odraslosti značilni (Kavčič in Fekonja 2004, 335): 

 intenzivni čustveni odzivi ne glede na naravo situacij, 

 pogosto izražanje čustvenih stanj, 
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 hitri prehodi med različnimi čustvenimi stanji, 

 naraščajoča individualnost v čustvenih odzivih zaradi vplivov učenja in razvoja, 

 spremembe v intenzivnosti doživljanja različnih čustev zaradi vplivov biološkega in 

spoznavnega razvoja, interesov ter vrednot, 

 prepoznavnost čustvenega doživljanja preko vedenjskih znakov. 

3.1.2 Socialni razvoj 

Za nemoteno delovanje posameznika je nujno, da posameznik na ustrezen način vstopa v 

socialne interakcije
30

 in odnose.
31

 Nastran Ule (2000b, 198–199) opredeljuje tri pomembne 

sestavine socialnih odnosov: 

 vedenje posameznikov, ki vstopajo v socialne interakcije, 

 socialne pomene, ki se v interakcijah izmenjujejo, 

 nezavedne duševne strukture, ki so osnova čustvovanja in motivacijskih procesov 

posameznikov, vpletenih v socialno interakcijo. 

Z otrokovo starostjo se spreminjajo njegove kognitivne zmožnosti, njegovi interesi in njegove 

spretnosti vstopanja v socialne interakcije z drugimi posamezniki. Osrednjo vlogo pri 

otrokovem socialnem razvoju imajo prijateljski odnosi. Peklajeva in Pečjakova (2015) zato 

otrokov socialni razvoj opisujeta v petih prekrivajočih se stopnjah razvoja prijateljskih 

odnosov, in sicer: 

 Stopnja 0, ki je značilna za otroke med 3. in 7. letom starosti. Avtorici stopnjo 

opredeljujeta kot stopnjo trenutnega tovarištva za igro. Za to stopnjo je značilna 

egocentričnost, pri čemer se otroci osredotočajo predvsem na to, kaj želijo od odnosa; pri 

opredeljevanju prijateljev je v ospredju telesna bližina. 

 Stopnja 1, ki je značilna za otroke med 4. in 9. letom starosti. Opredeljena je kot stopnja 

enosmerne pomoči. Na tej stopnji otroci dobrega prijatelja dojemajo kot osebo, ki stori 

tisto, kar od njega pričakujejo. 

 Stopnja 2, ki je značilna za otroke med 6. in 12. letom starosti. Avtorici jo opredeljujeta 

kot stopnjo dvosmernega sodelovanja. Na tej stopnji se prijateljstvo med posameznikoma 

osredotoča na načelo dajanja in prejemanja, pri čemer so v ospredju še zmeraj lastni 

interesi posameznika in ne skupni interesi obeh prijateljev. 

 Stopnja 3, ki je značilna je otroke in mladostnike med 9. in 15. letom starosti. 

Opredeljena je kot stopnja vzajemnega, zaupnega odnosa. Na tej stopnji je prijateljstvo 

zaupen odnos, ki presega zgolj skupno početje različnih stvari. Pojavljajo se posesivnost 

in zahteve po izključujoči vdanosti. 

                                                 
30

 Procesi, ki se odvijajo med posamezniki. 
31

 Rezultat ponavljajočih se interakcij med posamezniki. 
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 Stopnja 4, ki je značilna za posameznike po 12. letu starosti. Avtorici jo opredeljujeta kot 

stopnjo avtonomne soodvisnosti. Na tej stopnji prijateljstva vpleteni posamezniki 

spoštujejo prijateljeve potrebe po odvisnosti in avtonomnosti. 

Kot vidimo, socialni razvoj otrok poteka od egocentričnega pojmovanja prijateljstva v 

predšolskem obdobju prek porajajočega se zavedanja o različnih perspektivah posameznikov 

in naraščajoče predanosti odnosu v obdobju srednjega otroštva do pojmovanja prijateljstva 

kot intenzivnega, intimnega in predanega odnosa v času mladostništva (Peklaj in Pečjak 

2015). 

Z vidika socialnega razvoja morajo otroci in mladostniki za uspešno vključevanje v 

medvrstniške odnose uspešno opraviti različne razvojne naloge. V predšolskem obdobju se 

ključna razvojna naloga navezuje na pridobivanje spretnosti, ki otroku omogočajo 

vključevanje v interaktivno, vzajemno igro in njeno vzdrževanje. Med te spretnosti spadajo 

izražanje pozitivnih čustev, posvečanje pozornosti partnerju v igri, izražanje prosocialnih 

oblik vedenja. V obdobju srednjega in poznega otroštva se kompleksnost vrstniških interakcij 

poveča, kar pomeni, da te od otrok zahtevajo obvladovanje zmeraj zahtevnejših spretnosti. V 

tem času pridejo v ospredje spretnosti, ki se navezujejo na sodelovanje, pomaganje, 

neagresiven način uveljavljanja samega sebe (asertivnost) in upravljanje z lastnimi čustvi in 

vedenjem (Fabes, Martin in Hanish 2011). V obdobju adolescence pa vodilno vlogo z vidika 

razvojnih nalog, ki jih morajo posamezniki usvojiti za uspešno vključevanje v socialne 

interakcije in odnose, prevzamejo komunikacijske veščine (Rubin, Bukowski in Parker 2006). 

3.1.3 Samopodoba in samospoštovanje 

Spremembe, ki v obdobju pubertete nastopijo na telesnem in socialnem področju, so povezane 

tudi s spremembami v načinu dojemanja samega sebe (Zupančič 2004c). V obdobju 

adolescence pride do sprememb v predstavi, ki jo ima posameznik o sebi (samopodoba), in v 

vrednostni oceni, ki jo posameznik nameni sebi (samospoštovanje). V zadnjem triletju 

osnovne šole je opazen upad v samospoštovanju in v samopodobi na področju odnosov z 

vrstniki (Murray 2005). Rezultati prečne študije, ki so jo med učenci v Združenih državah 

Amerike izvedli Eisenberg, Vaughan in Hofer (2011), so pokazali, da je samopodoba učencev 

najnižja med 11. in 14. letom starosti. V tem času imajo adolescenti nižje samospoštovanje in 

šolsko samopodobo, pa tudi splošno gledano je njihovo dojemanje samega sebe manj stabilno 

kot v obdobju pred nastopom pubertete. 

Peklajeva in Pečjakova (2015) kot nujen predpogoj za razvoj pozitivne samopodobe navajata 

sprejemanje s strani vrstnikov. Ta naj bi se namreč oblikovala ravno na osnovi potrditev, ki 

jih prejemamo od posameznikov, s katerimi vstopamo v prijateljske odnose. Več avtorjev, 

med drugim Newcomb in Bagwell (1995) ter Wentzel, Barry in Caldwell (2004), poroča, da 

so učenci, ki jim je uspelo vzpostaviti prijateljske odnose z vrstniki, samozavestnejši. 
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Blakely-McClure in Ostrov (2016) sta izvedla raziskavo, v kateri sta med drugim želela 

raziskati povezanost med agresivnostjo in samopodobo. V raziskavi je sodelovalo 1063 otrok 

in mladostnikov med sedmim in petnajstim letom starosti. Avtorja poročata, da se nizka 

samopodoba na področju učenja in visoka samopodoba na športnem področju povezujeta z 

agresivnostjo (prav tam). 

Posameznikova visoka samopodoba se povezuje z najrazličnejšimi pozitivnimi posledicami, 

kot so (Trzesniewski idr. 2006): 

 postavljanje ciljev, 

 doseganje ciljev, 

 spodbujanje oblikovanja pričakovanj, 

 razvoj mehanizmov za soočanje s stresom, 

 pridobivanje delovnih izkušenj, 

 zmanjšanje tveganja za zdravstvene težave na psihičnem in fizičnem področju, 

 zmanjšanje verjetnosti zlorabe substanc, 

 zmanjšanje verjetnosti za pojavljanje antisocialnega vedenja. 

Podobno velja tudi za posameznikovo samospoštovanje. Posamezniki z visokim 

samospoštovanjem v večji meri kot posamezniki z nizkim samospoštovanjem vztrajajo v 

aktivnosti, tudi kadar se soočijo s porazom (Baumeister idr. 2003). Vztrajnost, tudi kadar se 

posameznik sooča z ovirami in porazi, ki je značilna za otroke in mladostnike z visokim 

samospoštovanjem, lahko tem posameznikom dolgoročno pripomore k boljšemu učnemu 

uspehu in kasneje tudi k uspehu na poklicni poti (Trzesniewski idr. 2006). Visoko 

samospoštovanje se obenem povezuje z občutkom varnosti in bližine v medosebnih odnosih, 

kar ima lahko prav tako pozitivne posledice za psihično zdravje in povezanost z drugimi 

(Murray 2005). 

Nizko samospoštovanje v adolescenci pa ima lahko za posameznika negativne posledice tudi 

v odraslosti (Trzesniewski idr. 2006). Za mladostnike, ki imajo nizko samospoštovanje, je 

namreč v odraslosti značilno šibkejše psihično in fizično zdravje kot za mladostnike z visokim 

samospoštovanjem. Prav tako so mladostniki z nizkim samospoštovanjem v odraslosti manj 

uspešni na ekonomskem področju in se pogosteje zatekajo h kriminalnim dejanjem (prav 

tam). 

3.1.4 Značilnosti vrstniških odnosov 

Otroci in mladostniki predvsem v šolskem okolju nenehno vstopajo v interakcije z vrstniki in 

z njimi oblikujejo različne vrste odnosov. Ti odnosi so nato posrednik med posameznikom in 

njegovimi vrstniki, ki s pomočjo mehanizma socialnega pritiska vplivajo na posameznikova 

stališča in vedenje (Peklaj in Pečjak 2015). Interakcija z vrstniki ima še posebej pomembno 

vlogo v razvojnem obdobju mladostništva, ko se posameznik osamosvaja, oblikuje lastno 
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identiteto in nove vzorce vedenja (Zupančič in Svetina 2004). V tem obdobju postanejo 

mladostnikovi odnosi z vrstniki bolj vzajemni in čustveno intenzivni. Če posameznik do 

obdobja zgodnje odraslosti ne uspe vzpostaviti globljih, pristnih odnosov z vrstniki, bo imel v 

življenju precej več težav kot tisti, ki jim je to uspelo (prav tam). 

Vrstniški odnosi so odvisni od lastnosti posameznika in značilnosti okolja, v katerem potekajo 

vrstniške interakcije (Peklaj in Pečjak 2015). Kako posameznik vstopa v socialne odnose je v 

veliki meri odvisno od njegovega temperamenta in osebnosti (Eisenberg, Vaughan in Hofer 

2011). Pri vzpostavljanju in vzdrževanju vrstniških odnosov bodo tako uspešnejši 

posamezniki, ki izražajo pozitivna čustva in izkazujejo manj agresije (Dodge, Coie in Lynam 

2006). Če poznamo otrokove osebnostne značilnosti, lahko dokaj zanesljivo napovemo, 

kakšne odnose bo vzpostavljal z vrstniki (prav tam). 

Vrstniški odnosi se v obdobju otroštva in mladostništva pojavljajo v treh osnovnih oblikah, in 

sicer prijateljstvo, socialno sprejemanje oziroma zavračanje s strani vrstniške skupine in 

medvrstniško nasilje (Peklaj in Pečjak 2015). Prijateljstvo in sprejetost s strani vrstniške 

skupine pozitivno prispevata k čustvenemu, vedenjskemu, šolskemu in spoznavnemu 

delovanju otrok, vendar pa imata lahko za psihosocialni razvoj otrok in mladostnikov tudi 

negativne posledice (Vitaro, Boivin in Bukowski 2011). Ali bodo imela prijateljstva pozitivne 

ali negativne učinke na psihosocialni razvoj otroka oziroma mladostnika, je odvisno od (prav 

tam): 

 prisotnosti oziroma odsotnosti prijateljstva, 

 vrste vedenja (prosocialno ali antisocialno), ki ga izražajo prijatelji, 

 pozitivnih oziroma negativnih potez prijateljstva, 

 vedenj, ki jih podpirajo prijatelji pri posamezniku. 

Tudi druge vrstniške odnose spremljajo različni procesi, ki imajo lahko na posameznike 

pozitivne ali negativne vplive (Ladd 2005). Ti procesi so (Peklaj in Pečjak 2015, 213): 

 sodelovanje/izključevanje, 

 nudenje podpore/konfliktnost, 

 prejeta čustvena oziroma fizična podpora/ignoriranje. 

Sodelovanje, nudenje podpore in prejemanje čustvene in/ali fizične opore imajo za 

posameznika pozitivne vplive. Obratno pa velja za nasprotne pole omenjenih procesov, in 

sicer za izključevanje, konfliktnost in ignoriranje (prav tam). 

Dobri odnosi z vrstniki se torej povezujejo s številnimi pozitivnimi izidi za posameznika, 

medtem ko imajo težave v odnosih z vrstniki za posameznika negativne posledice. Priljubljeni 

učenci so na primer praviloma učno uspešni, medtem ko imajo zavrnjeni učenci pogosto učne 

težave (Košir 2013). V skladu s tem Caprara s soavtorji (2000) poroča, da ima močan učinek 

na učni uspeh prosocialno vedenje – učenci, ki so v zgodnjem otroštvu izkazovali več oblik 
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prosocialnega vedenja, kot so sodelovanje z drugimi, pomaganje in deljenje lastnine, so pet let 

kasneje dosegali pomembno višje učne dosežke kot tisti, ki teh vedenj niso izkazovali. 

Čeprav so vrstniški odnosi v enaki meri pomembni za fante in dekleta, pa se ti med seboj 

razlikujejo v načinu, kako posamezniki vstopajo v te odnose. Ena najpomembnejših 

značilnosti vrstniških skupin v osnovi šoli je težnja po tem, da otroci in mladostniki oblikujejo 

spolno homogene odnose z vrstniki (Košir 2013). Medtem ko je za vrstniške odnose pri fantih 

značilno, da vanje vnašajo več grobih iger in športnih aktivnosti, sta za interakcije med dekleti 

v večji meri značilna pogovor in nagnjenost k samorazkrivanju. V interakcijah med dekleti je 

obenem opazno več prosocialnega vedenja (Parker in Asher 1993) in manj fizične 

agresivnosti (Archer 2004). 

3.1.5 Značilnosti odnosov med učenci in odraslimi 

V poznem otroštvu in še posebej v mladostništvu pride do sprememb v odnosih, ki jih otroci 

in mladostniki vzpostavljajo z odraslimi. V družinskem okolju postajajo v tem času odnosi s 

starši vse manj strukturirani, saj se začnejo mladostniki osamosvajati in postopoma 

preizkušajo različne odrasle vloge. Za odnose med mladostniki in njihovimi starši so značilni 

(Zupančič in Svetina 2004): 

 spremembe v pričakovanjih, ki jih ima mladostnik do odnosa s starši: mladostnik se 

izmenično vede kot otrok in kot odrasli ter od staršev pričakuje, da se v določenih 

situacijah vedejo kot starši, spet v drugih situacijah pa kot partnerji, 

 večja vpletenost mladostnikov v oblikovanje družinskih dogovorov in pravil, 

 upad v času, ki ga posameznik preživi s starši, pri čemer je preživljanje časa s starši v 

mladostništvu omejeno predvsem na gledanje televizije, nakupe, socialne obveznosti in 

potovanja, 

 spremembe v načinu izražanja starševske avtoritete, ki se omeji na specifična področja 

mladostnikovega življenja, 

 selektivna komunikacija s starši, pri čemer mladostnik staršem pove le določene 

informacije in jih poda ob izbranem času na izbran način, 

 dvosmerna avtoriteta, kar pomeni, da starši ne uveljavljajo absolutne avtoritete, temveč 

postanejo svetovalci, ki skušajo z razpravo z mladostnikom doseči kompromise, 

 premik od dojemanja staršev kot vsemogočnih figur k dojemanju staršev kot enkratnih, 

celovitih osebnosti. 

Tako kot se v mladostništvu spreminjajo odnosi, ki jih posamezniki vzpostavljajo s svojimi 

starši, se spreminjajo tudi odnosi, ki jih ti posamezniki vzpostavljajo z učitelji. Odnosi med 

učenci in učitelji so eden najpomembnejših dejavnikov socialne sprejetosti učencev v razredu 

(Birch in Ladd 1998). Učitelji izražajo manj naklonjenosti učencem, ki imajo v vrstniški 

skupini nižji status, pri čemer še posebej v predšolskem in zgodnjem osnovnošolskem 
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obdobju vedenje učiteljev do posameznega učenca v veliki meri vpliva na to, kako tega 

učenca dojemajo njegovi vrstniki (prav tam). 

Odnos, ki ga z učencem vzpostavi učitelj, ima na sprejemanje učenca s strani njegovih 

vrstnikov še posebej velik učinek, kadar govorimo o učencih z vedenjskimi težavami (Peklaj 

in Pečjak 2015). S strani vrstnikov so namreč dobro sprejeti otroci in mladostniki, ki jih 

odrasli dojemajo kot posameznike z dobro samokontrolo (Maszk, Eisenberg in Guthrie 1999, 

v Eisenberg, Vaughan in Hofer 2011). Pri tem je pomembno izpostaviti tudi, da učitelji 

praviloma vzpostavljajo boljše odnose z dekleti kot s fanti (Schmuck in Schmuck 1997). 

Kot vidimo, na odnos med učiteljem in učencem pomembno vplivajo tudi značilnosti učenca, 

ne samo značilnosti učitelja. Značilnosti učencev vplivajo na odnos, ki ga vzpostavljajo z 

učitelji, na dveh ravneh (Peklaj in Pečjak 2015): 

 na kognitivni ravni, saj na učiteljevo interakcijo z učenci vplivajo predstave, ki si jih 

učitelj o njih ustvari na osnovi svojega znanja, prepričanj in zaznav, in 

 na čustveni ravni, pri čemer dobri učni rezultati in uspeh učencev pri učitelju sprožajo 

pozitivna čustva, medtem ko neustrezno vedenje in kršitev pravil pri učitelju sprožata 

negativna čustva. 

3.2 Prosocialno vedenje 

Prosocialno vedenje bi lahko opredelili kot vsako prostovoljno in namerno dejanje, ki ima 

pozitiven učinek na dobrobit drugih posameznikov (Zupančič 2004d). Omenjeno vedenje se v 

šolskem okolju največkrat povezuje z visokim socialnim statusom oziroma priljubljenostjo 

(LaFontana in Cillessen 2002). 

V sklopu prilagajanja okolju, v katerem živijo, se posamezniki v srednjem in poznem otroštvu 

vedejo zmeraj bolj prosocialno, pri čemer postane v omenjenih obdobjih prosocialno vedenje 

temeljna in prevladujoča značilnost vrstniških odnosov (Newcomb, Bukowski in Pattee 

1993). V razvoju prosocialnega vedenja odigra pomembno vlogo več različnih procesov. Z 

razvojem prosocialnega vedenja je na primer povezan razvoj sposobnosti zavzemanja 

perspektive drugega (Fekonja in Kavčič 2004). Zavzemanje perspektive drugega se nanaša na 

sposobnost razumevanja, da lahko isto situacijo različni posamezniki različno dojamamo in se 

nanjo različno odzovemo. Pri tem gre za sposobnost prepoznavanja in razumevanja 

čustvenega stanja drugih ljudi in sposobnost sklepanja o njihovih čustvenih stanjih, motivih, 

namerah in željah (Fekonja in Kavčič 2004). Sposobnost zavzemanja perspektive drugega je 

za razvoj prosocialnega vedenja pomembna zato, ker posamezniku omogoča, da se odzove 

empatično, tudi če čustva drugega niso jasna in zlahka prepoznavna. Zavzemanje perspektive 

drugega je za izražanje prosocialnega vedenja pomembno predvsem takrat, ko je za 

prosocialno vedenje nujno prepoznavanje in razumevanje čustvenega oziroma miselnega 
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stanja drugega posameznika. Zraven sposobnosti zavzemanja perspektive drugega so z 

izraznostjo prosocialnega vedenja povezani tudi (Fekonja in Kavčič 2004): 

 želja po odobravanju, 

 želja po pridobivanju nagrade za svoje vedenje, 

 spretnosti reševanja medosebnih konfliktov, 

 občutek odgovornosti za drugega, 

 občutek kompetentnosti za pomaganje. 

Eden pomembnejših dejavnikov v razvoju prosocialnega vedenja pa je tudi razvoj empatije 

(Raboteg-Šarić 1997). 

3.2.1 Empatija 

Milivojević (2008) empatijo opredeljuje kot zmožnost razumevanja ljudi, ki doživljajo in 

izražajo čustva. Gre torej za posameznikovo sposobnost, da si zamisli, kako drugi ljudje 

dojemajo določene situacije, oziroma se vživi v subjektivna doživetja oseb, ki ga obdajajo 

(prav tam). 

Temelji doživljanja empatije so kognitivni (Kanoy 2014), kar pomeni, da se omenjena 

sposobnost v otroštvu in mladostništvu razvija skupaj z vse bolj prefinjenimi vidiki 

spoznavnega delovanja. Pomemben del empatije sta na primer zavedanje, da se ljudje med 

seboj razlikujemo, in nagnjenost k odkrivanju te različnosti (Milivojević 2008). Ker sta torej 

osnovna pogoja za doživljanje empatije zavedanje, da lahko različni ljudje isto situacijo 

dojemajo na različne načine, in sposobnost razumevanja teh med seboj razlikujočih se stališč, 

je pri predšolskih otrocih ta sposobnost še precej šibka (Kanoy 2014). Druga pomembna 

sestavina empatije je zmožnost razumevanja in vživljanja v stališče drugih oseb do te mere, da 

to vpliva na posameznikovo mišljenje, vedenje in čustva (Kanoy 2014). Pri tem je pomembno 

izpostaviti, da empatija sicer omogoča spreminjanje lastnega vedenja, mišljenja in 

čustvovanja v odvisnosti od doživljanja drugih oseb, vendar tega od posameznika ne zahteva 

(prav tam). 

Kot je razvidno iz prejšnjega odstavka, je empatija kompleksen konstrukt. Goleman (2007) 

znotraj tega kompleksnega konstrukta prepoznava tri vrste vživljanja v stališče drugih. Prvo 

imenuje kognitivna empatija. To opredeljuje kot sposobnost zaznavanja čustev in načina 

mišljenja drugih ljudi (prav tam). Gre za preprosto zavzemanje perspektive nekoga drugega, 

ki nam pomaga predvsem pri pogajanjih in spodbujanju motivacije pri skupini ljudi. Drugo 

vrsto vživljanja v stališče drugih Goleman (2007) poimenuje emocionalna empatija. To 

opredeljuje kot telesno sočutje, pojav pa opisuje kot fizično doživljanje čustev drugih ljudi, 

kot bi bila ta nalezljiva (prav tam). Čeprav nam ta oblika empatije pomaga pri medosebnih 

odnosih, je lahko za posameznika škodljiva, če ta ne zmore nadzirati lastnih negativnih 

čustev. V teh primerih lahko namreč privede do psihološke izčrpanosti (prav tam). Tretjo in 
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zadnjo vrsto empatije Goleman (2007) imenuje sočutna empatija oziroma empatična skrb. To 

vrsto vživljanja v stališče drugih ljudi opredeljuje kot razumevanje duševnega stanja drugih 

oseb, doživljanje čustev v skladu z njimi in spontano potrebo po tem, da jim pomagamo, če je 

to potrebno (prav tam). 

Glede na to, da so za doživljanje empatije potrebne dobro razvite spoznavne sposobnosti, 

lahko v življenjskem obdobju posameznikov prepoznamo različne stopnje v razvoju empatije. 

Otroci naj bi bili zmožni empatičnih reakcij že v drugem letu starosti, vendar so v 

predšolskem obdobju še omejeni na konkretne objekte in situacije, ki jih lahko v tistem 

trenutku zaznavajo z vidom ali sluhom. Drugače je v osnovnošolskem obdobju. Takrat so 

namreč pri otrocih opazni precejšnji napredki z vidika spoznavnih in čustvenih sposobnosti. 

Osnovnošolci so se kognitivno sposobni vživeti v telesno in čustveno perspektivo drugih 

oseb. Glede na to, da v obdobju pred puberteto pri njih še ni izrazita najstniška egocentričnost, 

je obdobje zelo primerno za razvijanje empatije (Kanoy 2007). Zaradi specifičnih značilnosti 

najstniškega obdobja se razvoj empatije v puberteti upočasni. Najstniki so popolnoma 

sposobni spoznavno dojeti in razumeti stališča drugih, vendar pa se zaradi izrazite 

osredotočenosti nase z njimi niso zmožni čustveno poistovetiti (prav tam). V obdobju 

pubertete so dekleta bolj empatična kot njihovi vrstniki moškega spola (Raboteg-Šarić 1997), 

pri čemer je višja izraznost empatije pri dekletih verjetno posledica socializacije. Empatija se 

v tem obdobju pri obeh spolih povezuje z uspešnim moralnim presojanjem, medtem ko je pri 

dečkih povezana tudi s pripravljenostjo pomagati drugim. V tem obdobju je empatija prav 

tako povezana s prosocialnim vedenjem, pri čemer dekleta izkazujejo več altruističnega 

vedenja ravno zaradi višje izraženosti empatije (prav tam). Po upočasnjenem razvoju empatije 

v najstništvu se zmožnost poistovetenja s čustvenimi stanji drugih posameznikov ponovno 

izboljša na prehodu v odraslost (Kanoy 2007). 

Kljub specifičnim značilnostim doživljanja empatije v različnih razvojnih obdobjih lahko 

empatijo opišemo kot dokaj stabilno osebnostno potezo (Lazuras idr. 2012), ki je nujna za 

vzpostavljanje in vzdrževanje dobrih medosebnih odnosov. Kanoy (2014) jo opisuje kot eno 

izmed temeljnih zmožnosti povezovanja z drugimi ljudmi. Omogoča nam uspešno, nemoteno 

življenje v družbi, saj je negativno povezana z agresivnostjo, z antisocialnimi vedenji in z 

vedenji pozunanjenja (Raboteg-Šarić 1997). Različni kognitivni in čustveni vidiki empatije na 

številne načine spodbujajo prosocialno vedenje. Čustvena sestavina empatije, ki se nanaša na 

čustveno vzburjenost posameznika kot posledico poistovetenja z drugo osebo, na primer 

zagotavlja začetno motivacijo za prosocialno vedenje. Spoznavna sestavina empatije, ki se 

navezuje predvsem na sposobnost zavzemanja perspektive drugih ljudi, pa povečuje 

verjetnost za pojavljanje prosocialnega vedenja (prav tam). 
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3.2.2 Altruizem 

Altruizem opredeljujemo kot obliko prosocialnega vedenja, ki za posameznika, ki se vede 

altruistično, ne prinaša zunanjih nagrad oziroma koristi (Raboteg-Šarić 1997). Za altruizem je 

torej značilna notranja motivacija (Kavčič in Fekonja 2004). Medtem ko nagrajevanje drugih 

oblik prosocialnega vedenja praviloma vodi k porastu pogostosti pojavljanja takšnega 

vedenja, pa lahko nagrajevanje dolgoročno negativno vpliva na pojav altruizma (prav tam). 

Nagrajevanje namreč spodbuja otroke k temu, da začnejo svoje prosocialno vedenje 

povezovati z nagradami (tj. zunanja motivacija), obenem pa začnejo prosocialno vedenje 

dojemati kot vedenje, ki je vezano na specifično situacijo. Altruizma prav zaradi omenjenih 

značilnosti torej ne moremo spodbujati z zunanjimi motivatorji (prav tam). 

Altruizem se v vseh razvojnih obdobjih povezuje z empatijo, ni pa pomembnih povezav med 

altruizmom in moralnim presojanjem (Raboteg-Šarić 1997). Altruistično vedenje v vsakdanjih 

situacijah najbolje pojasnimo z močno izraženo čustveno sestavino empatije, torej z 

nagnjenostjo k temu, da doživljamo čustva, ki so skladna s čustvi posameznikov, ki nas 

obdajajo. V adolescenci dekleta izkazujejo več altruističnih vedenj kot dečki, pri čemer bi to 

lahko razložili z dejstvom, da dekleta dosegajo višje rezultate pri čustveni sestavini empatije 

(prav tam). 

3.2.3 Socialna kompetentnost 

Za uspešno vključevanje v vrstniško skupino morajo biti otroci in mladostniki spretni pri 

opravljanju različnih socialnih nalog. To so na primer vstopanje v skupino, nudenje pomoči 

drugim in iskanje pomoči zase, opravičevanje, odpuščanje, prepričevanje, doseganje 

enakopravnosti oziroma pravičnosti itd. (Asher in McDonald 2011, 239). 

Če otroci in mladostniki niso spretni pri opravljanju zgoraj omenjenih nalog, se bodo težko 

vključevali v vrstniško skupino. Za to je namreč potrebna tako imenovana socialna 

kompetentnost, ki jo Peklajeva s soavtorji (2008, 17) opredeljuje kot večdimenzionalni 

konstrukt, ki ga sestavlja vrsta vedenjskih, kognitivnih in emocionalnih značilnosti, potrebnih 

za razvoj ustreznih socialnih odnosov. 

Socialno kompetentnost sestavljajo trije strukturni elementi (Peklaj in Pečjak 2015, 190): 

 prilagojeno vedenje, ki ga določata tako mentalna kot tudi kronološka starost 

posameznika in se nanaša na neodvisna in odgovorna dejanja, 

 socialne spretnosti, ki jih opredeljujemo kot vedenja, ki so vezana na specifične situacije 

in se povezujejo s pomembnimi socialnimi posledicami, in 

 socialna sprejetost, ki se nanaša na rezultat socialnih veščin
32

 posameznika. 

                                                 
32

 Vedenjski vzorci, ki se odražajo v boljših ali slabših odnosih z vrstniki. 
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V okviru omenjenih strukturnih elementov so pomembni vidiki socialne kompetentnosti tudi 

vključevanje, samostojnost, prosocialnost, zaupljivost, strpnost, veselje, mirnost in 

sodelovanje (Zupančič in Kavčič 2004, 443). 

Socialno kompetenten posameznik mora torej imeti nabor socialno primernih vedenj in 

sposobnost prilagodljive uporabe teh vedenj v odzivu na socialne dražljaje iz okolja (Košir 

2013). Za omenjeno uspešno rabo socialno primernih vedenj so tako nujne dobro razvite 

različne veščine, ki vključujejo sociokognitivne sposobnosti in spretnosti upravljanja s čustvi 

(prav tam). Zupančič in Kavčič (2004) socialno kompetentne otroke opisujeta kot 

posameznike, za katere je značilno, da se vključujejo v vrstniško skupino, vendar so obenem 

samostojni. Ti otroci se zatekajo k prosocialnim oblikam vedenja, torej k tistim dejanjem, ki 

imajo pozitivne posledice za vrstnike. V odnosih so zaupljivi in strpni ter izražajo pozitivno 

čustvovanje (na primer veselje, zadovoljstvo), v socialnih interakcijah pa delujejo mirno in 

sodelovalno (prav tam). 

Na socialno kompetentnost otrok in mladostnikov v veliki meri vplivajo posameznikove 

značilnosti čustvovanja in njegova raven samonadzora (Zupančič in Kavčič 2004). Slednja ne 

sme biti niti pretirano visoka niti pretirano nizka (prav tam). Tudi Halberstadt, Denham in 

Dunsmore. (2001) posameznikovo kompetentnost na čustvenem področju izpostavljajo kot 

ključni dejavnik uspešnih socialnih interakcij. Avtorji so opredelili t. i. afektivno socialno 

kompetentnost, ki se nanaša na doživljanje in izražanje lastnih čustev ter prepoznavanje 

čustev, ki jih doživljajo drugi (prav tam). 

Afektivno socialno kompetentnost so Halberstadt, Denham in Dunsmore (2001, 87) opredelili 

kot učinkovito sporočanje lastnega čustvenega stanja, uspešno interpretacijo in odzivanje na 

sporočila, ki jih prejemamo o čustvenem stanju drugih posameznikov, zavedanje in 

sprejemanje lastnega čustvenega stanja ter upravljanje z njim. Avtorji so razvili model 

afektivne socialne kompetentnosti, ki jo sestavljajo tri osnovne sestavine, znotraj vsake pa se 

nahajajo štiri spretnosti, ki so nujne za vzpostavljanje uspešnih socialnih interakcij (prav tam, 

88): 

 pošiljanje sporočil o čustvenem stanju, ki zajema spretnosti ozaveščanja potrebe po 

pošiljanju sporočil, identifikacije sporočila, ki ga je treba predati, pošiljanja sporočil na 

socialno primeren način in upravljanja s sporočilom; 

 sprejemanje sporočil o čustvenem stanju, ki zajema ozaveščanje sporočil, prepoznavanje 

pomena sporočil, razumevanje pomena sporočil in upravljanje s sporočili; 

 doživljanje čustev, ki zajema ozaveščanje lastnega čustvenega doživljanja, prepoznavanje 

lastnega čustvenega stanja, razumevanje lastnega čustvenega stanja in upravljanje z 

lastnimi čustvi. 

Peklajeva in Pečjakova (2015) opozarjata, da na ravni vzgojno-izobraževalnega sistema po 

navadi ne govorimo o socialni kompetentnosti, temveč se osredotočamo na socialne veščine. 
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Avtorici slednje opredeljujeta kot ključno sestavino socialne kompetentnosti. Medtem ko je 

socialna kompetentnost vrednostna dimenzija, so socialne veščine vedenjska kategorija (prav 

tam). Da bi izpostavili spretnosti in veščine, ki jih otroci in mladostniki potrebujejo za 

uspešno vključevanje v interakcije z vrstniki, sta Peklajeva in Pečjakova (2015, 192) 

oblikovali taksonomijo petih dimenzij socialnih spretnosti. Socialne spretnosti in veščine, ki 

jih omenjata, so (prav tam): 

 spretnosti v medvrstniških odnosih, ki so nujne za posameznikovo sprejetost v skupini in 

se nanašajo na dejanja, kot so dati pohvalo, izkazovati empatijo, sodelovati v pogovoru, 

sklepati prijateljstva itd., 

 spretnosti samouravnavanja, ki se nanašajo na uravnavanje impulzov, sledenje pravilom, 

konstruktivno soočanje z ovirami itd., 

 akademske spretnosti, pri čemer se dimenzija osredotoča predvsem na uravnavanje 

lastnega vedenja na učnem področju, na primer samostojno izvajanje nalog, sledenje 

navodilom učitelja, organizacija časa in aktivnosti itd., 

 sodelovalne spretnosti, ki so nujne za uspešno sodelovanje z drugimi in zajemajo deljenje 

lastnine z drugimi, sledenje navodilom, ustrezno odzivanje na konstruktivno kritiko itd., 

 asertivnost, ki se izraža kot samozaupanje, vključevanje v skupino, izražanje občutij, 

dajanje pobud za pogovor itd. 

Primanjkljaji na področju socialnih spretnosti in veščin imajo lahko za otroke in mladostnike 

dolgoročne negativne posledice. Te primanjkljaje lahko uvrstimo v tri skupine (Peklaj in 

Pečjak 2015, 193): 

 primanjkljaji na področju poznavanja ustreznih socialnih veščin, pri čemer govorimo o 

tem, da učenec ne ve, kako izvesti določeno socialno veščino, tudi če so pogoji zanjo 

optimalni, 

 primanjkljaji v vedenju, pri čemer se učenec zaveda, kako bi se moral vesti, vendar mu to 

v določenih situacijah ne uspe, 

 primanjkljaji v tekočnosti izvedbe, kadar učenec ve, kako bi se moral vesti, in se tudi želi 

tako vesti, vendar to izvede na neroden, zatikajoč se način. 

Omenjeni primanjkljaji na področju socialne kompetentnosti lahko privedejo do okrnjene 

sposobnosti vključevanja v skupino, težav v medvrstniških odnosih in celo zavračanja s strani 

vrstnikov. Težave pri vzpostavljanju in vzdrževanju odnosov z vrstniki, predvsem zavračanje 

s strani vrstnikov, pa se povezujejo s številnimi negativnimi posledicami, kot so neprilagojeno 

vedenje, težave na učnem področju, osamljenost in depresivnost (Deater-Deckard 2001, v 

Pedersen idr. 2007; Boivin, Vitaro in Poulin 2005, v Pedersen idr. 2007). 
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3.3 Socialno nezaželeno vedenje 

Socialno nezaželena vedenja so vedenja, ki negativno vplivajo na medosebne odnose in/ali so 

kulturno nezaželena. Pojavijo se v otroštvu in se pogosto pojavljajo tudi v mladostništvu in 

odraslosti (Patterson, DeBaryshe in Ramsey, 1990). Socialno nezaželeno vedenje se lahko 

pojavlja v različnih oblikah (prav tam). V nadaljevanju bomo predstavili agresivnost, 

depresivnost in medvrstniško vedenje. 

3.3.1 Agresivnost 

Salmivalli in Peets (2011) agresivno vedenje opredelita kot na posameznika usmerjeno 

vedenje, katerega namen je posamezniku povzročiti neposredno škodo. Obenem ima 

agresivno vedenje še eno pomembno značilnost. Storilec agresivnega dejanja verjame, da 

bodo njegova dejanja žrtvi škodovala in da se jim bo žrtev želela izogniti (Bushman in 

Anderson 2001). Vendar pa ima lahko agresivno vedenje tudi pozitiven pomen. Lahko se 

namreč pojavlja v vlogi samoohranitve in samopotrjevanja (Kavčič in Fekonja 2004). 

Agresivnost sestavljajo tri sestavine (Buss in Perry 1992). Prva je instrumentalna oziroma 

motorična sestavina, ki jo predstavljata fizična in verbalna agresivnost in vključuje 

prizadevanje »prizadeti« oziroma povzročiti škodo. Druga sestavina je čustvena oziroma 

afektivna. Predstavlja jo »jeza«. Ta sestavina vključuje fiziološko vzburjenje in pripravo na 

agresivno dejanje. Tretja in zadnja sestavina je kognitivna sestavina. To sestavino predstavlja 

»sovražnost« in vključuje doživljanje nepravičnosti (prav tam). 

V situacijah, v katerih se posameznik sooča z ovirami, je lahko agresivnost usmerjena v 

različne smeri. Zupančič (2004a) izpostavlja tri, in sicer: 

 usmerjenost proti okolju, 

 usmerjenost proti sebi in 

 nevtralizacijo agresivnosti. 

Agresivnost se lahko pojavlja v različnih oblikah. Dodge, Coie in Lynam (2006) izpostavljajo 

dve obliki agresivnosti. Prva je proaktivna agresivnost, ki je ciljno usmerjeno vedenje in 

škoduje drugim. Druga oblika agresivnosti je reaktivna agresivnost. Pri slednji govorimo o 

agresivnem vedenju, ki je posledica dojete ogroženosti posameznika ali socialne provokacije 

(prav tam). Nekateri avtorji k omenjenima oblikama agresivnosti dodajajo še druge. 

Agresivno vedenje se lahko na primer izraža neposredno (fizična in verbalna agresivnost) ali 

posredno (izključevanje iz skupine, širjenje lažnih govoric itd.) (Rice 1998, v Kavčič in 

Fekonja 2004). Glede na namen agresivnega vedenja pa razlikujemo instrumentalno in 

sovražno agresivnost (Kavčič in Fekonja 2004, 347). Instrumentalno agresivnost 

opredeljujemo kot agresivno vedenje, katerega namen je doseči določen cilj in pridobiti 

privilegij, predmet ali prostor. Sovražno agresivnost pa opredeljujemo kot agresivnost, katere 
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primarni namen je povzročitev škode določeni osebi ali predmetu (prav tam). Vse oblike 

agresivnega vedenja so pogostejše pri dečkih kot pri deklicah. Kadar pa se dekleta vseeno 

zatečejo k agresivnemu vedenju, pogosteje uporabljajo posredne oblike agresivnega vedenja. 

Razlike med spoloma v oblikah izražanja agresivnosti se pojavijo že pri starosti dveh let in 

pol ter se ohranijo tudi v obdobju odraslosti (Rice 1998, v Kavčič in Fekonja 2004). 

Agresivnost, ki se pri posamezniku pojavi v zgodnjem otroštvu in vztraja skozi večji del 

otroštva, se po navadi povezuje s težavami na področju pozornosti in impulzivnosti 

(Eisenberg, Vaughan in Hofer 2011). Učenci, ki so z vidika medvrstniškega nasilja 

prepoznani kot nasilneži, dosegajo višje rezultate pri merah agresivnosti in antisocialnega 

vedenja kot drugi učenci (Solberg in Olweus 2003). 

3.3.2 Depresivnost 

Depresivnost opredeljujemo kot motnjo razpoloženja, ki se v obdobju mladostništva izraža 

kot (Vesel 2002, 116): 

 dolgotrajna potrtost ali razdražljivost, 

 nezmožnost doživljanja ugodja in izguba interesa za dejavnosti, ki prinašajo ugodje, 

 spremembe v telesni teži, ki nastopijo zaradi zmanjšanega ali povečanega apetita, 

 povečana ali zmanjšana psihomotorična aktivnost, 

 povečana utrujenost oziroma izguba energije, 

 motnje spanja, 

 občutki brezvrednosti in/ali neustreznosti, 

 težave z usmerjanjem in vzdrževanjem pozornosti, 

 okrnjena sposobnost odločanja, 

 samomorilne misli ali razmišljanje o smrti. 

Pri mladostnikih se lahko depresivnost pojavlja v močnejših ali šibkejših oblikah in ima 

posledično tudi različno intenziven učinek na njihovo doživljanje sebe in okolice. Kadar 

govorimo o depresivnosti, zato ločimo (Vesel 2002): 

 subklinično stopnjo depresivnosti, za katero je značilno, da je posameznik sicer sposoben 

slediti svojim običajnim življenjskim obveznostim, vendar to počne težje, manj 

učinkovito in z doživljanjem manj pozitivnih čustev, kot bi jih doživljal sicer, ter 

 klinično stopnjo depresivnosti, pri kateri so motnje razpoloženja tako intenzivne, da je 

posameznikovo vsakdanje funkcioniranje ovirano do te mere, da je nujna diagnostična in 

terapevtska intervencija. 

Mladostnik, pri katerem je opazna subklinična stopnja depresivnosti, torej doživlja posamezne 

simptome depresivnosti, ki sicer negativno vplivajo na njegovo kakovost življenja, vendar 

niso izraženi do te mere, da bi ga pomembno ovirali ali mu onemogočali vsakdanje 

funkcioniranje. Kljub izraženim simptomom depresivnosti je namreč posameznik na tej 
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stopnji še sposoben opravljati svoje vsakdanje obveznosti, čeprav je pri tem manj učinkovit in 

mora v to početje vlagati več truda kot običajno. Po drugi strani pa so pri mladostniku, pri 

katerem je opazna klinična stopnja depresivnosti, depresivni simptomi izraženi do te mere, da 

onemogočajo normalno vsakdanje funkcioniranje. Posameznik na tej stopnji ni več zmožen 

učinkovito opravljati svojih vsakdanjih obveznosti in potrebuje medicinsko pomoč (prav 

tam). 

Pri mladostnikih se torej depresivnost izraža podobno kot pri odraslih. Kljub temu pa so 

opazne tudi nekatere značilnosti, ki so specifične za to razvojno obdobje, in sicer (Vesel 2002, 

117): 

 pojav vedenjskih motenj, 

 prikrivanje stisk in težav, 

 težave v šoli, 

 socialna izolacija in 

 spremembe v vedenju v družinskem okolju. 

O vedenjskih motnjah govorimo, ko se pri mladostniku pojavijo neprilagojeno vedenje, pobeg 

od doma, zloraba alkohola in/ali drog, medvrstniško nasilje, prepirljivost ali moteče vedenje. 

Prikrivanje stisk in težav se izraža kot agresiven odziv na stisko in zatekanje k alkoholu pri 

fantih ter somatizacija pri dekletih. Težave v šoli se kažejo kot padec uspeha, neobičajno 

veliko število odsotnosti, zaspanost med poukom, težave z usmerjanjem in vzdrževanjem 

pozornosti, nepripravljenost na šolsko delo, neopravljanje domačih nalog ter pojavljanje 

samomorilnih idej v spisih in risbah. Socialna izolacija se pri mladostnikih izraža kot odmik 

od prijateljev, prekinitev stika s prijatelji, izmikanje socialnim stikom in izguba zanimanja za 

svoj videz oziroma nezadovoljstvo s svojim videzom. Spremembe v vedenju v družinskem 

okolju pa lahko zaznamo v izogibanju pogovorom z družinskimi člani, v pogostem joku, 

čustvenih in vedenjskih izbruhih, očitkih nezaželenosti in neljubljenosti, v spremembah v 

prehranjevalnih vzorcih in v spremembah v vzorcih spanja (Vesel 2002). 

Avtorji pojav depresivnosti pri mladostnikih pojasnjujejo na različne načine. Pedersen s 

soavtorji (2007) opozarja na pomen socialnih odnosov. Omenjeni avtorji so ugotovili, da se 

verjetnost za pojav depresivnosti v obdobju adolescence pomembno poveča, če otrok ne uspe 

vzpostaviti vzajemnega prijateljstva z vsaj enim vrstnikom (prav tam). Ne le da je prijateljstvo 

pomemben dejavnik posameznikovega blagostanja, ampak lahko obenem deluje kot varovalni 

dejavnik pred negativnimi čustvenimi posledicami zavračanja s strani širše vrstniške skupine 

(Vitaro, Boivin in Bukowski 2011). Otroci, ki jih vrstniška skupina sicer zavrača, vendar 

imajo vsaj enega vzajemnega prijatelja, ne poročajo o višjih ravneh osamljenosti in 

depresivnosti kot socialno sprejeti otroci. Je pa to značilno za otroke, ki prijateljev nimajo 

(Parker in Asher 1993). Tveganje za pojav depresivnosti obstaja tudi pri učencih, ki so žrtve 

medvrstniškega nasilja. Solberg in Olweus (2003) poročata, da otroci in mladostniki, ki so 
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opredeljeni kot žrtve medvrstniškega nasilja, dosegajo višje rezultate pri merah depresivnosti 

kot tisti, ki niso žrtve takšnih oblik nasilja. 

Čeprav so lahko značilnosti mladostnikovih socialnih odnosov eden izmed pomembnih 

dejavnikov razvoja depresivnosti, pa še zdaleč niso edini vzrok za ta pojav. Vesel (2002) 

meni, da je za razvoj depresivnosti pomembna kombinacija več dejavnikov tveganja, med 

katere sodijo: 

 genske dispozicije, 

 motnje vedenja, pozornosti in hranjenja, 

 anksiozne motnje, 

 težke družinske razmere, 

 stresne situacije (izguba ljubljenih oseb, zloraba itd.), 

 šolska neuspešnost in 

 zloraba drog in/ali alkohola. 

Hankin je s soavtorji (2015) izvedel vzdolžno raziskavo, s katero je želel raziskati pojavnost 

depresivnosti pri otrocih in mladostnikih v Združenih državah Amerike. Tri leta je spremljal 

665 posameznikov, ki so bili ob začetku raziskave stari med sedem in šestnajst let. Ugotovil 

je, da pojav depresivnosti naraste v srednjem in poznem mladostništvu. Najvišja verjetnost za 

depresivnost se pojavlja pri starejših mladostnikih, ki so izpostavljeni dolgotrajnim pritiskom 

s strani vrstnikov in imajo genetske dispozicije za pojav depresivnosti (prav tam). 

Medtem ko se v otroštvu depresivnost v enaki meri pojavlja tako pri dečkih kot pri deklicah, 

se v obdobju adolescence to spremeni (Vesel 2002). V mladostništvu se namreč klinična 

depresija dvakrat pogosteje pojavlja med dekleti kot med fanti (prav tam). Razlike med 

spoloma se sunkovito povečajo v zgodnjem mladostništvu, pri starosti dvanajstih let in pol 

(Hankin idr. 2015). S takšnim trendom se skladajo tudi ugotovitve, do katerih so prišli 

Tomori, Rus in Stergar (1997), ki na osnovi vzorca 4.706 mladostnikov med 14. in 19. letom 

starosti poročajo, da je kar 55,2 % deklet in 31,1 % fantov že razmišljalo o možnosti 

samomora. V isti raziskavi je kar 20,5 % fantov in 41,5 % deklet na Zungalovi skali 

depresivnosti
33

 doseglo klinično pomembno stopnjo depresivnosti, Vesel (2002) je izvedla 

raziskavo v sodelovanju s slovenskimi gimnazijci in tudi ona je ugotovila, da tretjina dijakov 

pogosto ali zelo pogosto doživlja različne simptome depresivnosti. Obenem avtorica poroča, 

da je 10 % fantov in 32 % deklet, ki so sodelovali v raziskavi, doseglo visoko število točk na 

Lestvici depresivnih razpoloženj.
34

 Skrb vzbujajoč pa je tudi podatek, da verjetnost 

pojavljanja depresivnih stanj pri mlajših generacijah narašča (Vesel 2002). 

                                                 
33

 Instrument za ugotavljanje stopnje depresivnosti. 
34

 Instrument za ugotavljanje emocionalnih problemov mladostnikov. 
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3.3.3 Medvrstniško nasilje 

Medvrstniško nasilje je skozi daljše časovno obdobje ponavljajoča se izpostavljenost 

agresivnim oziroma negativnim vedenjem s strani vrstnikov (Olweus 1993, v Pečjak 2014). 

Izvajalec medvrstniškega nasilja je lahko posameznik ali skupina, prav tako sta lahko 

posameznik ali skupina žrtev medvrstniškega nasilja (Pečjak 2014). 

Ključne značilnosti medvrstniškega nasilja so (Pečjak 2014, 9): 

 namera prizadeti škodo, 

 raznolikost pojavnih oblik, 

 ponavljajoč se vzorec nasilja, 

 dogajanje v daljšem časovnem obdobju, 

 neravnovesje moči, 

 prikrivanje nasilja pred avtoriteto, 

 psihične in fizične posledice za žrtev nasilja, 

 nasilje kot grožnja za žrtev in opazovalce, 

 občutek nedotakljivosti pri nasilnežih. 

Kot vidimo, je medvrstniško nasilje namerno agresivno vedenje, ki praviloma ni izzvano, zato 

ga strokovnjaki opredeljujejo kot podskupino proaktivne agresivnosti (Salmivalli in Peets 

2011). 

Medvrstniško nasilje se pojavlja v različnih oblikah. Björkqvist, Lagerspetz in Kaukiainen 

(1992) ločijo tri. Prva je neposredno fizično nasilje. To se izraža kot pretepanje, brcanje, 

potiskanje, praskanje, ščipanje itd. Naslednja oblika medvrstniškega nasilja je neposredno 

verbalno nasilje. Slednje se izraža kot zmerjanje in izrekanje groženj itd. Tretja oblika 

medvrstniškega nasilja pa je tako imenovano posredno nasilje, ki zajema izmišljevanje in 

širjenje govoric, prepričevanje posameznikov, da žrtev izključijo iz igre, itd. (prav tam). 

Neposredne oblike medvrstniškega nasilja so torej vezane na neposredno soočenje nasilneža 

in žrtve, medtem ko se posredne oblike nasilja odvijajo prek posrednikov (Rivers in Smith 

1994). 

Solberg in Olweus (2003) omenjata kar osem kategorij različnih oblik nasilja med vrstniki. Te 

kategorije zajemajo verbalno nasilje, izločenost iz vrstniške skupine ali prezrtost, fizično 

nasilje, spolno nasilje, rasno nasilje, širjenje lažnih govoric, odtujevanje denarja ali osebnih 

predmetov in poškodovanje osebne lastnine ter izpostavljenost grožnjam oziroma prisiljenost 

v določena dejanja. Salmivalli in Petts (2011) pa sta po drugi strani različne oblike nasilja 

združili v dve širši kategoriji. Prva je neposredno oziroma fizično nasilje, ki zajema pretepe, 

brcanje, odrivanje, lasanje, omejevanje gibanja, grizenje, prerivanje, potiskanje in namerno 

poškodovanje ali uničenje osebne lastnine. Druga kategorija pa je posredno oziroma psihično 

nasilje. Ta kategorija vsebuje dve podkategoriji, in sicer verbalno in neverbalno nasilje. V 
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prvo so umeščeni zmerjanje in žaljenje, širjenje lažnih govoric, hujskanje prijateljev, 

izsiljevanje denarja in druge oblike verbalnega poniževanja. V drugo podkategorijo pa 

uvrščamo neposredno neverbalno nasilje (na primer žaljive geste) in posredno neverbalno 

nasilje (na primer manipulacijo z odnosi, socialno izključevanje), imenovano tudi odnosno ali 

relacijsko nasilje (prav tam). 

Salmivalli in Peets (2011) medvrstniško nasilje razvrščata v štiri širše skupine: 

 neposredno nasilje, ki zajema fizična in verbalna agresivna vedenja, 

 posredno nasilje, za katerega so značilna prikrita, družbeno manipulativna vedenja, kot je 

širjenje lažnih govoric, 

 relacijsko nasilje, ki se nanaša na škodovanje žrtvinim medosebnim odnosom, in 

 socialno nasilje, ki je opredeljeno kot škodovanje posameznikovemu samospoštovanju 

in/ali socialnemu statusu s socialno izključitvijo, ponižujočimi gestami in nesramnimi 

obraznimi izrazi. 

Bergerjeva (2007) je po pregledu številnih znanstvenih člankov s področja medvrstniškega 

nasilja opredelila pet oblik nasilja med vrstniki, in sicer: 

 fizično nasilje, ki je najočitnejše in zajema pretepanje, brcanje, ščipanje, grizenje itd., 

 vedenjsko nasilje, ki ga avtorica opredeljuje kot nesramno vedenje, na primer odtujevanje 

malice, čečkanje po žrtvinem zvezku itd., 

 verbalno nasilje, ki ga avtorica opredeljuje kot ponavljajoče se ponižujoče pripombe in ki 

se pri starejših otrocih in mladostnikih pojavlja pogosteje kot fizično nasilje, 

 relacijsko nasilje, ki se nanaša na rušenje socialnih odnosov med žrtvijo in njenimi 

vrstniki in ki se razmahne predvsem v času pubertete, ter 

 spletno nasilje. 

Nasilje prek spleta je zmeraj pogostejša oblika agresivnosti med adolescenti, ki se odvija s 

pomočjo IKT, zaradi česar jo je težko odkriti in nadzirati (Lazuras idr. 2012). Spletno 

medvrstniško nasilje se odvija v različnih oblikah. Pojavlja se lahko kot spletno prepiranje z 

uporabo žaljivih in ponižujočih izrazov ali pošiljanje elektronske pošte oziroma telefonskih 

sporočil z nasilno, grozečo vsebino. Prav tako se lahko izraža kot objavljanje neresničnih 

informacij, ki vplivajo na posameznikove odnose z drugimi, in kraja osebnih podatkov. 

Pogosto pa je tudi poniževanje drugih na spletnih socialnih omrežjih (prav tam). 

Lazuras idr. (2012) izpostavljajo več skupnih lastnosti spletnega nasilja in različnih drugih 

oblik medvrstniškega nasilja. Pri vseh oblikah nasilja je cilj prizadeti potencialno žrtev. V 

vseh primerih gre za namerna in načrtna dejanja in v večini primerov žrtve poznajo storilce. 

Obenem se vse vrste medvrstniškega nasilja izražajo v obliki agresivnih in nasilnih dejanj 

(prav tam). Kljub temu pa ima spletno nasilje tudi nekaj specifičnih značilnosti, ki ga ločujejo 

od tradicionalnega nasilja, ki se dogaja iz oči v oči. Spletno nasilje se po navadi dogaja pred 

večjim občinstvom, žrtev se zmeraj ne zaveda, kdaj je bila napadena, in storilci dejanja niso 
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nujno fizično močnejši od žrtev (prav tam). Hase in Goldberg (2015) sta izvedla raziskavo 

pojavnosti spletnih in tradicionalnih oblik medvrstniškega nasilja pri 1225 učencih in dijakih 

v Združenih državah Amerike. Avtorja poročata, da se spletne in tradicionalne oblike 

medvrstniškega nasilja med seboj v veliki meri prekrivajo. Kar 97 % učencev in dijakov, ki so 

poročali, da so žrtve spletnega nasilja, je obenem poročalo, da so žrtve tradicionalnih oblik 

medvrstniškega nasilja. Kljub temu da se spletno nasilje pojavlja redkeje kot tradicionalne 

oblike medvrstniškega nasilja, se povezuje z različnimi negativnimi psihološkimi simptomi, 

kot so pogosti glavoboli, bolečine v trebuhu, občutek slabosti, zaskrbljenost, potrtost, 

nagnjenost k joku, strah itd. Povezanost med spletnim medvrstniškim nasiljem in 

pojavljanjem negativnih psiholoških simptomov je bila še posebej izrazita pri osebah 

ženskega spola (prav tam). 

Medvrstniško nasilje se kljub pojavu spletnega nasilja še zmeraj pogosto pojavlja v šolah. Pri 

tem raziskovalci opažajo, da mu vsi učenci niso podvrženi v enaki meri. Salmivalli in Peets 

(2011, 328) menita, da je verjetnost, da posameznik postane žrtev medvrstniškega nasilja ali 

nasilnež, ki to obliko nasilja izvaja, odvisna od njegovih osebnih značilnosti. Verjetnost, da 

bo otrok oziroma mladostnik ustrahoval šibkejše vrstnike, je namreč povezana z njegovo željo 

po visokem socialnem statusu, vendar pa želja po visokem socialnem statusu sama po sebi še 

ne pomeni, da bo dejansko postal nasilnež. Bolj verjetno se bo otrok oziroma mladostnik 

namreč posluževal medvrstniškega nasilja, če so ob želji po visokem socialnem statusu zanj 

značilna prepričanja o lastni učinkovitosti (mnenje, da lahko posameznik uspešno izvaja 

nasilje nad šibkejšim vrstnikom) in prepričanja o pozitivnem izidu za nasilneža (mnenje, da 

bo z nasiljem nad šibkejšim vrstnikom dosegel ugled in spoštovanje) (prav tam). Manj 

verjetno pa se bo otrok oziroma mladostnik z željo po visokem socialnem statusu zatekel k 

nasilju nad vrstniki ob prisotnosti prepričanj proti medvrstniškemu nasilju in empatije do 

potencialne žrtve nasilja (prav tam). 

Opazne so tudi razlike v verjetnosti, da otrok oziroma mladostnik postane žrtev 

medvrstniškega nasilja. Tveganju za izpostavljenost nasilju s strani vrstnikov so v večji meri 

izpostavljeni otroci in mladostniki, za katere so značilni osebni in medosebni dejavniki 

tveganja, kot sta fizična šibkost in pomanjkanje prijateljev (Salmivalli in Peets 2011, 328). 

Obenem se medvrstniško nasilje pogosteje pojavi v situacijah, kjer obstaja velika razlika v 

moči med nasilnežem in žrtvijo (prav tam). 

Različne študije so potrdile obstoj razlik med spoloma v prevladujočih oblikah 

medvrstniškega nasilja. Björkqvist, Lagerspetz in Kaukiainen (1992) ter Rivers in Smith 

(1994) poročajo, da je pri dečkih v primerjavi z deklicami pogostejša fizična oblika 

medvrstniškega nasilja. Ta se v adolescenci pri fantih pojavlja kar trikrat pogosteje kot pri 

dekletih. Razlike v neposrednem verbalnem nasilju so sicer zelo majhne, vendar pa je za 

dekleta v večji meri kot za fante značilno posredno medvrstniško nasilje (prav tam). Ne glede 

na to, ali je žrtev medvrstniškega nasilja moškega ali ženskega spola, se bo k odraslim 
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verjetneje zatekla po pomoč, če gre za neposredno obliko nasilja, najsi bo to verbalno ali 

fizično. Manj verjetno pa bo žrtev odrasli osebi povedala za posredne oblike medvrstniškega 

nasilja (prav tam). 

Svetovna zdravstvena organizacija je izvedla raziskavo medvrstniškega nasilja, v kateri so 

sodelovali učenci iz petintridesetih držav (Salmivalli in Peets 2011). Primerjava pogostosti 

pojavljanja medvrstniškega nasilja v različnih državah je pokazala precejšnja nihanja v deležu 

učencev, ki so žrtve medvrstniškega nasilja. V povprečju je 11 % otrok poročalo, da so vsaj 

dvakrat ali trikrat na teden žrtve medvrstniškega nasilja. Enak odstotek populacije pa so 

predstavljali otroci, ki so bili prepoznani kot nasilneži (prav tam). 

Medvrstniško nasilje je torej pojav, s katerim se sooča vsaj desetina šolarjev. To pomeni, da je 

nujno razviti učinkovite metode za njegovo odkrivanje in preprečevanje, kar pa ni lahko. 

Nasilje med vrstniki je namreč pogosto prikrito, saj žrtve nasilja (in seveda tudi nasilneži) o 

njem ne govorijo. Otroci in mladostniki, ki so izpostavljeni medvrstniškemu nasilju, se 

pogosto počutijo osramočeni in ponižani, neredko pa se takšne situacije svojega otroka 

sramujejo tudi starši (Pečjak 2014). 
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4 ANALIZA VPLIVA UPORABE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE 

TEHNOLOGIJE NA SOCIALNO VEDENJE UČENCEV 

4.1 Metode zbiranja in obdelave podatkov 

Raziskavo o vplivu pogoste uporabe IKT na socialno vedenje učencev smo izvedli s pomočjo 

spletne ankete, ki smo jo pripravili z odprtokodnim orodjem za spletno anketiranje 1KA.
35

 

Po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je v Sloveniji 452 osnovnih šol. 

Odločili smo se, da k anketiranju povabimo 80 namensko izbranih osnovnih šol (17,7 %). 

Šole smo izbrali s seznama osnovnih šol, objavljenega na spletni strani ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport.
36

 Vse šole smo razdelili na dve skupini – mestne in 

podeželske. Podatek o tem smo pridobili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. 

Vabilo za sodelovanje v anketi smo ravnateljem izbranih osnovnih šol poslali po e-pošti. 

Vabilu za sodelovanje v anketi se je odzvalo 60 ravnateljev. Ti so anketo posredovali 

učencem 9. razreda, ki so spletni vprašalnik izpolnili v šoli. 

Zbiranje podatkov je potekalo od 17. 1. do 29. 1. 2016. 

Anketni vprašalnik (Priloga 1) je bil vsebinsko razdeljen na tri dele. V prvem delu vprašalnika 

je bilo 11 vprašanj s področja pogostosti uporabe IKT, v drugem delu pa 60 vprašanj s 

področja socialnega vedenja učencev. V tretjem delu vprašalnika sta bili 2 splošni 

demografski vprašanji. Vprašanja iz prvega dela so omogočala presojo pogostosti uporabe 

IKT. Pri tem smo uporabili 5-stopenjsko lestvico, kjer je ocena 1 pomenila najnižjo pogostost 

uporabe, ocena 5 pa najvišjo. Tudi v drugem delu vprašalnika smo uporabili 5-stopenjsko 

Likertovo lestvico, kjer je ocena 1 pomenila najnižjo stopnjo strinjanja, ocena 5 pa najvišjo. V 

tretjem delu smo učence vprašali o spolu in lokaciji šole (urbano ali neurbano okolje), torej 

smo zbirali spremenljivke nominalnega tipa. Anketni vprašalnik je bil zastavljen tako, da ni 

dovoljeval neveljavnih odgovorov. 

V anketi je sodelovalo 608 devetošolcev iz 60 slovenskih osnovnih šol. Od tega je bilo 53 % 

anketirancev moškega spola. Polovica učencev (51 %) je prihajala iz osnovnih šol, ki se 

nahajajo v mestnem okolju. 

V nadaljevanju prikazujemo rezultate analize podatkov, ki smo jih analizirali s statističnim 

programom SPSS. Za spremenljivke smo izračunali frekvence (fk), deleže (fk %) in povprečne 

vrednosti. Za multivariatno analizo smo iz posameznih sklopov spremenljivk izračunali nove 

spremenljivke z intervalnimi lestvicami, ki so primerne za regresijsko analizo. Vpliv 

neodvisnih spremenljivk – pogostost uporabe IKT, spol in lokacija šole – na odvisne 

                                                 
35

 Https://www.1ka.si. 
36

 Http://krka1.mss.edus.si/registriweb/Seznam1.aspx?Seznam=2010. 
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spremenljivke (vidiki socialnega vedenja) smo merili z linerano regresijsko analizo. Pri 

regresijski analizi smo spremenljivke pogostost rabe IKT (Uporaba IKT), interakcija med 

spolom in pogostostjo rabe IKT (spol_IKT) ter interakcija med lokacijo šole in pogostostjo 

uporabe IKT (lokacija_IKT) vzeli za neodvisne. Spremenljivke odnos do drugih, 

odgovornost, agresivno vedenje, depresivno vedenje, samopodoba in odnos do tehnologije pa 

za odvisne. 

4.2 Analiza podatkov anketnih vprašalnikov 

4.2.1 Pogostost rabe IKT 

Pogostost uporabe IKT smo merili z 11 vprašanji. Anketiranci so pogostost uporabe IKT 

ocenjevali na 5-stopenjski lestvici, pri čemer je ocena 5 pomenila zelo pogosto uporabo, 1 pa 

neuporabo. Pri tem so ocenjevali uporabo naprav in tudi storitev. 

V prvem delu smo preverili pogostost uporabe naprav – računalnika v šoli in doma, 

pametnega telefona in igralne konzole (Slika 1). Kot je razvidno iz slike 1, anketirani učenci 

najpogosteje uporabljajo pametni mobilni telefon (84,7 % pogosto in zelo pogosto), temu 

sledi uporaba računalnika doma (70,8 % pogosto in zelo pogosto). Najmanj se za dostop do 

interneta uporablja igralna konzola, ki je nikoli ne uporablja 43,9 % (Slika 1). 

 

Slika 1: Pogostost uporabe naprav 

V raziskavi smo preverjali razlike med spoloma v pogostosti uporabe IKT. Obstoj razlik med 

spoloma pri pogosti uporabi posameznih naprav smo preverjali s hi-kvadrat testom (χ
2
). 

Preverili smo, ali obstajajo statistično značilne razlike (p < 0,05) med razporeditvijo 

odgovorov učenk in učencev, prikazanih v preglednici 4. 
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Preglednica 4: Pogostost uporabe naprav glede na spol 

  

Učenci Učenke 
p 

  

n % n  % 

Računalnik doma 

Nikoli 4 1,3 % 3 1,0 % 

0,017
*
 

Zelo redko 23 7,2 % 24 8,3 % 

Redko 53 16,6 % 71 24,7 % 

Pogosto 140 43,8 % 131 45,5 % 

Zelo pogosto 100 31,3 % 59 20,5 % 

Računalnik v šoli 

Nikoli 16 5,0 % 26 9,0 % 

0,057 

Zelo redko 147 45,9 % 152 52,8 % 

Redko 131 40,9 % 92 31,9 % 

Pogosto 24 7,5 % 17 5,9 % 

Zelo pogosto 2 0,6 % 1 0,3 % 

Pametni mobilni telefon 

Nikoli 13 4,1 % 4 1,4 % 

0,000
*
 

Zelo redko 13 4,1 % 8 2,8 % 

Redko 36 11,3 % 19 6,6 % 

Pogosto 122 38,1 % 76 26,4 % 

Zelo pogosto 136 42,5 % 181 62,8 % 

Igralna konzola 

Nikoli 109 34,1 % 158 54,9 % 

0,000
*
 

Zelo redko 62 19,4 % 57 19,8 % 

Redko 50 15,6 % 43 14,9 % 

Pogosto 64 20,0 % 20 6,9 % 

Zelo pogosto 35 10,9 % 10 3,5 % 

* Statistično značilno. 

Kot je razvidno iz preglednice 4, učenci bolj pogosto uporabljajo računalnik doma. Mobilne 

telefone bolj pogosto uporabljajo učenke, igralne konzole pa izrazito bolj pogosto uporabljajo 

učenci. Razlike pri uporabi računalnika v šoli niso statistično značilne (p > 0,05). 

  



59 

S pomočjo hi-kvadrat testa smo proučili tudi razlike v pogostosti uporabe naprav glede na kraj 

bivanja (Preglednica 5). 

Preglednica 5: Pogostost uporabe naprav glede na kraj bivanja 

  
Mestna Podeželska 

p 

  
n  % n  % 

 Računalnik doma 

Nikoli 4 1,3 % 3 1,0 % 

0,003
*
 

Zelo redko 20 6,5 % 27 9,0 % 

Redko 49 15,9 % 75 25,0 % 

Pogosto 136 44,2 % 135 45,0 % 

Zelo pogosto 99 32,1 % 60 20,0 % 

Računalnik v šoli 

Nikoli 28 9,1 % 14 4,7 % 

0,012
*
 

Zelo redko 164 53,2 % 135 45,0 % 

Redko 95 30,8 % 128 42,7 % 

Pogosto 19 6,2 % 22 7,3 % 

Zelo pogosto 2 0,6 % 1 0,3 % 

Pametni mobilni 

telefon 

Nikoli 9 2,9 % 8 2,7 % 

0,000
*
 

Zelo redko 10 3,2 % 11 3,7 % 

Redko 25 8,1 % 30 10,0 % 

Pogosto 76 24,7 % 122 40,7 % 

Zelo pogosto 188 61,0 % 129 43,0 % 

Igralna konzola 

Nikoli 117 38,0 % 150 50,0 % 

0,000
*
 

Zelo redko 54 17,5 % 65 21,7 % 

Redko 50 16,2 % 43 14,3 % 

Pogosto 55 17,9 % 29 9,7 % 

Zelo pogosto 32 10,4 % 13 4,3 % 

* Statistično značilno. 

Iz preglednice 5 je razvidno, da učenci iz mestnega okolja bolj pogosto uporabljajo računalnik 

doma in pametni mobilni telefon. Pogostost uporabe računalnika v šoli pa je večja na 

podeželju. Igralno konzolo pa bolj pogosto uporabljajo učenci iz mestnega okolja. Vse razlike 

so statistično značilne. 

V nadaljevanju smo proučili namene, za katere učenci uporabljajo IKT. 

Anketiranci računalniško opremo uporabljajo za različne namene in tudi različno pogosto. 

Kot je razvidno iz slike 2, se pogosto oziroma zelo pogosto IKT uporablja predvsem za 

poslušanje glasbe in gledanje filmov (80,9 %), brskanje po spletu (77,9 %) in uporabo 

družabnih omrežij (74,8 %). Redkeje pa IKT uporabljajo za elektronsko pošto (34,7 %) in, 

zanimivo, za igranje igric (34,7 %) (Slika 2). 
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Slika 2: Pogostost uporabe IKT-storitev 

Tako kot predhodno nas je tudi pri uporabi različnih IKT-storitev zanimalo, ali obstajajo 

razlike glede na spol učencev in glede na kraj šole. Raporeditev odgovorov smo preverjali s 

pomočjo hi-kvadrat testa. 

Naša razislava je potrdila, kar so ugotovili tudi drugi avtorji (na primer BECTA 2008; 

Tourageu idr. 2010) – učenci pogosteje kot učenke uporabljajo IKT za igranje iger, učenke pa 

so pogostejše uporabnice IKT za šolsko delo, družabna omrežja ter poslušanje glasbe in 

gledanje filmov. Razlike med spoloma so glede namena uporabe IKT statistično značilne 

povsod, razen pri uporabi e-pošte in uporabi aplikacij za komunikacijo z drugimi (Skype ...). 
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Preglednica 6: Pogostost uporabe naprav glede na spol 

  
Učenci Učenke 

p 

  
n % n % 

Računalnik in internet 

za igranje igric 

Nikoli 20 6,3 % 82 28,5 % 

0,000
*
 

Zelo redko 56 17,5 % 101 35,1 % 

Redko 73 22,8 % 65 22,6 % 

Pogosto 95 29,7 % 24 8,3 % 

Zelo pogosto 76 23,8 % 16 5,6 % 

Računalnik in internet 

doma za šolsko delo 

Nikoli 6 1,9 % 4 1,4 % 

0,000
*
 

Zelo redko 49 15,3 % 24 8,3 % 

Redko 127 39,7 % 73 25,3 % 

Pogosto 113 35,3 % 157 54,5 % 

Zelo pogosto 25 7,8 % 30 10,4 % 

E-pošta 

Nikoli 24 7,5 % 15 5,2 % 

0,551 

Zelo redko 75 23,4 % 74 25,7 % 

Redko 112 35,0 % 97 33,7 % 

Pogosto 78 24,4 % 80 27,8 % 

Zelo pogosto 31 9,7 % 22 7,6 % 

Družabna omrežja 

(Facebook ...) 

Nikoli 14 4,4 % 24 8,3 % 

0,000
*
 

Zelo redko 19 5,9 % 15 5,2 % 

Redko 61 19,1 % 20 6,9 % 

Pogosto 117 36,6 % 79 27,4 % 

Zelo pogosto 109 34,1 % 150 52,1 % 

Skype, Viber ... za 

komuniciranje z 

drugimi 

Nikoli 42 13,1 % 29 10,1 % 

0,208 

Zelo redko 31 9,7 % 32 11,1 % 

Redko 70 21,9 % 47 16,3 % 

Pogosto 93 29,1 % 102 35,4 % 

Zelo pogosto 84 26,3 % 78 27,1 % 

Brskanje po spletu 

Nikoli 0 0,0 % 1 0,3 % 

0,009
*
 

Zelo redko 10 3,1 % 22 7,6 % 

Redko 52 16,3 % 49 17,0 % 

Pogosto 152 47,5 % 103 35,8 % 

Zelo pogosto 106 33,1 % 113 39,2 % 

Računalnik in internet 

za poslušanje glasbe ali 

gledanje filmov 

Nikoli 8 2,5 % 3 1,0 % 

0,000
*
 

Zelo redko 14 4,4 % 11 3,8 % 

Redko 46 14,4 % 34 11,8 % 

Pogosto 128 40,0 % 64 22,2 % 

Zelo pogosto 124 38,8 % 176 61,1 % 

* Statistično značilno. 

Razlike pri uporabi storitev IKT so tudi glede na lokacijo šole. Tako učenci, ki obiskujejo 

mestne šole, pogosteje brskajo po spletu, pogosteje uporabljajo družabna omrežja, e-pošto, 

pogosteje komunicirajo prek Skypa ter pogosteje z IKT poslušajo glasbo in gledajo filme. 

Uporaba računalnika doma za šolsko delo se med mestnimi in podeželskimi učenci ne 

razlikuje, prav tako ni razlik pri igranju igric (Preglednica 7). 
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Preglednica 7: Pogostost uporabe naprav glede na kraj bivanja 

  
Mestna Podeželska 

p 

  
n  % n  % 

Računalnik in internet 

za igranje igric 

Nikoli 52 16,9 % 50 16,7 % 

0,900 

Zelo redko 75 24,4 % 82 27,3 % 

Redko 71 23,1 % 67 22,3 % 

Pogosto 60 19,5 % 59 19,7 % 

Zelo pogosto 50 16,2 % 42 14,0 % 

Računalnik in internet 

doma za šolsko delo 

Nikoli 5 1,6 % 5 1,7 % 

0,101 

Zelo redko 39 12,7 % 34 11,3 % 

Redko 88 28,6 % 112 37,3 % 

Pogosto 141 45,8 % 129 43,0 % 

Zelo pogosto 35 11,4 % 20 6,7 % 

E-pošta 

Nikoli 23 7,5 % 16 5,3 % 

0,041
*
 

Zelo redko 82 26,6 % 67 22,3 % 

Redko 88 28,6 % 121 40,3 % 

Pogosto 88 28,6 % 70 23,3 % 

Zelo pogosto 27 8,8 % 26 8,7 % 

Družabna omrežja 

(Facebook ...) 

Nikoli 16 5,2 % 22 7,3 % 

0,002
*
 

Zelo redko 18 5,8 % 16 5,3 % 

Redko 37 12,0 % 44 14,7 % 

Pogosto 82 26,6 % 114 38,0 % 

Zelo pogosto 155 50,3 % 104 34,7 % 

Skype, Viber ... za 

komuniciranje z 

drugimi 

Nikoli 31 10,1 % 40 13,3 % 

0,005
*
 

Zelo redko 24 7,8 % 39 13,0 % 

Redko 53 17,2 % 64 21,3 % 

Pogosto 100 32,5 % 95 31,7 % 

Zelo pogosto 100 32,5 % 62 20,7 % 

Brskanje po spletu 

Nikoli 1 0,3 % 0 0,0 % 

0,016
*
 

Zelo redko 14 4,5 % 18 6,0 % 

Redko 43 14,0 % 58 19,3 % 

Pogosto 120 39,0 % 135 45,0 % 

Zelo pogosto 130 42,2 % 89 29,7 % 

Računalnik in internet 

za poslušanje glasbe ali 

gledanje filmov 

Nikoli 4 1,3 % 7 2,3 % 

0,006
*
 

Zelo redko 8 2,6 % 17 5,7 % 

Redko 37 12,0 % 43 14,3 % 

Pogosto 85 27,6 % 107 35,7 % 

Zelo pogosto 174 56,5 % 126 42,0 % 

* Statistično značilno. 
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4.2.2 Socialno vedenje učencev 

Socialno vedenje učencev smo merili s 60 trditvami, pri katerih so učenci ocenjevali svoje 

strinjanje oziroma nestrinjanje s trditvijo. Pri tem smo uporabili 5-stopenjsko Likertovo 

lestvico, kjer je ocena 1 pomenila popolno nestrinjanje in ocena 5 popolno strinjanje. 

Vprašanja smo, da bi bila pregledna, razdelili na 6 sklopov: odnos do drugih, odgovornost, 

agresivno vedenje, depresivno vedenje, samopodoba in odnos do tehnologije. V nadaljevanju 

so prikazane povprečne vrednosti strinjanja s trditvami. 

Najprej smo preverili, kako učenci ocenjujejo svoj odnos do drugih (Slika 3). 

 

Slika 3: Socialno vedenje in odnos do drugih 

Učenci se v največji meri strinjajo s tem, da znajo reči hvala, ko je to potrebno (M = 4,6), 

najmanj pa se strinjajo s trditvijo »Vseeno mi je za sošolce« (M = 2,0). Glede na to, da so vse 

povprečne ocene, z izjemo zadnje trditve »Vseeno mi je za sošolce«, nad oceno 3, 

ugotavljamo, da se z vsemi trditvami bolj strinjajo kot ne. 
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Vseeno mi je za sošolce.

Hudo mi je, če so sošolci kaznovani.

Večini svojih sošolcev zaupam.

Zavzemam se za sošolce.

Svoje stvari rad posojam drugim.

Svoje sošolce rad pohvalim.

Spoštujem svoje učitelje.

Veselim se uspeha drugih.

Upoštevam mnenja drugih.

Poskušam se raje pogovoriti o težavi, namesto da bi se
zaradi nje prepiral ali stepel.

Narobe je, če nekdo laže, ne uboga ali ugovarja
odraslim, npr. staršem, učiteljem ali drugim.

Dobro se razumem z vrstniki.

Dobro se razumem s starši.

Znam reči hvala, ko je to potrebno.
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Zanimalo nas je, ali pri ocenah obstajajo razlike glede na spol in glede na lokacijo šole. 

Razlike med povprečnimi ocenami posameznih spremenljivk znotraj skupin (spol in lokacija 

šole) smo preverili s Studentovim t-testom. 

Preglednica 8: Odnos do drugih, primerjava po spolu – t-test 

 

M 
p 

Učenci Učenke 

Dobro se razumem s starši. 4,35 4,33 0,750 

Dobro se razumem z vrstniki. 4,32 4,30 0,817 

Narobe je, če nekdo laže, ne uboga ali ugovarja odraslim, 

npr. staršem, učiteljem ali drugim. 
4,08 4,29 0,006* 

Poskušam se raje pogovoriti o težavi, namesto da bi se 

zaradi nje prepiral ali stepel. 
3,89 4,20 0,000* 

Hudo mi je, če so sošolci kaznovani. 3,26 3,22 0,694 

Spoštujem svoje učitelje. 3,65 4,05 0,000* 

Svoje sošolce rad pohvalim. 3,75 3,91 0,028* 

Svoje stvari rad posojam drugim. 3,71 3,72 0,942 

Upoštevam mnenja drugih. 3,91 3,95 0,538 

Večini svojih sošolcev zaupam. 3,65 3,32 0,000* 

Veselim se uspeha drugih. 3,80 3,91 0,150 

Vseeno mi je za sošolce. 2,05 1,95 0,286 

Zavzemam se za sošolce. 3,60 3,65 0,500 

Znam reči hvala, ko je to potrebno. 4,49 4,70 0,000* 

* Statistično značilno. 

Ugotovili smo, da učenci (M = 3,65) bolj kot učenke (M = 3,32) zaupajo svojim sošolcem, 

sicer pa so učenke tiste, ki se v večji meri strinjajo z navedenimi trditvami: da je narobe, če 

nekdo laže (M = 4,29 pri učenkah, M = 4,08 pri učencih), da se je treba o težavah pogovoriti 

(M = 4,20 pri učenkah, M = 3,89 pri učencih), da spoštujejo svoje učitelje (M = 4,05 pri 

učenkah, M = 3,65 pri učencih), da znajo pohvaliti sošolce (M = 3,91 pri učenkah, M = 3,75 

pri učencih) ter da znajo reči hvala, ko je to potrebno (M = 4,70 pri učenkah, M = 4,49 pri 

učencih) (Preglednica 8). 

  



65 

Preglednica 9: Odnos do drugih, primerjava po lokaciji – t-test 

 

M 
p 

Mestna Podeželska 

Dobro se razumem s starši. 4,30 4,38 0,225 

Dobro se razumem z vrstniki. 4,32 4,29 0,591 

Narobe je, če nekdo laže, ne uboga ali ugovarja 

odraslim, npr. staršem, učiteljem ali drugim. 
4,08 4,28 0,011* 

Poskušam se raje pogovoriti o težavi, namesto da bi se 

zaradi nje prepiral ali stepel. 
4,01 4,07 0,415 

Hudo mi je, če so sošolci kaznovani. 3,21 3,27 0,544 

Spoštujem svoje učitelje. 3,92 3,75 0,057 

Svoje sošolce rad pohvalim. 3,90 3,75 0,040* 

Svoje stvari rad posojam drugim. 3,76 3,66 0,207 

Upoštevam mnenja drugih. 4,04 3,83 0,002* 

Večini svojih sošolcev zaupam. 3,45 3,53 0,362 

Veselim se uspeha drugih. 3,89 3,82 0,362 

Vseeno mi je za sošolce. 1,95 2,06 0,194 

Zavzemam se za sošolce. 3,69 3,57 0,107 

Znam reči hvala, ko je to potrebno. 4,65 4,52 0,027* 

* Statistično značilno. 

Tudi glede na lokacijo šole v strinjanju s trditvami prvega sklopa (odnos do drugih) obstajajo 

razlike med učenci. Učenci, ki prihajajo iz podeželskih šol, se v večji meri strinjajo, da je 

narobe, če nekdo laže, ne uboga ali ugovarja odraslim (Mpod. = 4,28, Mmestna = 4,08). Učenci, 

ki prihajajo iz mestnih šol, pa se v večji meri strinjajo, da radi pohvalijo svoje sošolce 

(Mmestna = 3,90, Mpod. = 3,75). Prav tako se učenci, ki prihajajo iz mestnih šol, bolj strinjajo s 

tem, da upoštevajo mnenja drugih (Mmestna = 4,04, Mpod. = 3,83) in da znajo reči hvala, ko je to 

potrebno (Mmestna = 4,65, Mpod. = 4,52) (Preglednica 9). 
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V nadaljevanju smo proučili, kakšen je odnos učencev do odgovornosti oziroma kako 

odgovorni so. V tem sklopu vprašalnika so učenci ocenjevali 7 trditev. Ocenjevanje je 

potekalo na 5-stopenjski lestvici, kjer je ocena 1 pomenila popolno nestrinjanje, ocena 5 

popolno strinjanje. Na osnovi ocen smo izračunali povprečne vrednosti, ki jih predstavljamo 

na sliki 4. 

 

Slika 4: Socialno vedenje in odgovornost 

V največji meri se učenci strinjajo s trditvama, da je narobe, če nekdo namenoma poškoduje 

ali uniči tuje premoženje (M = 4,5), in da je pomembno, da imajo v šoli dobre ocene 

(M = 4,4). V najmanjši meri se strinjajo s trditvijo, da je opravljanje domače naloge 

zapravljanje časa (M = 2,7) (Slika 4). 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali pri odgovornosti obstajajo razlike glede na spol in glede 

na lokacijo šole. 
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Opravljanje domače naloge je zapravljanje časa.

Če nekdo naredi nekaj narobe, to povem učitelju ali
staršem.

Spoštujem pravila v šoli.

Narobe je, če nekdo neupravičeno manjka v šoli.

Spoštujem pravila doma.

Pomembno je, da imam v šoli dobre ocene.

Narobe je, če nekdo namenoma poškoduje ali uniči
premoženje, ki ni njegovo.
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Preglednica 10: Odgovornost, primerjava po spolu – t-test 

 

M 
p 

Učenci Učenke 

Če nekdo naredi nekaj narobe, to povem učitelju ali 

staršem. 
2,99 3,17 0,031* 

Narobe je, če nekdo namenoma poškoduje ali uniči 

premoženje, ki ni njegovo. 
4,35 4,56 0,002* 

Narobe je, če nekdo neupravičeno manjka v šoli. 3,85 4,05 0,028* 

Opravljanje domače naloge je zapravljanje časa. 2,87 2,46 0,000* 

Pomembno je, da imam v šoli dobre ocene. 4,28 4,43 0,033* 

Spoštujem pravila v šoli. 3,78 4,03 0,002* 

Spoštujem pravila doma. 4,2 4,11 0,168 

* Statistično značilno. 

Ugotovili smo, da so med spoloma statistično značilne razlike v strinjanju z vsemi trditvami, 

razen s trditvijo »Spoštujem pravila doma«. Večinoma se z vsemi trditvami v povprečju bolj 

strinjajo učenke, razen s trditvijo »Opravljanje domače naloge je zapravljanje časa« 

(Mučenci = 2,87, Mučenke = 2,46) (Preglednica 10). 

Preglednica 11: Odgovornost, primerjava po lokaciji – t-test 

 

M 
p 

Mestna Podeželska 

Če nekdo naredi nekaj narobe, to povem učitelju ali 

staršem. 
3,14 3 0,099 

Narobe je, če nekdo namenoma poškoduje ali uniči 

premoženje, ki ni njegovo. 
4,47 4,43 0,512 

Narobe je, če nekdo neupravičeno manjka v šoli. 3,91 3,98 0,452 

Opravljanje domače naloge je zapravljanje časa. 2,6 2,75 0,137 

Pomembno je, da imam v šoli dobre ocene. 4,33 4,36 0,653 

Spoštujem pravila v šoli. 3,93 3,86 0,449 

Spoštujem pravila doma. 4,18 4,13 0,439 

* Statistično značilno. 
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Glede na lokacijo šole med učenci ni statistično značilnih razlik v strinjaju s trditvami glede 

odgovornosti (Preglednica 11). 

Nadalje smo proučili, kakšen odnos imajo učenci do agresivnega vedenja. V tem sklopu 

vprašalnika so učenci ocenjevali 9 trditev. Ocenjevanje je potekalo na 5-stopenjski lestvici, 

kjer je ocena 1 pomenila popolno nestrinjanje, ocena 5 popolno strinjanje. Na osnovi ocen 

smo izračunali povprečne vrednosti, ki jih predstavljamo na sliki 5. 

 

Slika 5: Socialno vedenje in agresivno vedenje 

Učenci se s trditvami, ki opisujejo agresivno vedenje, večinoma ne strinjajo (povprečne ocene 

pod 3). Delno se strinjajo, da se pogosto počutijo razdražljive in vzkipljive (M = 2,5) 

(Slika 5). 

Zanimalo nas je še, ali pri odnosu do agresivnega vedenja obstajajo razlike glede na spol in 

glede na lokacijo šole. 
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Pogosto se počutim hitro razdražljiv in vzkipljiv.
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Preglednica 12: Agresivno vedenje, primerjava po spolu – t-test 

 

M 
p 

Učenci Učenke 

Druge pogosto nagovarjam k vedenju, ki ni dovoljeno ali je 

prepovedano. 
2,29 1,96 0,000* 

Motijo me sošolci, ki so drugačni, kot smo drugi. 2,25 1,89 0,000* 

Pogosto čutim potrebo, da bi kričal ali metal stvari. 2,27 2,47 0,054 

Pogosto čutim potrebo, da bi razbijal stvari. 2,17 2,09 0,422 

Pogosto imam izbruhe jeze, ki jih ne morem obvladati. 2,1 2,1 0,997 

Pogosto se počutim hitro razdražljiv in vzkipljiv. 2,49 2,57 0,415 

Prav je, da udarim nekoga z namenom, da dosežem to, kar 

hočem. 
2,18 1,62 0,000* 

Rad nagajam svojim sošolcem. 2,48 2,1 0,000* 

Veselim se neuspeha sošolcev. 1,78 1,58 0,013* 

* Statistično značilno. 

V strinjanju oziroma nestrinjanju s trditvami o agresivnem vedenju med učenci in učenkami 

pri nekaterih trditvah obstajajo statistično značilne razlike. Tudi tokrat smo razlike preverili s 

t-testom. Učenci se v večji meri kot učenke strinjajo s trditvijo, da druge pogosto nagovarjajo 

k nedovoljenemu vedenju (Mučenci = 2,29, Mučenke = 1,96). Prav tako se učenci v večji meri kot 

učenke strinjajo, da jih motijo sošolci, ki so drugačni od drugih (Mučenci = 2,25, 

Mučenke = 1,89). Učenci se v večji meri strinjajo, da je prav, da koga udarijo, če želijo kaj 

doseči (Mučenci = 2,18, Mučenke = 1,62), da radi nagajajo svojim sošolcem (Mučenci = 2,48, 

Mučenke = 2,1) in se veselijo njihovega neuspeha (Mučenci = 1,78, Mučenke = 1,58) (Preglednica 

12). 
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Naredili smo še primerjavo odgovorov glede na lokacijo šole (Preglednica 13). 

Preglednica 13: Agresivno vedenje, primerjava po lokaciji – t-test 

 

M 
p 

Mestna Podeželska 

Druge pogosto nagovarjam k vedenju, ki ni dovoljeno 

ali je prepovedano. 
2,1 2,17 0,426 

Motijo me sošolci, ki so drugačni, kot smo drugi. 1,95 2,2 0,005* 

Pogosto čutim potrebo, da bi kričal ali metal stvari. 2,45 2,27 0,083 

Pogosto čutim potrebo, da bi razbijal stvari. 2,18 2,08 0,367 

Pogosto imam izbruhe jeze, ki jih ne morem obvladati. 2,18 2,02 0,100 

Pogosto se počutim hitro razdražljiv in vzkipljiv. 2,6 2,45 0,127 

Prav je, da udarim nekoga z namenom, da dosežem to, 

kar hočem. 
1,91 1,93 0,795 

Rad nagajam svojim sošolcem. 2,23 2,38 0,128 

Veselim se neuspeha sošolcev. 1,66 1,71 0,508 

* Statistično značilno. 

Glede na lokacijo šole v strinjanju s trditvami, ki opisujejo agresivno vedenje, ni statistično 

značilnih razlik, razen pri trditvi »Motijo me sošolci, ki so drugačni od drugih« – učenci 

podeželskih šol (M = 2,2) se bolj strinjajo kot učenci mestnih šol (M = 1,95) (Preglednica 13). 

V nadaljevanju smo proučili, kakšen odnos imajo učenci do depresivnega vedenja. V tem 

sklopu vprašalnika so učenci ocenjevali 9 trditev. Ocenjevanje je potekalo na 5-stopenjski 

lestvici, kjer je ocena 1 pomenila popolno nestrinjanje, ocena 5 popolno strinjanje. Na osnovi 

ocen smo izračunali povprečne vrednosti, ki jih predstavljamo na sliki 6. 
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Slika 6: Socialno vedenje in depresivno vedenje 

Iz slike 6 razberemo, da se učenci s trditvami bolj ne strinjajo kot strinjajo, saj se povprečne 

ocene gibljejo med 2 in 3. V največji meri se strinjajo, da imajo težave s koncentracijo pri 

učenju (M = 3,0), težave s spanjem (M = 3,0) in da so brez energije (M = 3,0). Preostale 

trditve so v povprečju ocenili z vrednostmi, nižjimi od 3. Najnižje so ocenili trditev, da se jim 

pogosto dogaja, da so žalostni. 

Proučili smo, ali pri odnosu do agresivnega vedenja obstajajo razlike glede na spol in glede na 

lokacijo šole. Razlike med povprečnima ocenama posameznih spremenljivk znotraj skupin 

(spol in lokacija šole) smo tudi tukaj preverili s Studentovim t-testom. 
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pri šolskem delu.
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Preglednica 14: Depresivnost, primerjava po spolu – t-test 

 

M 
p 

Učenci Učenke 

Pogosto se mi dogaja, da imam težave s koncentracijo pri 

šolskem delu. 
2,99 3,08 0,349 

Pogosto se mi dogaja, da imam težave s prehranjevanjem 

(jem preveč ali sem brez apetita). 
2,32 3,03 0,000* 

Pogosto se mi dogaja, da imam težave s spanjem (premalo 

ali preveč spim). 
2,72 3,36 0,000* 

Pogosto se mi dogaja, da me nobena stvar ne zanima. 2,6 2,93 0,001* 

Pogosto se mi dogaja, da mi ni nič zabavno, tudi stvari, ki 

so mi bile včasih všeč. 
2,44 2,83 0,000* 

Pogosto se mi dogaja, da me zmotijo stvari, ki me običajno 

ne. 
2,48 2,8 0,001* 

Pogosto se mi dogaja, da se počutim čisto brez energije. 2,78 3,25 0,000* 

Pogosto se mi dogaja, da sem slabe volje. 2,58 3,05 0,000* 

Pogosto se mi dogaja, da sem zelo žalosten. 2,2 2,69 0,000* 

* Statistično značilno. 

Gre za sklop trditev, s katerimi se povsod bolj strinjajo učenke. Razlike med učenci in 

učenkami so statistično značilne pri vseh trditvah, razen pri trditvi »Pogosto se mi dogaja, da 

imam težave s koncentracijo pri šolskem delu« (Preglednica 14). 
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Preglednica 15: Depresivnost, primerjava po lokaciji – t-test 

 

M 
p 

Mestna Podeželska 

Pogosto se mi dogaja, da imam težave s koncentracijo 

pri šolskem delu. 
3,12 2,94 0,078 

Pogosto se mi dogaja, da imam težave s 

prehranjevanjem (jem preveč ali sem brez apetita). 
2,72 2,59 0,198 

Pogosto se mi dogaja, da imam težave s spanjem 

(premalo ali preveč spim). 
3,18 2,87 0,004* 

Pogosto se mi dogaja, da me nobena stvar ne zanima. 2,8 2,72 0,420 

Pogosto se mi dogaja, da mi ni nič zabavno, tudi stvari, 

ki so mi bile včasih všeč. 
2,72 2,53 0,05* 

Pogosto se mi dogaja, da me zmotijo stvari, ki me 

običajno ne. 
2,72 2,54 0,044* 

Pogosto se mi dogaja, da se počutim čisto brez energije. 3,14 2,86 0,004* 

Pogosto se mi dogaja, da sem slabe volje. 2,91 2,7 0,029* 

Pogosto se mi dogaja, da sem zelo žalosten. 2,56 2,3 0,010* 

* Statistično značilno. 

Glede na lokacijo šole smo ugotovili, da se z vsemi trditvami, pri katerih so razlike statistično 

pomembne, bolj strinjajo učenci iz mestnih šol (Preglednica 15). 

V nadaljevanju smo proučili, kakšen odnos imajo učenci do sampodobe. V tem sklopu 

vprašalnika so učenci ocenjevali 10 trditev. Ocenjevanje je potekalo na 5-stopenjski lestvici, 

kjer je ocena 1 pomenila popolno nestrinjanje, ocena 5 popolno strinjanje. Na osnovi ocen 

smo izračunali povprečne vrednosti, ki jih predstavljamo na sliki 7. 
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Slika 7: Socialno vedenje in samopodoba 

V splošnem lahko rečemo, da imajo učenci večinoma pozitivno samopodobo. Večinoma se ne 

strinjajo s tem, da jim doma nihče ne posveča pozornosti (M = 1,9), prav tako se bolj ne 

strinjajo, da se v šoli počutijo ničvredne (M = 2,4). Večina se jih strinja, da so njihovi starši 

ponosni nanje (M = 4,1) (Slika 7). 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali pri sampodobi obstajajo razlike glede na spol (Preglednica 

16) in glede na lokacijo šole (Preglednica 17). 
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Doma mi nihče ne posveča pozornosti.

Pogosto se v šoli počutim ničvrednega.

Pogosto se počutim osamljenega.

Pogosto imam občutek, da me ljudje ne marajo.

Pogosto se mi dogaja, da nisem zadovoljen s svojim
videzom.

Pogosto nisem prepričan vase.

Ni mi mar, kaj si drugi mislijo o meni.

Sem srečna oseba.

Zavzemam se za svoje pravice.

Moji starši so ponosni name.
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Preglednica 16: Samopodoba, primerjava po spolu – t-test 

 

M 
p 

Učenci Učenke 

Pogosto nisem prepričan vase. 2,68 3,27 0,000* 

Pogosto se mi dogaja, da nisem zadovoljen s svojim 

videzom. 
2,58 3,34 0,000* 

Pogosto se v šoli počutim ničvrednega. 2,17 2,59 0,000* 

Sem srečna oseba. 3,94 3,92 0,867 

Doma mi nihče ne posveča pozornosti. 1,87 1,87 0,944 

Moji starši so ponosni name. 4,05 4,1 0,490 

Ni mi mar, kaj si drugi mislijo o meni. 3,42 3,32 0,314 

Pogosto imam občutek, da me ljudje ne marajo. 2,45 2,71 0,006* 

Zavzemam se za svoje pravice. 4,04 4,04 0,942 

Pogosto se počutim osamljenega. 2,26 2,63 0,000* 

* Statistično značilno. 

Primerjava po spolu nam je pokazala, da se učenke v večji meri kot učenci strinjajo s 

trditvami, ki opisujejo negativne vidike. Učenke se tako v večji meri kot učenci strinjajo s 

trditvijo, da pogosto niso prepričane vase (Mučenke = 3,27, Mučenci = 2,68). Prav tako se učenke 

bolj strinjajo, da niso zadovoljne s svojim videzom (Mučenke = 3,34, Mučenci = 2,58), da se v 

šoli počutijo ničvredne (Mučenke = 2,59, Mučenci = 2,17), da jih ljudje ne marajo (Mučenke = 2,71, 

Mučenci = 2,45) in da se počutijo osamljene (Mučenke = 2,63, Mučenci = 2,26) (Preglednica 16). 
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Preglednica 17: Samopodoba, primerjava po lokaciji – t-test 

 

M 
p 

Mestna Podeželska 

Pogosto nisem prepričan vase. 3,08 2,83 0,011* 

Pogosto se mi dogaja, da nisem zadovoljen s svojim 

videzom. 
3 2,88 0,218 

Pogosto se v šoli počutim ničvrednega. 2,36 2,38 0,787 

Sem srečna oseba. 3,9 3,97 0,396 

Doma mi nihče ne posveča pozornosti. 1,86 1,88 0,847 

Moji starši so ponosni name. 4,08 4,06 0,798 

Ni mi mar, kaj si drugi mislijo o meni. 3,44 3,31 0,166 

Pogosto imam občutek, da me ljudje ne marajo. 2,65 2,5 0,132 

Zavzemam se za svoje pravice. 4,09 3,99 0,182 

Pogosto se počutim osamljenega. 2,54 2,33 0,044* 

* Statistično značilno. 

Če upoštevamo lokacijo šole, se odgovori učencev statistično značilno razlikujejo le pri 

trditvah »Pogosto nisem prepričan vase« (Mmestna = 3,08, Mpod. = 2,83) in »Pogosto se počutim 

osamljenega« (Mmestna = 2,54, Mpod. = 2,33), ki jih v obeh primerih višje ocenjujejo učenci 

mestnih šol (Preglednica 17). 

Proučili smo, kakšen odnos imajo učenci do tehnologije. V tem sklopu vprašalnika so učenci 

ocenjevali 11 trditev. Za ocenjevanje smo uporabili 5-stopenjsko lestvico z oceno 1 za 

popolno nestrinjanje in oceno 5 za popolno strinjanje. Na osnovi ocen smo izračunali 

povprečne vrednosti, ki jih predstavljamo na sliki 8. 
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Slika 8: Odnos do tehnologije 

Ugotovili smo, da se učenci s sklopom trditev, ki opisuje odnos do tehnologije, bolj ne 

strinjajo kot strinjajo, saj so bile vse trditve ocenjene s povprečno oceno, nižjo od 3. V 

povprečju se najmanj strinjajo s trditvijo, da so raje za računalnikom, kot da bi šli s prijatelji 

na igrišče (M = 1,8), najvišje na lestvici strinjanja so ocenili trditev, da se brez mobilnega 

telefona počutijo izgubljene (M = 2,8) (Slika 8). 

Zanimalo nas je še, ali pri odnosu do tehnologije obstajajo razlike po spolu (Preglednica 18) 

in lokaciji šole (Preglednica 19).  
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Rajši sem za računalnikom, kot bi šel s prijatelji na igrišče.

Pogosto se mi dogaja, da želim vstran od računalnika, pa
ne morem.

Pogosto se mi dogaja, da mi primanjkuje spanja zaradi
pretirane uporabe računalnika.

Pogosto mislim na računalnik, tudi takrat, ko ga ne
uporabljam.

S starši se prepiram, če me pri računalniku omejujejo.

Če sem dolgo za računalnikom, postanem nervozen.

Uživam v računalniških igricah, v katerih je nasilje.

Pogosto razmišljam, da za računalnikom preživim preveč
časa.

Če mi računalnik ne dela, sem nervozen.

Starši mi omejujejo čas, ki ga preživim pred TV in
računalnikom.

Brez mobilnega telefona se počutim izgubljen.
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Preglednica 18: Odnos do tehnologije, primerjava po spolu – t-test 

 

M 
p 

Učenci Učenke 

Brez mobilnega telefona se počutim izgubljen. 2,6 3,01 0,000* 

Če mi računalnik ne dela, sem nervozen. 2,49 2,5 0,956 

Če sem dolgo za računalnikom, postanem nervozen. 2,12 2,09 0,706 

Pogosto mislim na računalnik, tudi takrat, ko ga ne 

uporabljam. 
2,23 1,87 0,000* 

Pogosto razmišljam, da za računalnikom preživim preveč 

časa. 
2,51 2,4 0,272 

Pogosto se mi dogaja, da mi primanjkuje spanja zaradi 

pretirane uporabe računalnika. 
1,95 2,01 0,519 

Pogosto se mi dogaja, da želim vstran od računalnika, pa 

ne morem. 
1,9 2,03 0,146 

Rajši sem za računalnikom, kot bi šel s prijatelji na igrišče. 1,82 1,7 0,170 

S starši se prepiram, če me pri računalniku omejujejo. 2,24 1,94 0,002* 

Starši mi omejujejo čas, ki ga preživim pred TV in 

računalnikom. 
2,63 2,34 0,006* 

Uživam v računalniških igricah, v katerih je nasilje. 3,13 1,65 0,000* 

* Statistično značilno. 

Primerjava po spolu (Preglednica 18) nam je pokazala, da so med učenci in učenkami razlike. 

Najbolj je ta razlika vidna pri trditvi »Uživam v računalniških igricah, v katerih je nasilje« 

(Mučenci = 3,13, Mučenke = 1,65). 
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Preglednica 19: Odnos do tehnologije, primerjava po lokaciji – t-test 

 

M 
p 

Mestna Podeželska 

Brez mobilnega telefona se počutim izgubljen. 2,89 2,70 0,078 

Če mi računalnik ne dela, sem nervozen. 2,53 2,46 0,499 

Če sem dolgo za računalnikom, postanem nervozen. 2,04 2,17 0,169 

Pogosto mislim na računalnik, tudi takrat, ko ga ne 

uporabljam. 
2,14 1,99 0,110 

Pogosto razmišljam, da za računalnikom preživim 

preveč časa. 
2,49 2,43 0,547 

Pogosto se mi dogaja, da mi primanjkuje spanja zaradi 

pretirane uporabe računalnika. 
2,03 1,92 0,270 

Pogosto se mi dogaja, da želim vstran od računalnika, 

pa ne morem. 
1,96 1,96 0,950 

Rajši sem za računalnikom, kot bi šel s prijatelji na 

igrišče. 
1,78 1,75 0,725 

S starši se prepiram, če me pri računalniku omejujejo. 2,11 2,08 0,730 

Starši mi omejujejo čas, ki ga preživim pred TV in 

računalnikom. 
2,45 2,53 0,445 

Uživam v računalniških igricah, v katerih je nasilje. 2,59 2,27 0,007* 

* Statistično značilno. 

Glede na lokacijo šole med učenci skoraj ni razlik. Statistično značilno se mestni in 

podeželski učenci razlikujejo le pri trditvi »Uživam v računalniških igricah, v katerih je 

nasilje«, pri čemer se mestni učenci s trditvijo bolj strinjajo kot podeželski (Mmestna = 2,59, 

Mpod. = 2,27) (Preglednica 19). 

Iz frekvenčne porazdelitve razberemo, da se več kot polovica (53 %) učencev vsaj delno 

strinja, da se počutijo izgubljene brez mobilnega telefona, 43 % se jih vsaj delno strinja, da so 

nervozni, če jim ne dela računalnik. Kar četrtina (26 %) se jih vsaj delno strinja, da jim 

primanjkuje spanja zaradi pretirane uporabe računalnika, 20 % se jih strinja, da so raje za 

računalnikom, kot da bi preživeli čas s prijatelji (Preglednica 7, Priloga 2). 

V nadaljevanju smo izvedli več bivariatnih in multivariatnih analiz, s katerimi smo preverjali 

postavljeni hipotezi. Iz spremenljivk, ki opisujejo pogostost uporabe IKT, smo izračunali 

novo spremenljivko. Novo spremenljivko, ki smo jo poimenovali »Uporaba IKT«, smo 

izračunali tako, da smo sešteli vrednosti vseh spremenljivk, ki merijo pogostost uporabe IKT. 

Na ta način smo dobili intervalno spremenljivko, kjer višja vrednost pomeni pogostejšo 

uporabo IKT. Vrednost nove spremenljivke je na lestvici od 15 do 55 (M = 38,06, SD = 5,8). 

Nato smo izvedli korelacijsko analizo, s katero smo ugotavljali povezanost spremenljivk. Pri 

tem nas je predvsem zanimala povezanost spremenljivk socialnega vedenja s pogostostjo 

uporabe IKT. Rezultati so prikazani v preglednici 8 (Priloga 2). 
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Ugotovili smo, da se pogostost uporabe IKT v največji meri povezuje s spremenljivkami 

socialnega vedenja, ki opisujejo odnos do IKT. Vse opažene povezave so nizke (šibke). Še 

največjo povezanost smo opazili pri povezavi s spremenljivko »Če mi računalnik ne dela, sem 

nervozen« (korelacijski koeficient = 0,315). Prav tako je povezanost med pogostostjo uporabe 

IKT in spremenljivko »Pogosto mislim na računalnik, tudi takrat, ko ga ne uporabljam« 

(0,293). Povezanost je tudi med pogostostjo uporabe IKT in trditvami »Uživam v 

računalniških igricah, v katerih je nasilje« (0,264), »Brez mobilnega telefona se počutim 

izgubljen« (0,260) in »Pogosto se mi dogaja, da mi primanjkuje spanja zaradi pretirane 

uporabe računalnika« (0,232). Vse povezave so statistično značilne (p < 0,05). 

Med spremenljivkami, ki opisujejo socialno vedenje učencev, ki ni neposredno povezano z 

uporabo IKT, smo opazili le neznatne povezave. Še največje so povezanosti med pogostostjo 

uporabe IKT in spremenljivkami: »Pogosto se mi dogaja, da imam težave s spanjem« (0,157), 

»Svoje stvari rad posojam drugim« (0,150), »Zavzemam se za sošolce« (0,146). Tudi te 

povezave so statistično značilne (p < 0,05). 

Nadalje smo želeli poiskati razlike uporabe IKT (spremenljivka Uporaba IKT) glede na spol 

(Preglednica 20). 

Preglednica 20: Uporaba IKT glede na spol 

 N M SD 

Učenci 320 38,53 5,96 

Učenke 288 37,53 5,73 

Skupaj 608 38,06 5,87 

M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon. 

Ugotovili smo, da učenci pogosteje kot učenke uporabljajo IKT (Preglednica 20), razliko med 

skupinama smo preverili s t-testom, ki je pokazal, da so razlike med skupinama statistično 

značilno pomembne (t = 2,095, p = 0,037). Prav tako je razlika v pogostosti uporabe med 

učenci, ki obiskujejo mestne oziroma podeželske šole (Preglednica 21). Učenci mestnih šol 

IKT uporabljajo pogosteje (t = 4,183, p = 0,00). 

Preglednica 21: Uporaba IKT glede na lokacijo šole 

 N M SD 

Mestna 308 39,03 5,85 

Podeželska 300 37,06 5,73 

Skupaj 608 38,06 5,87 

M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon. 

V nadaljevanju smo iz vsakega od sklopov spremenljivk, s katerimi smo merili socialno 

vedenje (v nadaljevanju sociospremenljivke), izračunali novo spremenljivko, ki smo jo 

uporabili v nadaljnjih analizah. Tudi to spremenljivko smo izračunali tako, da smo sešteli 
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vrednosti odgovorov posameznih sklopov trditev. Nekatere trditve so merile pozitivno, druge 

negativno stališče, zato so bile vse lestvice prekodirane tako, da so bile obrnjene v isto smer. 

Tako višja vrednost nove spremenljivke pri sklopu »Odnos do drugih« pomeni bolj pozitiven 

odnos do drugih; višja vrednost nove spremenljivke pri sklopu »Odgovornost« pomeni večjo 

odgovornost; višjo vrednost pri sklopu »Agresivno vedenje« pomeni bolj agresivno vedenje, 

enako tudi pri sklopu »Depresivno vedenje«, višja vrednost pri sklopu »Samopodoba« pomeni 

slabšo samopodobo in višja vrednost pri sklopu »Odnos do tehnologije« pomeni večjo 

odvisnost od IKT. 

Vrednosti novih spremenljivk so predstavljene v preglednici 22. 

Preglednica 22: Vrednosti sociospremenljivk 

 

N Min. Maks. M SD 

Odnos do drugih 608 26,0 70,0 52,97 6,46 

Odgovornost 608 12,0 35,0 26,53 3,47 

Agresivno vedenje 608 9,0 45,0 19,23 7,01 

Depresivno vedenje 608 9,0 45,0 24,96 7,95 

Samopodoba 608 10,0 50,0 30,56 5,40 

Odnos do tehnologije 608 11,0 55,0 24,63 8,03 

M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon. 

Za preverjanje hipotez smo uporabili tudi multiplo linearno regresijsko analizo, ki omogoča 

proučevanje odvisnosti med eno odvisno in več neodvisnimi spremenljivkami. 

Izvedli smo regresijsko analizo, s katero smo preverjali, ali pogostost uporabe IKT, spol in 

lokacija šole vplivajo na socialne spremenljivke in kolikšen je ta vpliv. 

Vpliv pogostosti uporabe IKT na vedenje naj bi bil drugačen med spoloma in drugačen glede 

na lokacijo šole. V tem primeru gre za interakcijo dveh pojasnjevalnih spremenljivk in sicer 

enkrat pogostosti uporabe IKT in spola ter drugič pogostosti uporabe IKT in lokacije. 

Oblikovali smo regresijski model, ki kot pojasnjevalno spremenljivko vsebuje t.i. »interaction 

term«. 

Predpostavke linerane regresije so naslednje: 

 Odvisna spremenljivka je kvantitativna, izmerjena na intervalni lestvici, neodvisne 

(napovedne spremenljivke) pa morajo biti kvantitativne ali kategorične. V družboslovju 

se pogosto srečujemo s pomembnimi družbenimi spremenljivkami, ki so po svoji naravi 

kategorične (npr. spol, izobrazba, kraj bivanja). Ker imajo te spremenljivke arbitrarne 

vrednosti, jih ne moremo vključiti v model neposredno, temveč jih prekodiramo v 

dihotomne (t.i. »dummy«) spremenljivke, z vrednostjo 0 in 1. Vrednost 0 kaže na 

odsotnost pojava in vrednost 1 na prisotnost. (Knoke in Bohrnstedt, 1994). 

 Ni multikolineranosti – med neodvisnimi spremenljivkami ni (popolne) korelacije. 
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 Homoskedastičnost – varianca rezidualov je konstantna za vse opazovane vrednosti 

neodvisnih spremenljivk. 

 Neodvisnost napak – za vsaka dva sklopa opazovanj velja, da med reziduali ni korelacije 

(ni avtokorelacije). 

 Normalna porazdelitev napak – napake so normalno porazdeljene, s povprečno 

vrednostjo 0. 

 Linearnost – linearna povezanost odvisne spremenljivke z neodvisnimi. 

Predpostavke smo testirali in izpolnjujejo pogoje za izvedbo regresijske analize. 

Multikolineranost smo preverili z analizo korelacije med neodvisnimi spremenljivkami ter 

diagnostiko za multikolinearnost (VIF – variance inflation factor). Analiza korelacije je 

pokazala nizko povezanost med spremenljivkami, prav tako je VIF pri vseh regresijskih 

modelih manjši od 10 (Če je vrednost VIF > 10, je to znak za multikolinearnost) (Preglednice 

23, 25, 27, 29, 31 in 33, Priloga 2). 

Neodvisnost napak smo testirali z Durbin-Watson testom (testne statistke imajo vrednosti 

med 0 in 4, vrednosti okloli 2 kažejo, da med reziduali ni korelacij (Field, 2005) (Preglednice 

22, 24, 26, 28, 30 in 32, Priloga 2). 

Predpostavko normalnosti porazdelitve napak smo preverili s histogrami standardiziranih 

napak (Slike od 1 do 6, Priloga 2). 

Izračunali smo dve dodatni spremenljivki, s katerima smo presojali ali je vpliv pogostosti 

povezan s spolom in lokacijo: 

 spol_IKT, ki predstavlja interakcijo med spolom in pogostostjo rabe IKT. Interakcijo 

izračunamo kot produkt intervalne spremenljivke (Uporaba IKT) in spola (kodiranega 

0 = moški, 1 = ženski). 

 lokacija_IKT, ki predstavlja interakcijo med lokacijo in pogostostjo rabe IKT. Interakcijo 

izračunamo kot produkt intervalne spremenljivke (Uporaba IKT) in lokacije (kodirano 

0 = mestna, 1 = podeželska). 

Pri regresijski analizi smo spremenljivke pogostost rabe IKT (Uporaba IKT), interakcija med 

spolom in pogostostjo rabe IKT (spol_IKT) ter interakcija med lokacijo šole in pogostostjo 

uporabe IKT (lokacija_IKT) vzeli za neodvisne. Spremenljivke odnos do drugih, 

odgovornost, agresivno vedenje, depresivno vedenje, samopodoba in odnos do tehnologije pa 

za odvisne. 
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Preglednica 23: Regresijska analiza – vpliv dejavnikov na odnos do drugih 

Model B SE B  p 

uporaba IKT 0,162 0,049 0,147 0,001 

spol_IKT 0,023 0,014 0,074 0,085 

lokacija_IKT –0,002 0,014 –0,007 0,866 

R
2
 = 0,034 

V prvem modelu smo preverili, v kolikšni meri neodvisne spremenljivke vplivajo na odvisno 

spremenljivko odnos do drugih. Na podlagi ocen regresijskih koeficientov je razvidno, da ima 

pogostost uporabe IKT statistično pomemben (p = 0,001) pozitiven vpliv na odnos do drugih 

(višja kot je vrednost spremenljivke uporaba IKT, višja je v povprečju vrednost spremenljivke 

odnos do drugih). Obenem je na podlagi ocen predstavljenega regresijskega modela mogoče 

sklepati, da je vpliv pogostosti rabe IKT na odnos do drugih statistično pomembno višji pri 

učenkah (p / 2 = 0,0425). Interakcija med pogostostjo uporabe IKT in lokacijo pa nima 

statistično pomembnega vpliva. S tem modelom pojasnimo le dobre 3 % (R
2
 = 0,034) deleža 

variance odvisne spremenljivke, kar predstavlja praktično neznaten pomen (Preglednica 23). 

Preglednica 24: Regresijska analiza – vpliv dejavnikov na odgovornost 

Model B SE B  p 

uporaba IKT –0,004 0,027 –0,007 0,876 

spol_IKT 0,012 0,007 0,070 0,106 

lokacija_IKT 0,001 0,007 0,004 0,916 

R
2
 = 0,005 

Z drugim modelom smo preverili v kolikšni meri neodvisne spremenljivke vplivajo na 

odvisno spremenljivko odgovornost. Ugotovili smo, da z modelom pojasnimo manj kot 1 % 

variance odvisne spremenljivke (R
2
 = 0,005). Obenem pa model tudi ni statistično pomemben 

(Preglednica 24). 

Preglednica 25: Regresijska analiza – vpliv dejavnikov na agresivno vedenje 

Model B SE B  p 

uporaba IKT 0,145 0,054 0,122 0,007 

spol_IKT –0,037 0,015 –0,108 0,012 

lokacija_IKT 0,002 0,015 0,005 0,908 

R
2
 = 0,018 

S tretjim modelom smo preverili vpliv neodvisnih spremenljivk na agresivno vedenje. Na 

podlagi ocen regresijskih koeficientov je razvidno, da ima pogostost uporabe IKT statistično 

pomemben (p = 0,007) pozitiven vpliv na agresivno vedenje. Obenem je na podlagi ocen 

predstavljenega regresijskega modela mogoče sklepati, da je vpliv pogostosti rabe IKT na 

agresivnost statistično pomembno manjši pri učenkah (p / 2 = 0,006). Interakcija med 
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pogostostjo uporabe IKT in lokacijo pa nima statistično pomembnega vpliva. Ponovno smo 

ugotovili, da z modelom pojasnimo le slaba 2 % (R
2
 = 0,018) deleža variance odvisne 

spremenljivke, kar je neznatno (Preglednica 25). 

Preglednica 26: Regresijska analiza – vpliv dejavnikov na depresivno vedenje 

Model B SE B  p 

uporaba IKT 0,069 0,059 0,051 0,239 

spol_IKT 0,104 0,016 0,265 0,000 

lokacija_IKT –0,028 0,016 –0,069 0,092 

R
2
 = 0,085 

S četrtim modelom smo preverili vpliv neodvisnih spremenljivk na depresivno vedenje. Na 

podlagi ocen regresijskih koeficientov sklepamo, da sama pogostost uporabe IKT nima 

statistično pomembnega vpliva na depresivno vedenje na splošno. Je pa vpliv pogostosti 

uporabe IKT na depresivno vedenje statistično pomemben in višji pri učenkah (p / 2 = 0,000) 

ter statistično pomemben in manjši pri učencih, ki prihajajo iz podeželskih šol (p / 2 = 0,046). 

Z modelom pojasnimo dobrih 8 % (R
2
 = 0,085) variance odvisne spremenljivke (Preglednica 

26). 

Preglednica 27: Regresijska analiza – vpliv dejavnikov na samopodobo 

Model B SE B  p 

uporaba IKT 0,049 0,040 0,053 0,223 

spol_IKT 0,064 0,011 0,240 0,000 

lokacija_IKT –0,008 0,011 –0,028 0,504 

R
2
 = 0,069 

V petem modelu smo preverili ali lahko z neodvisnim spremenljivkami pojasnimo varianco 

odvisne spremenljivke samopodoba. Statistično značilen vpliv ob nespremenljenih ostalih 

spremenljivkah ima interakcija med spolom in pogostostjo uporabe IKT, pri čemer je vpliv 

pogostosti uporabe IKT na samopodobo statistično pomembno višji pri učenkah 

(p / 2 = 0,000). Spremenljivki pogostost uporabe IKT in interakcija med lokacijo šole in 

pogostostjo rabe IKT nimata statističo pomembnega vpliva. Z modelom pojasnimo slabih 7 % 

(R
2
 = 0,069) variance odvisne spremenljivke (Preglednica 27). 

Preglednica 28: Regresijska analiza – vpliv dejavnikov na odvisnost od tehnologije 

Model B SE B  p 

uporaba IKT 0,510 0,058 0,373 0,000 

spol_IKT –0,038 0,016 –0,096 0,018 

lokacija_IKT 0,005 0,016 0,012 0,762 

R
2
 = 0,127 
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V šestem modelu smo preverili, ali lahko z neodvisnimi spremenljivkami pojasnimo varianco 

spremenljivke odvisnost od tehnologije. Na podlagi ocen regresijskih koeficientov je razvidno, 

da ima pogostost uporabe IKT statistično pomemben (p = 0,000) pozitiven vpliv na odvisnost 

od tehnologije. Obenem je na podlagi ocen predstavljenega regresijskega modela mogoče 

sklepati, da je vpliv pogostosti rabe IKT na odvisnost od tehnologije statistično pomembno 

manjši pri učenkah (p / 2 = 0,009). Interakcija med pogostostjo uporabe IKT in lokacijo pa 

nima statistično pomebnega vpliva. Z modelom pojasnimo slabih 13 % (R
2
 = 0,127) variance 

odvisne spremenljivke (Preglednica 28). 

4.3 Preverjanje hipotez 

V nalogi smo postavili dve hipotezi, in sicer: 

H1: Obstajajo statistično pomembne razlike v vplivu pogostosti uporabe IKT na socialno 

vedenje učencev glede na spol. 

H2: Obstajajo statistično pomembne razlike v vplivu pogostosti uporabe IKT na socialno 

vedenje učencev glede na lokacijo šole (urbano ali neurbano okolje). 

V nalogi smo proučevali vpliv pogostosti uporabe IKT na socialno vedenje učencev in 

ugotavljali, ali se ta razlikuje glede na spol in lokacijo šole. 

V prvem koraku smo s korelacijsko analizo proučili, ali se pogostost uporabe IKT sploh 

povezuje s socialnim vedenjem učencev. Pri tem smo ugotovili, da je povezanost 

spremenljivk relativno majhna (korelacijski koeficienti med 0,232 in 0,315). 

V naslednjem koraku smo s primerjavo povprečij in analizo variance ugotavljali, kakšne so 

razlike v socialnem vedenju med učenkami in učenci, in ugotovili, da so med spoloma 

nekatere statistično značilne razlike v socialnem vedenju. Tako učenci (statistično značilno) 

bolj kažejo nagnjenost k agresivnemu vedenju (Preglednica 12) in odnosu do tehnologije 

(Preglednica 18), večjo nagnjenost k depresivnemu vedenju kažejo učenke (Preglednica 14), 

ki imajo tudi slabšo samopodobo (Preglednica 16). 

Podobno primerjavo smo naredili tudi glede na lokacijo šole, pri čemer smo ugotovili, da so 

razlike statistično značilne le z vidika depresivnega vedenja, saj učenci mestnih šol kažejo 

večjo nagnjenost k depresivnosti (Preglednica 15). Tako že prvi rezultati nakažejo, da lokacija 

šole ni zelo pomemben dejavnik vpliva na socialno vedenje. 

Linearne regresijske analize, pri katerih smo kot odvisne spremenljivke obravnavali različne 

vidike socialnega vedenja in kot neodvisne spremenljivke pogostost uporabe IKT in 

interakcijski spremenljivki (uporaba ikt * spol in uporaba ikt * lokacija) so pokazale, da ima 

pogostost uporabe IKT statistično značilno pojasnjevalno moč pri naslednjih vidikih 
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socialnega vedenja: depresivno vedenje, samopodoba in odnos do IKT. Delež pojasnjene 

variance omenjenih odvisnih spremenljivk znaša med 7 % in 13 %, pri ostalih odvisnih 

spremenljivkah pa so deleži pojasnjene variance zanemarljivi (pod 3 %). Vpliv pogostosti 

uporabe IKT na depresivno vedenje se statistično pomembno razlikuje med spoloma (p / 2 = 

0,00) in sicer je nekoliko višji pri učenkah (β = 0,27). Podobno so neugodni vplivi pogostejše 

uporabe IKT na samopodobo statistično pomembno (p / 2 = 0,00) višji pri učenkah (β = 0,24). 

Nasprotno je neugoden vpliv pogostejše rabe IKT na odvisnost od tehnologije statistično 

pomembno (p / 2 = 0,01) manjši pri učenkah (β = –0,1). Neugodni vplivi pogostejše rabe IKT, 

ki naj bi se odražali na depresivnem vedenju naj bi bili pri učencih iz podeželskih šol 

statistično pomembno (p / 2 = 0,046) nižji (β = –0,07). 

Na osnovi teh rezultatov z zadržkom sprejmemo hipotezo, da obstajajo statistično pomembne 

razlike v vplivu pogostosti uporabe IKT na socialno vedenje učencev glede na spol (H1) saj 

so razlike relativno majhne. Medtem ko hipoteze, da obstajajo statistično pomembne razlike v 

vplivu pogostosti uporabe IKT na socialno vedenje učencev glede na lokacijo šole (H2), ne 

moremo sprejeti. 
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5 SKLEP 

5.1 Ugotovitve 

Uporaba IKT v vsakdanjem življenju, pri opravljanju poklicnega dela in tudi v izobraževanju 

že dolgo ni več novost. Z IKT se srečujejo otroci že v zgodnji mladosti, v šoli pa je uporaba 

IKT del kurikula. 

IKT tako prinaša spremembe v naše okolje – zaradi uporabe in možnosti, ki jih omogoča, se 

spreminja način našega dela, način učenja in tudi način socialnega vedenja. Zaradi vse večje 

prisotnosti IKT na vseh področjih našega življenja so potrebni novi pristopi pri vzgoji in 

izobraževanju, kar pomeni, da je treba raziskovati in spremljati spremembe tudi na področju 

socialnega vedenja otrok. 

V magistrski nalogi smo proučevali vpliv IKT na socialno vedenje učencev v devetem razredu 

osnovne šole. V življenje in delovanje učencev IKT prinaša tako prednosti kot slabosti. 

Prednosti prinaša predvsem na področju izobraževanja, saj lahko poučevanje in učenje z IKT 

doprineseta k večji individualizaciji, prilagajanju poučevanja posamezniku, razlage in 

ponazoritve učne snovi z uporabo IKT pa so lahko nazornejše. Po drugi strani pa IKT lahko 

vodi v odvisnost, v večjo odtujenost, saj veliko komunikacije in druženja potekata preko 

interneta, brez neposrednega stika. 

Raziskave kažejo, da so glede na pogostost in način uporabe IKT med učenci in učenkami 

statistično značilne razlike, prav tako se kažejo razlike glede na okolje, iz katerega učenec 

izhaja. Kot so pokazale študije (BECTA 2008; Tsai in Tsai 2010; Tondeur idr. 2010) učenke 

uporabljajo IKT predvsem za komunikacijo, pogosteje kot učenci uporabljajo IKT tudi za 

šolsko delo. Učenke so tudi pogostejše uporabnice mobilnih telefonov. Do podobnih 

ugotovitev smo prišli tudi z opravljeno raziskavo. 

Kot izhaja iz opravljene raziskave, ima lokacija šole (mestna ali podeželska) majhno 

povezavo tako s socialnim vedenjem kot z uporabo IKT. Učenci, ki izhajajo iz mestnega 

okolja, sicer IKT uporabljajo pogosteje kot učenci iz podeželskega okolja (Preglednica 21), 

vendar na socialno vedenje v interakciji z uporabo IKT to nima statistično pomembnega 

vpliva (Preglednice 23 do 28). Opravljena raziskava je tudi pokazala, da spol v interakciji z 

uporabo IKT statistično pomembno vpliva na socialne vidike depresija, samopodoba in 

odvisnost od tehnologije (Preglednice 23 do 28). 

Merjenje učinkov IKT je kompleksna naloga (Brečko 2012), saj je običajno učinke IKT težko 

izolirati od drugih dejavnikov, ki se tudi povezujejo z uporabo IKT (na primer 

socialnoekonomsko okolje, stopnja digitalne kompetence ...). Prav tako na socialno vedenje 

vpliva sklop drugih pomembnih dejavnikov (družina, socialno ozadje, socialne mreže itd.), ki 

jih v naši študiji nismo zajeli. 
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Na osnovi izvedene raziskave, ki smo jo izvedli januarja 2016, med slovenskimi devetošolci, 

smo ugotovili, da obstajajo nekatere statistično pomembne razlike v vplivu pogostosti 

uporabe IKT na socialno vedenje učencev glede na spol (H1), medtem ko obstoja statistično 

pomembnih razlik v vplivu pogostosti uporabe IKT na socialno vedenje učencev glede na 

lokacijo šole nismo mogli potrditi. 

Kot rečeno, v anketo niso bila vključena druga vprašanja, ki bi še natančneje pojasnila vpliv 

različnih drugih dejavnikov na socialno vedenje učencev, in vprašanja, ki bi natančneje 

pojasnjevala uporabo IKT. 

Ker podobne raziskave v Sloveniji nismo zasledili bodo ugotovitve naše raziskave prispevale 

k stroki in znanosti na področju umeščanja IKT v šolski prostor. Podatke bodo lahko uporabili 

vsi, ki raziskujejo učinke uporabe IKT v izobraževanju in vsi, ki so odgovorni za integracijo 

IKT v šolski prostor. Tudi teoretični del naloge bo prispeval k stroki, saj smo iz tuje in 

domače literature povzeli pomembne segmente iz področja IKT in socialnega vedenja 

učencev. 

5.2 Priložnosti za nadaljnje raziskovanje 

V prihodnje bi bilo v takšno raziskavo smiselno vključiti še druge dejavnike, na podlagi 

katerih bi ugotavljali razlike vpliva IKT na socialno vedenje, saj kot je naša raziskava 

pokazala, proučevani dejavniki pojasnijo zelo majhen delež variabilnosti vpliva. Predvsem bi 

bilo treba vključiti spremenljivke, s katerimi bi merili socialno ozadje učencev, njihov odnos 

do IKT. 

Potreben bi bil tudi premislek o krajšanju določenih delov vprašalnika, saj je obstoječi precej 

kompleksen. Dodano vrednost bi doprinesla tudi kvalitativna analiza, pri čemer bi kot metodo 

uporabili intervju z učitelji in učenci in na ta način še podrobneje predstavili njihovo videnje 

vpliva IKT na socialno vedenje. Učitelji imajo možnost opazovati več generacij učencev, kar 

bi raziskavi dalo še dodatno težo. Tako bi lahko na podlagi odgovorov učiteljev ugotavljali še 

razlike pri vplivu IKT na socialno vedenje učencev skozi leta, preko različnih generacij 

učencev, kar bi bržkone prineslo zanimive ugotovitve, saj prav učenci oziroma mladi čedalje 

bolj posegajo po pripomočkih in možnostih, ki ji ponuja informacijska družba. 
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Priloga 1 Anketni vprašalnik 

VABILO K SODELOVANJU PRI RAZISKAVI 

Drage učenke, dragi učenci, 

sem Ivan Štrafela, absolvent (znanstvenega) magistrskega študijskega programa Management na 

Fakulteti za management v Kopru. Pod mentorstvom izr. prof. dr. Viktorije Florjančič pripravljam 

magistrsko nalogo z naslovom: Vpliv uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije na socialno 

vedenje učencev. 

Vljudno vas prosim, da izpolnite anonimni anketni vprašalnik. Zagotavljam vam, da bodo pridobljeni 

podatki zaupne narave in bodo namenjeni izključno za raziskavo. 

Če imate kakršnakoli vprašanja o raziskavi, se lahko obrnete name. E-poštni naslov: 

ivan.strafela@guest.arnes.si. 

Vabim vas, da kliknete na spodnji gumb »Naslednja stran« ter začnete z izpolnjevanjem vprašalnika. 

Hvala za sodelovanje! 

Ivan Štrafela 

Ptuj, januar 2016 

 

1. S pomočjo lestvice oceni pogostost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). 

 zelo 

pogosto 
pogosto redko zelo redko nikoli 

Kako pogosto doma uporabljaš računalnik 

(stacionarni, prenosni ali tablični)? 
5 4 3 2 1 

Kako pogosto uporabljaš računalnik v šoli? 5 4 3 2 1 

Kako pogosto uporabljaš pametni mobilni 

telefon? 
5 4 3 2 1 

Kako pogosto uporabljaš igralno konzolo 

(npr. Playstation, Xbox, Wii ...)? 
5 4 3 2 1 

Kako pogosto uporabljaš računalnik in 

internet za igranje igric? 
5 4 3 2 1 

Kako pogosto uporabljaš računalnik in 

internet doma za šolsko delo? 
5 4 3 2 1 

Kako pogosto uporabljaš e-pošto? 5 4 3 2 1 

Kako pogosto uporabljaš družabna omrežja 

(Facebook ...)? 
5 4 3 2 1 

Kako pogosto uporabljaš Skype, Viber ... za 

komuniciranje z drugimi? 
5 4 3 2 1 

Kako pogosto brskaš po spletu? 5 4 3 2 1 

Kako pogosto uporabljaš računalnik in 

internet za poslušanje glasbe ali gledanje 

filmov? 

5 4 3 2 1 
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2. S pomočjo lestvice oceni strinjanje s spodnjimi trditvami o odnosu do drugih. 

 popolno-

ma se 

strinjam 

se strinjam 
se delno 

strinjam 

se ne 

strinjam 

popolno-

ma se ne 

strinjam 

Dobro se razumem s starši. 5 4 3 2 1 

Dobro se razumem z vrstniki. 5 4 3 2 1 

Narobe je, če nekdo laže, ne uboga ali 

ugovarja odraslim, npr. staršem, učiteljem 

ali drugim. 

5 4 3 2 1 

Poskušam se raje pogovoriti o težavi, 

namesto da bi se zaradi nje prepiral ali 

stepel. 

5 4 3 2 1 

Hudo mi je, če so sošolci kaznovani. 5 4 3 2 1 

Spoštujem svoje učitelje. 5 4 3 2 1 

Svoje sošolce rad pohvalim. 5 4 3 2 1 

Svoje stvari rad posojam drugim. 5 4 3 2 1 

Upoštevam mnenja drugih. 5 4 3 2 1 

Večini svojih sošolcev zaupam. 5 4 3 2 1 

Veselim se uspeha drugih. 5 4 3 2 1 

Vseeno mi je za sošolce. 5 4 3 2 1 

Zavzemam se za sošolce. 5 4 3 2 1 

Znam reči hvala, ko je to potrebno. 5 4 3 2 1 

3. S pomočjo lestvice oceni strinjanje s spodnjimi trditvami o odgovornosti. 

 popolno-

ma se 

strinjam 

se strinjam 
se delno 

strinjam 

se ne 

strinjam 

popolno-

ma se ne 

strinjam 

Če nekdo naredi nekaj narobe, to povem 

učitelju ali staršem. 
5 4 3 2 1 

Narobe je, če nekdo namenoma poškoduje 

ali uniči premoženje, ki ni njegovo. 
5 4 3 2 1 

Narobe je, če nekdo neupravičeno manjka 

v šoli. 
5 4 3 2 1 

Opravljanje domače naloge je zapravljanje 

časa. 
5 4 3 2 1 

Pomembno je, da imam v šoli dobre 

ocene. 
5 4 3 2 1 

Spoštujem pravila v šoli. 5 4 3 2 1 

Spoštujem pravila doma. 5 4 3 2 1 
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4. S pomočjo lestvice oceni strinjanje s spodnjimi trditvami o agresivnem vedenju. 

 popolno-

ma se 

strinjam 

se strinjam 
se delno 

strinjam 

se ne 

strinjam 

popolno-

ma se ne 

strinjam 

Druge pogosto nagovarjam k vedenju, ki 

ni dovoljeno ali je prepovedano. 
5 4 3 2 1 

Motijo me sošolci, ki so drugačni, kot smo 

drugi. 
5 4 3 2 1 

Pogosto čutim potrebo, da bi kričal ali 

metal stvari. 
5 4 3 2 1 

Pogosto čutim potrebo, da bi razbijal 

stvari. 
5 4 3 2 1 

Pogosto imam izbruhe jeze, ki jih ne 

morem obvladati. 
5 4 3 2 1 

Pogosto se počutim hitro razdražljiv in 

vzkipljiv. 
5 4 3 2 1 

Prav je, da udarim nekoga z namenom, da 

dosežem to, kar hočem. 
5 4 3 2 1 

Rad nagajam svojim sošolcem. 5 4 3 2 1 

Veselim se neuspeha sošolcev. 5 4 3 2 1 

5. S pomočjo lestvice oceni strinjanje s spodnjimi trditvami o depresivnem vedenju. 

 popolno-

ma se 

strinjam 

se strinjam 
se delno 

strinjam 

se ne 

strinjam 

popolno-

ma se ne 

strinjam 

Pogosto se mi dogaja, da imam težave s 

koncentracijo pri šolskem delu. 
5 4 3 2 1 

Pogosto se mi dogaja, da imam težave s 

prehranjevanjem (jem preveč ali sem brez 

apetita). 

5 4 3 2 1 

Pogosto se mi dogaja, da imam težave s 

spanjem (premalo ali preveč spim). 
5 4 3 2 1 

Pogosto se mi dogaja, da me nobena stvar 

ne zanima. 
5 4 3 2 1 

Pogosto se mi dogaja, da mi ni nič 

zabavno, tudi stvari, ki so mi bile včasih 

všeč. 

5 4 3 2 1 

Pogosto se mi dogaja, da me zmotijo 

stvari, ki me običajno ne. 
5 4 3 2 1 

Pogosto se mi dogaja, da se počutim čisto 

brez energije. 
5 4 3 2 1 

Pogosto se mi dogaja, da sem slabe volje. 5 4 3 2 1 

Pogosto se mi dogaja, da sem zelo 

žalosten. 
5 4 3 2 1 
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6. S pomočjo lestvice oceni strinjanje s spodnjimi trditvami o svoji samopodobi. 

 popolno-

ma se 

strinjam 

se strinjam 
se delno 

strinjam 

se ne 

strinjam 

popolno-

ma se ne 

strinjam 

Pogosto nisem prepričan vase. 5 4 3 2 1 

Pogosto se mi dogaja, da nisem 

zadovoljen s svojim videzom. 
5 4 3 2 1 

Pogosto se v šoli počutim ničvrednega. 5 4 3 2 1 

Sem srečna oseba. 5 4 3 2 1 

Doma mi nihče ne posveča pozornosti. 5 4 3 2 1 

Moji starši so ponosni name. 5 4 3 2 1 

Ni mi mar, kaj si drugi mislijo o meni. 5 4 3 2 1 

Pogosto imam občutek, da me ljudje ne 

marajo. 
5 4 3 2 1 

Zavzemam se za svoje pravice. 5 4 3 2 1 

Pogosto se počutim osamljenega. 5 4 3 2 1 

7. S pomočjo lestvice oceni strinjanje s spodnjimi trditvami o odvisnosti od tehnologije. 

 popolno-

ma se 

strinjam 

se strinjam 
se delno 

strinjam 

se ne 

strinjam 

popolno-

ma se ne 

strinjam 

Brez mobilnega telefona se počutim 

izgubljen. 
5 4 3 2 1 

Če mi računalnik ne dela, sem nervozen. 5 4 3 2 1 

Če sem dolgo za računalnikom, postanem 

nervozen. 
5 4 3 2 1 

Pogosto mislim na računalnik, tudi takrat, 

ko ga ne uporabljam. 
5 4 3 2 1 

Pogosto razmišljam, da za računalnikom 

preživim preveč časa. 
5 4 3 2 1 

Pogosto se mi dogaja, da mi primanjkuje 

spanja zaradi pretirane uporabe 

računalnika. 

5 4 3 2 1 

Pogosto se mi dogaja, da želim vstran od 

računalnika, pa ne morem. 
5 4 3 2 1 

Rajši sem za računalnikom, kot bi šel s 

prijatelji na igrišče. 
5 4 3 2 1 

S starši se prepiram, če me pri računalniku 

omejujejo. 
5 4 3 2 1 

Starši mi omejujejo čas, ki ga preživim 

pred TV in računalnikom. 
5 4 3 2 1 

Uživam v računalniških igricah, v katerih 

je nasilje. 
5 4 3 2 1 
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8. Spol: 

1 (moški) 

2 (ženski) 

9. Lokacija šole: 

1 (mestna) 

2 (podeželska) 

 



 

 

 

 

 



Priloga 2 

 

 

Priloga 2 Rezultati – dodatne preglednice 

Preglednica 1: Pogostost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije 

Spremenljivke 

Število odgovorov fk (fk %) 

zelo 

pogosto 
pogosto redko zelo redko nikoli skupaj 

Kako pogosto doma uporabljaš računalnik 
(stacionarni, prenosni ali tablični)? 

159 
(26 %) 

271 
(45 %) 

124 
(20 %) 

47  
(8 %) 

7  
(1 %) 

608 (100 %) 

Kako pogosto uporabljaš računalnik v 

šoli? 

3  

(0 %) 

41  

(7 %) 
223 (37 %) 

299 

(49 %) 

42 

(7 %) 

608 

(100 %) 

Kako pogosto uporabljaš pametni mobilni 

telefon? 

317 

(52 %) 

198  

(33 %) 

55  

(9 %) 

21  

(3 %) 

17  

(3 %) 

608 

(100 %) 

Kako pogosto uporabljaš igralno konzolo 
(npr. Playstation, Xbox, Wii ...)? 

45  
(7 %) 

84  
(14 %) 

93  
(15 %) 

119  
(20 %) 

267  
(44 %) 

608  
(100 %) 

Kako pogosto uporabljaš računalnik in 

internet za igranje igric? 

92  

(15 %) 

119  

(20 %) 

138  

(23 %) 

157  

(26 %) 

102  

(17 %) 

608  

(100 %) 

Kako pogosto uporabljaš računalnik in 

internet doma za šolsko delo? 

55  

(9 %) 

270  

(44 %) 

200  

(33 %) 

73  

(12 %) 

10  

(2 %) 

608  

(100 %) 

Kako pogosto uporabljaš e-pošto? 
53  

(9 %) 
158  

(26 %) 
209  

(34 %) 
149  

(25 %) 
39  

(6 %) 
608  

(100 %) 

Kako pogosto uporabljaš družabna 

omrežja (Facebook ...)? 

259  

(43 %) 

196  

(32 %) 

81  

(13 %) 

34  

(6 %) 

38  

(6 %) 

608  

(100 %) 

Kako pogosto uporabljaš Skype, Viber ... 

za komuniciranje z drugimi? 

162  

(27 %) 

195  

(32 %) 

117  

(19 %) 

63  

(10 %) 

71  

(12 %) 

608  

(100 %) 

Kako pogosto brskaš po spletu? 
219  

(36 %) 
255  

(42 %) 
101  

(17 %) 
32  

(5 %) 
1  

(0 %) 
608  

(100 %) 

Kako pogosto uporabljaš računalnik in 

internet za poslušanje glasbe ali gledanje 
filmov? 

300  

(49 %) 

192  

(32 %) 

80  

(13 %) 

25  

(4 %) 

11  

(2 %) 

608 

(100 %) 
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Preglednica 2: Socialno vedenje – odnos do drugih 

Spremenljivke 

Število odgovorov fk (fk %) 

M SD 
popol-

noma se 

strinjam 

se 

strinjam 

se delno 

strinjam 

se ne 

strinjam 

popol-

noma se 

ne 

strinjam 

skupaj 

Dobro se razumem s starši. 
303  

(50 %) 

227  

(37 %) 

62  

(10 %) 

12  

(2 %) 

4  

(1 %) 

608 

(100 %) 
4,34 0,791 

Dobro se razumem z vrstniki. 
269 

(44 %) 

268 

(44 %) 

62 

(10 %) 

8  
(1 %) 

1  
(0 %) 

608 

(100 %) 
4,31 0,719 

Narobe je, če nekdo laže, ne 

uboga ali ugovarja odraslim, 
npr. staršem, učiteljem ali 

drugim. 

281 

(46 %) 

198 

(33 %) 

98 

(16 %) 

18  
(3 %) 

13  
(2 %) 

608 

(100 %) 
4,18 0,951 

Poskušam se raje pogovoriti o 
težavi, namesto da bi se zaradi 

nje prepiral ali stepel. 

211 

(35 %) 

249 

(41 %) 

117 

(19 %) 

21 

(3 %) 

10 

(2 %) 

608 

(100 %) 
4,04 0,909 

Hudo mi je, če so sošolci 
kaznovani. 

77 

(13 %) 

164 

(27 %) 

233 

(38 %) 

96 

(16 %) 

38 
(6 %) 

608 

(100 %) 
3,24 1,062 

Spoštujem svoje učitelje. 
184 

(30 %) 

241 

(40 %) 

119 

(20 %) 

27 

(4 %) 

37 

(6 %) 

608 

(100 %) 
3,84 1,095 

Svoje sošolce rad pohvalim. 
134 

(22 %) 

285 

(47 %) 

148 

(24 %) 

29 

(5 %) 

12 

(2 %) 

608 

(100 %) 
3,82 0,896 

Svoje stvari rad posojam 
drugim. 

138 

(23 %) 

243 

(40 %) 

161 

(26 %) 

46 
(8 %) 

20 
(3 %) 

608 

(100 %) 
3,71 1,005 

Upoštevam mnenja drugih. 
153 

(25 %) 

294 

(48 %) 

140 

(23 %) 

9 

(1 %) 

12 

(2 %) 

608 

(100 %) 
3,93 0,846 

Večini svojih sošolcev 

zaupam. 

115 

(19 %) 

197 

(32 %) 

196 

(32 %) 

73 

(12 %) 

27 

(4 %) 

608 

(100 %) 
3,49 1,066 

Veselim se uspeha drugih. 
150 

(25 %) 

283 

(47 %) 

130 

(21 %) 

27 
(4 %) 

18 
(3 %) 

608 

(100 %) 
3,86 0,941 

Vseeno mi je za sošolce. 
27 

(4 %) 

31 

(5 %) 

88 

(14 %) 

233 

(38 %) 

229 

(38 %) 

608 

(100 %) 
2 1,062 

Zavzemam se za sošolce. 
101 

(17 %) 

243 

(40 %) 

213 

(35 %) 

38 

(6 %) 

13 

(2 %) 

608 

(100 %) 
3,63 0,906 

Znam reči hvala, ko je to 
potrebno. 

414 

(68 %) 

157 

(26 %) 

27 
(4 %) 

1 
(0 %) 

9 
(1 %) 

608 

(100 %) 
4,59 0,721 

M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon. 
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Preglednica 3: Socialno vedenje – odgovornost 

Spremenljivke 

Število odgovorov fk (fk %) 

M SD 
popolno-

ma se 

strinjam 

se 

strinjam 

se delno 

strinjam 

se ne 

strinjam 

popolno-

ma se ne 

strinjam 

skupaj 

Če nekdo naredi nekaj narobe, 
to povem učitelju ali staršem. 

56 

(9 %) 

132 

(22 %) 

275 
(45 %) 

91 
(15 %) 

54 
(9 %) 

608 
(100 %) 

3,07 1,042 

Narobe je, če nekdo 

namenoma poškoduje ali uniči 
premoženje, ki ni njegovo. 

360 

(59 %) 

195 

(32 %) 

31  

(5 %) 

10  

(2 %) 

12  

(2 %) 

608 

(100 %) 
4,45 0,828 

Narobe je, če nekdo 

neupravičeno manjka v šoli. 

247 

(41 %) 

188 

(31 %) 

103 

(17 %) 

32  

(5 %) 

38  

(6 %) 

608 

(100 %) 
3,94 1,161 

Opravljanje domače naloge je 

zapravljanje časa. 

93 

(15 %) 

50  

(8 %) 

142 

(23 %) 

212 

(35 %) 

111 

(18 %) 

608 

(100 %) 
2,67 1,292 

Pomembno je, da imam v šoli 
dobre ocene. 

335 

(55 %) 

180 

(30 %) 

73 

(12 %) 

9 
(1 %) 

11 
(2 %) 

608 

(100 %) 
4,35 0,88 

Spoštujem pravila v šoli. 
182 

(30 %) 

252 

(41 %) 

128 

(21 %) 

20 

(3 %) 

26 

(4 %) 

608 

(100 %) 
3,89 1,008 

Spoštujem pravila doma. 
226 

(37 %) 

278 

(46 %) 

85 

(14 %) 

11 

(2 %) 

8 

(1 %) 

608 

(100 %) 
4,16 0,824 

M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon. 
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Preglednica 4: Socialno vedenje – agresivno vedenje 

Spremenljivke 

Število odgovorov fk (fk %) 

M SD 
popolno-

ma se 

strinjam 

se 

strinjam 

se delno 

strinjam 

se ne 

strinjam 

popolno-

ma se ne 

strinjam 

skupaj 

Druge pogosto nagovarjam k 
vedenju, ki ni dovoljeno ali je 

prepovedano. 

38  

(6 %) 

52 

(9 %) 

82 

(13 %) 

218  

(36 %) 

218 

(36 %) 

608 

(100 %) 
2,13 1,176 

Motijo me sošolci, ki so 
drugačni, kot smo drugi. 

29  
(5 %) 

42 
(7 %) 

96 
(16 %) 

221 

(36 %) 

220 

(36 %) 

608 
(100 %) 

2,08 1,105 

Pogosto čutim potrebo, da bi 

kričal ali metal stvari. 

56  

(9 %) 

62 

(10 %) 

114 

(19 %) 

189 

(31 %) 

187 

(31 %) 

608 

(100 %) 
2,36 1,267 

Pogosto čutim potrebo, da bi 

razbijal stvari. 

53  

(9 %) 

40 

(7 %) 

85 

(14 %) 

185 

(30 %) 

245 

(40 %) 

608 

(100 %) 
2,13 1,255 

Pogosto imam izbruhe jeze, ki 
jih ne morem obvladati. 

41  
(7 %) 

43 
(7 %) 

88 
(14 %) 

198 

(33 %) 

238 

(39 %) 

608 
(100 %) 

2,1 1,191 

Pogosto se počutim hitro 

razdražljiv in vzkipljiv. 

43  

(7 %) 

84 

(14 %) 

165  

(27 %) 

175 

(29 %) 

141 

(23 %) 

608 

(100 %) 
2,53 1,19 

Prav je, da udarim nekoga z 

namenom, da dosežem to, kar 

hočem. 

37  
(6 %) 

25 
(4 %) 

77  
(13 %) 

181 

(30 %) 

288 

(47 %) 

608 
(100 %) 

1,92 1,144 

Rad nagajam svojim sošolcem. 
42 

(7 %) 

55 

(9 %) 

128  

(21 %) 

203 

(33 %) 

180 

(30 %) 

608 

(100 %) 
2,3 1,184 

Veselim se neuspeha sošolcev. 
18 

(3 %) 
12 

(2 %) 
62  

(10 %) 

184 

(30 %) 

332 

(55 %) 

608 
(100 %) 

1,68 0,946 

M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon. 
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Preglednica 5: Socialno vedenje – depresivno vedenje 

Spremenljivke 

Število odgovorov fk (fk %) 

M SD 
popolno-

ma se 

strinjam 

se 

strinjam 

se delno 

strinjam 

se ne 

strinjam 

popolno-

ma se ne 

strinjam 

skupaj 

Pogosto se mi dogaja, da imam 
težave s koncentracijo pri 

šolskem delu. 

87 

(14 %) 

130 

(21 %) 

172 

(28 %) 

153 

(25 %) 

66 

(11 %) 

608 

(100 %) 
3,03 1,214 

Pogosto se mi dogaja, da imam 
težave s prehranjevanjem (jem 

preveč ali sem brez apetita). 

61 

(10 %) 

107 

(18 %) 

144 

(24 %) 

155 

(25 %) 

141 

(23 %) 

608 

(100 %) 
2,66 1,283 

Pogosto se mi dogaja, da imam 
težave s spanjem (premalo ali 

preveč spim). 

99 

(16 %) 

134 

(22 %) 

151 

(25 %) 

131 

(22 %) 

93 

(15 %) 

608 

(100 %) 
3,02 1,304 

Pogosto se mi dogaja, da me 
nobena stvar ne zanima. 

67 

(11 %) 

85 

(14 %) 

190 

(31 %) 

167 

(27 %) 

99 

(16 %) 

608 
(100 %) 

2,76 1,205 

Pogosto se mi dogaja, da mi ni 

nič zabavno, tudi stvari, ki so 
mi bile včasih všeč. 

56  

(9 %) 

88 

(14 %) 

160 

(26 %) 

180 

(30 %) 

124 

(20 %) 

608 

(100 %) 
2,63 1,219 

Pogosto se mi dogaja, da me 

zmotijo stvari, ki me običajno 
ne. 

43  

(7 %) 

98 

(16 %) 

160 

(26 %) 

206 

(34 %) 

101 

(17 %) 

608 

(100 %) 
2,63 1,146 

Pogosto se mi dogaja, da se 

počutim čisto brez energije. 

87 

(14 %) 

124 

(20 %) 

175 

(29 %) 

147 

(24 %) 

75 

(12 %) 

608 

(100 %) 
3 1,23 

Pogosto se mi dogaja, da sem 

slabe volje. 

64 

(11 %) 

103 

(17 %) 

186 

(31 %) 

160 

(26 %) 

95 

(16 %) 

608 

(100 %) 
2,8 1,201 

Pogosto se mi dogaja, da sem 
zelo žalosten. 

57 
(9 %) 

67 

(11 %) 

122 

(20 %) 

198 

(33 %) 

164 

(27 %) 

608 
(100 %) 

2,43 1,253 

M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon. 

 



Priloga 2 

 

Preglednica 6: Socialno vedenje – samopodoba 

Spremenljivke 

Število odgovorov fk (fk %) 

M SD 
popolno-

ma se 

strinjam 

se 

strinjam 

se delno 

strinjam 

se ne 

strinjam 

popolno-

ma se ne 

strinjam 

skupaj 

Pogosto nisem prepričan vase. 
76 

(13 %) 

124 

(20 %) 

189 

(31 %) 

136 

(22 %) 

83 

(14 %) 

608 
(100 %) 

2,96 1,214 

Pogosto se mi dogaja, da nisem 

zadovoljen s svojim videzom. 

83 

(14 %) 

127 

(21 %) 

163 

(27 %) 

141 

(23 %) 

94 

(15 %) 

608 

(100 %) 
2,94 1,267 

Pogosto se v šoli počutim 

ničvrednega. 

42  

(7 %) 

72 

(12 %) 

118 

(19 %) 

213 

(35 %) 

163 

(27 %) 

608 

(100 %) 
2,37 1,193 

Sem srečna oseba. 
210 

(35 %) 

216 

(36 %) 

130 

(21 %) 

34  
(6 %) 

18 
(3 %) 

608 
(100 %) 

3,93 1,023 

Doma mi nihče ne posveča 

pozornosti. 

22 

(4 %) 

25 

(4 %) 

86 

(14 %) 

193 

(32 %) 

282 

(46 %) 

608 

(100 %) 
1,87 1,039 

Moji starši so ponosni name. 
259 

(43 %) 

196 

(32 %) 

109 

(18 %) 

27  

(4 %) 

17  

(3 %) 

608 

(100 %) 
4,07 1,015 

Ni mi mar, kaj si drugi mislijo 
o meni. 

125 

(21 %) 

155 

(25 %) 

192 

(32 %) 

94 

(15 %) 

42  
(7 %) 

608 
(100 %) 

3,37 1,171 

Pogosto imam občutek, da me 

ljudje ne marajo. 

50  

(8 %) 

81 

(13 %) 

148 

(24 %) 

219 

(36 %) 

110 

(18 %) 

608 

(100 %) 
2,58 1,17 

Zavzemam se za svoje pravice. 
224 

(37 %) 

227 

(37 %) 

126 

(21 %) 

20  

(3 %) 

11  

(2 %) 

608 

(100 %) 
4,04 0,933 

Pogosto se počutim 
osamljenega. 

58 

(10 %) 

77 

(13 %) 

110 

(18 %) 

190 

(31 %) 

173 

(28 %) 

608 
(100 %) 

2,44 1,282 

M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon. 
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Preglednica 7: Socialno vedenje in tehnologija 

Spremenljivke 

Število odgovorov fk (fk %) 

M SD 
popolno-

ma se 

strinjam 

se 

strinjam 

se delno 

strinjam 

se ne 

strinjam 

popolno-

ma se ne 

strinjam 

skupaj 

Brez mobilnega telefona se 
počutim izgubljen. 

96 

(16 %) 

74 

(12 %) 

152 

(25 %) 

181 

(30 %) 

105 

(17 %) 

608 
(100 %) 

2,79 1,305 

Če mi računalnik ne dela, sem 

nervozen. 

66 

(11 %) 

82 

(13 %) 

113 

(19 %) 

172 

(28 %) 

175 

(29 %) 

608 

(100 %) 
2,49 1,323 

Če sem dolgo za 

računalnikom, postanem 

nervozen. 

38  
(6 %) 

32  
(5 %) 

109 

(18 %) 

206 

(34 %) 

223 

(37 %) 

608 
(100 %) 

2,11 1,145 

Pogosto mislim na računalnik, 

tudi takrat, ko ga ne 

uporabljam. 

33  
(5 %) 

45  
(7 %) 

92 

(15 %) 

195 

(32 %) 

243 

(40 %) 

608 
(100 %) 

2,06 1,155 

Pogosto razmišljam, da za 

računalnikom preživim preveč 

časa. 

44 
(7 %) 

87 

(14 %) 

139 

(23 %) 

171 

(28 %) 

167 

(27 %) 

608 
(100 %) 

2,46 1,233 

Pogosto se mi dogaja, da mi 

primanjkuje spanja zaradi 

pretirane uporabe računalnika. 

30 
(5 %) 

42 
(7 %) 

85 

(14 %) 

177 

(29 %) 

274 

(45 %) 

608 
(100 %) 

1,98 1,146 

Pogosto se mi dogaja, da želim 

stran od računalnika, pa ne 

morem. 

22 
(4 %) 

40 
(7 %) 

91 

(15 %) 

194 

(32 %) 

261 

(43 %) 

608 
(100 %) 

1,96 1,081 

Rajši sem za računalnikom, kot 

bi šel s prijatelji na igrišče. 

20 

(3 %) 

22 

(4 %) 

78 

(13 %) 

161 

(26 %) 

327 

(54 %) 

608 

(100 %) 
1,76 1,026 

S starši se prepiram, če me pri 
računalniku omejujejo. 

35 
(6 %) 

56 
(9 %) 

90 

(15 %) 

179 

(29 %) 

248 

(41 %) 

608 
(100 %) 

2,1 1,198 

Starši mi omejujejo čas, ki ga 

preživim pred TV in 
računalnikom. 

58 

(10 %) 

90 

(15 %) 

135 

(22 %) 

135 

(22 %) 

190 

(31 %) 

608 

(100 %) 
2,49 1,321 

Uživam v računalniških 

igricah, v katerih je nasilje. 

91 

(15 %) 

56 

(9 %) 

120 

(20 %) 

99 

(16 %) 

242 

(40 %) 

608 

(100 %) 
2,43 1,459 

M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon. 
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Preglednica 8: Povezanost spremenljivk socialnega vedenja s pogostostjo uporabe IKT 

 
Pogostost uporabe IKT 

Dobro se razumem z vrstniki. 
Pearson Correlation 0,141** 
Sig. (2-tailed) 0,001 

N 608 

Narobe je, če nekdo laže, ne uboga ali ugovarja odraslim, npr. staršem, 

učiteljem ali drugim. 

Pearson Correlation 0,104* 
Sig. (2-tailed) 0,011 

N 608 

Svoje sošolce rad pohvalim. 

Pearson Correlation 0,095* 

Sig. (2-tailed) 0,019 
N 608 

Svoje stvari rad posojam drugim. 

Pearson Correlation 0,150** 

Sig. (2-tailed) 0,000 
N 608 

Večini svojih sošolcev zaupam. 

Pearson Correlation 0,105** 

Sig. (2-tailed) 0,010 
N 608 

Veselim se uspeha drugih. 

Pearson Correlation 0,096* 

Sig. (2-tailed) 0,018 

N 608 

Zavzemam se za sošolce. 

Pearson Correlation 0,146** 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 608 

Znam reči hvala, ko je to potrebno. 
Pearson Correlation 0,084* 
Sig. (2-tailed) 0,038 

N 608 

Pogosto čutim potrebo, da bi kričal ali metal stvari. 
Pearson Correlation 0,105** 
Sig. (2-tailed) 0,010 

N 608 

Pogosto čutim potrebo, da bi razbijal stvari. 

Pearson Correlation 0,092* 

Sig. (2-tailed) 0,023 
N 608 

Rad nagajam svojim sošolcem. 

Pearson Correlation 0,125** 

Sig. (2-tailed) 0,002 
N 608 

Pogosto se mi dogaja, da imam težave s spanjem (premalo ali preveč spim). 

Pearson Correlation 0,157** 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 608 

Pogosto se mi dogaja, da me zmotijo stvari, ki me običajno ne. 

Pearson Correlation 0,086* 

Sig. (2-tailed) 0,034 

N 608 

Pogosto se mi dogaja, da se počutim čisto brez energije. 

Pearson Correlation 0,131** 

Sig. (2-tailed) 0,001 

N 608 

Pogosto se mi dogaja, da sem slabe volje. 
Pearson Correlation 0,105** 
Sig. (2-tailed) 0,010 

N 608 

Pogosto se mi dogaja, da sem zelo žalosten. 
Pearson Correlation 0,083* 
Sig. (2-tailed) 0,040 

N 608 

Pogosto se mi dogaja, da nisem zadovoljen s svojim videzom. 

Pearson Correlation 0,080* 

Sig. (2-tailed) 0,049 
N 608 

Sem srečna oseba. 

Pearson Correlation 0,083* 

Sig. (2-tailed) 0,041 
N 608 

Moji starši so ponosni name. 

Pearson Correlation 0,093* 

Sig. (2-tailed) 0,022 

N 608 

Zavzemam se za svoje pravice. 

Pearson Correlation 0,139** 

Sig. (2-tailed) 0,001 

N 608 

Brez mobilnega telefona se počutim izgubljen. 
Pearson Correlation 0,260** 
Sig. (2-tailed) 0,000 

N 608 

Če mi računalnik ne dela, sem nervozen. 
Pearson Correlation 0,315** 
Sig. (2-tailed) 0,000 

N 608 

Pogosto mislim na računalnik, tudi takrat, ko ga ne uporabljam. 
Pearson Correlation 0,293** 
Sig. (2-tailed) 0,000 

N 608 

Pogosto razmišljam, da za računalnikom preživim preveč časa. 
Pearson Correlation 0,219** 

Sig. (2-tailed) 0,000 
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Pogostost uporabe IKT 

N 608 

Pogosto se mi dogaja, da mi primanjkuje spanja zaradi pretirane uporabe 

računalnika. 

Pearson Correlation 0,232** 
Sig. (2-tailed) 0,000 

N 608 

Pogosto se mi dogaja, da želim vstran od računalnika, pa ne morem. 
Pearson Correlation 0,190** 
Sig. (2-tailed) 0,000 

N 608 

Rajši sem za računalnikom, kot bi šel s prijatelji na igrišče. 

Pearson Correlation 0,175** 

Sig. (2-tailed) 0,000 
N 608 

S starši se prepiram, če me pri računalniku omejujejo. 

Pearson Correlation 0,193** 

Sig. (2-tailed) 0,000 
N 608 

Starši mi omejujejo čas, ki ga preživim pred TV in računalnikom. 

Pearson Correlation 0,109** 

Sig. (2-tailed) 0,007 

N 608 

Uživam v računalniških igricah, v katerih je nasilje. 

Pearson Correlation 0,264** 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 608 
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Preglednica 9: Odnos do drugih, primerjava po spolu – t-test 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Dobro se razumem s starši. 

Equal variances 

assumed 
0,893 0,345 0,319 606 0,75 0,02 0,064 –0,106 0,147 

Equal variances 

not assumed   
0,317 

578.67

4 
0,752 0,02 0,065 –0,107 0,148 

Dobro se razumem z vrstniki. 

Equal variances 

assumed 
0,001 0,974 0,232 606 0,817 0,014 0,058 –0,101 0,128 

Equal variances 

not assumed   
0,232 

602.09

5 
0,817 0,014 0,058 –0,101 0,128 

Narobe je, če nekdo laže, ne 

uboga ali ugovarja odraslim, npr. 

staršem, učiteljem ali drugim. 

Equal variances 

assumed 
0,554 0,457 

–

2.734 
606 0,006 –0,21 0,077 –0,361 –0,059 

Equal variances 

not assumed   

–

2.748 

605.94

2 
0,006 –0,21 0,076 –0,36 –0,06 

Poskušam se raje pogovoriti o 

težavi, namesto da bi se zaradi nje 

prepiral ali stepel. 

Equal variances 

assumed 
0,662 0,416 

–

4.314 
606 0 –0,314 0,073 –0,457 –0,171 

Equal variances 

not assumed   

–

4.341 

605.92

6 
0 –0,314 0,072 –0,456 –0,172 

Hudo mi je, če so sošolci 

kaznovani. 

Equal variances 

assumed 
1.385 0,24 0,394 606 0,694 0,034 0,086 –0,136 0,204 

Equal variances 

not assumed   
0,395 

604.76

6 
0,693 0,034 0,086 –0,135 0,203 

Spoštujem svoje učitelje. 

Equal variances 

assumed 
12.833 0 

–

4.551 
606 0 –0,398 0,088 –0,57 –0,226 

Equal variances 

not assumed   

–

4.582 

605.66

3 
0 –0,398 0,087 –0,569 –0,228 

Svoje sošolce rad pohvalim. 

Equal variances 

assumed 
4.790 0,029 

–

2.198 
606 0,028 –0,159 0,073 –0,302 –0,017 

Equal variances 

not assumed   

–

2.198 

599.45

4 
0,028 –0,159 0,073 –0,302 –0,017 

Svoje stvari rad posojam drugim. 

Equal variances 

assumed 
0,591 0,442 

–

0,072 
606 0,942 –0,006 0,082 –0,166 0,154 

Equal variances 

not assumed   

–

0,072 

603.73

2 
0,942 –0,006 0,081 –0,166 0,154 

Upoštevam mnenja drugih. 

Equal variances 

assumed 
0,078 0,781 

–

0,616 
606 0,538 –0,042 0,069 –0,177 0,093 

Equal variances 

not assumed   

–

0,614 

589.99

6 
0,539 –0,042 0,069 –0,178 0,093 

Večini svojih sošolcev zaupam. 

Equal variances 

assumed 
1.122 0,29 3.861 606 0 0,331 0,086 0,162 0,499 

Equal variances 

not assumed   
3.848 

589.04

8 
0 0,331 0,086 0,162 0,499 

Veselim se uspeha drugih. 

Equal variances 

assumed 
2.995 0,084 

–

1.442 
606 0,15 –0,11 0,076 –0,26 0,04 

Equal variances 

not assumed   

–

1.441 

597.71

4 
0,15 –0,11 0,076 –0,26 0,04 

Vseeno mi je za sošolce. 

Equal variances 

assumed 
0,111 0,739 1.067 606 0,286 0,092 0,086 –0,077 0,261 

Equal variances 

not assumed   
1.069 

602.20

8 
0,286 0,092 0,086 –0,077 0,261 

Zavzemam se za sošolce. 

Equal variances 

assumed 
0,025 0,875 

–

0,674 
606 0,5 –0,05 0,074 –0,194 0,095 

Equal variances 

not assumed   

–

0,675 

599.57

5 
0,5 –0,05 0,074 –0,194 0,095 

Znam reči hvala, ko je to 

potrebno. 

Equal variances 

assumed 
23.013 0 

–

3.692 
606 0 –0,214 0,058 –0,328 –0,1 

Equal variances 

not assumed   

–

3.730 

600.99

8 
0 –0,214 0,057 –0,326 –0,101 
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Preglednica 10: Odnos do drugih, primerjava glede na lokacijo – t-test 

  
F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differenc

e 

95 % 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Dobro se razumem s starši. 

Equal variances 

assumed 
0,359 0,549 

–

1,215 
606 0,225 –0,078 0,064 –0,204 0,048 

Equal variances 

not assumed   

–

1,216 
605,787 0,224 –0,078 0,064 –0,204 0,048 

Dobro se razumem z vrstniki. 

Equal variances 

assumed 
0,631 0,427 0,537 606 0,591 0,031 0,058 –0,083 0,146 

Equal variances 

not assumed   
0,537 605,995 0,591 0,031 0,058 –0,083 0,146 

Narobe je, če nekdo laže, ne uboga 

ali ugovarja odraslim, npr. staršem, 

učiteljem ali drugim. 

Equal variances 

assumed 
5,992 0,015 

–

2,546 
606 0,011 –0,195 0,077 –0,346 

–

0,045 

Equal variances 

not assumed   

–

2,552 
591,190 0,011 –0,195 0,077 –0,346 

–

0,045 

Poskušam se raje pogovoriti o 

težavi, namesto da bi se zaradi nje 

prepiral ali stepel. 

Equal variances 

assumed 
1,901 0,168 

–

0,816 
606 0,415 –0,06 0,074 –0,205 0,085 

Equal variances 

not assumed   

–

0,818 
599,596 0,414 –0,06 0,074 –0,205 0,084 

Hudo mi je, če so sošolci 

kaznovani. 

Equal variances 

assumed 
0,847 0,358 

–

0,608 
606 0,544 –0,052 0,086 –0,222 0,117 

Equal variances 

not assumed   

–

0,608 
604,974 0,543 –0,052 0,086 –0,222 0,117 

Spoštujem svoje učitelje. 

Equal variances 

assumed 
0,533 0,466 1,905 606 0,057 0,169 0,089 –0,005 0,343 

Equal variances 

not assumed   
1,906 605,996 0,057 0,169 0,089 –0,005 0,343 

Svoje sošolce rad pohvalim. 

Equal variances 

assumed 
2,489 0,115 2,063 606 0,04 0,149 0,072 0,007 0,292 

Equal variances 

not assumed   
2,061 603,159 0,04 0,149 0,072 0,007 0,292 

Svoje stvari rad posojam drugim. 

Equal variances 

assumed 
0,04 0,841 1,264 606 0,207 0,103 0,081 –0,057 0,263 

Equal variances 

not assumed   
1,265 605,890 0,206 0,103 0,081 –0,057 0,263 

Upoštevam mnenja drugih. 

Equal variances 

assumed 
0,055 0,814 3,068 606 0,002 0,209 0,068 0,075 0,343 

Equal variances 

not assumed   
3,068 605,577 0,002 0,209 0,068 0,075 0,343 

Večini svojih sošolcev zaupam. 

Equal variances 

assumed 
5,591 0,018 

–

0,911 
606 0,363 –0,079 0,086 –0,249 0,091 

Equal variances 

not assumed   

–

0,912 
602,484 0,362 –0,079 0,086 –0,248 0,091 

Veselim se uspeha drugih. 

Equal variances 

assumed 
0,02 0,887 0,912 606 0,362 0,07 0,076 –0,08 0,22 

Equal variances 

not assumed   
0,912 605,904 0,362 0,07 0,076 –0,08 0,219 

Vseeno mi je za sošolce. 

Equal variances 

assumed 
0,195 0,659 

–

1,301 
606 0,194 –0,112 0,086 –0,281 0,057 

Equal variances 

not assumed   

–

1,302 
605,887 0,194 –0,112 0,086 –0,281 0,057 

Zavzemam se za sošolce. 

Equal variances 

assumed 
0,389 0,533 1,613 606 0,107 0,118 0,073 –0,026 0,263 

Equal variances 

not assumed   
1,614 605,572 0,107 0,118 0,073 –0,026 0,262 

Znam reči hvala, ko je to potrebno. 

Equal variances 

assumed 
8,004 0,005 2,218 606 0,027 0,129 0,058 0,015 0,244 

Equal variances 

not assumed   
2,215 591,334 0,027 0,129 0,058 0,015 0,244 
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Preglednica 11: Odgovornost, primerjava po spolu – t-test 

  
F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. 

Error 

Difference 

95 % 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Če nekdo naredi nekaj narobe, to 

povem učitelju ali staršem. 

Equal variances 

assumed 
0,206 0,65 

–

2,163 
606 0,031 –0,183 0,084 –0,348 

–

0,017 

Equal variances 

not assumed   

–

2,176 
605,991 0,03 –0,183 0,084 –0,347 

–

0,018 

Narobe je, če nekdo namenoma 

poškoduje ali uniči premoženje, ki 

ni njegovo. 

Equal variances 

assumed 
8,795 0,003 

–

3,130 
606 0,002 –0,209 0,067 –0,34 

–

0,078 

Equal variances 

not assumed   

–

3,155 
604,560 0,002 –0,209 0,066 –0,339 

–

0,079 

Narobe je, če nekdo neupravičeno 

manjka v šoli. 

Equal variances 

assumed 
8,987 0,003 

–

2,183 
606 0,029 –0,205 0,094 –0,39 

–

0,021 

Equal variances 

not assumed   

–

2,200 
604,757 0,028 –0,205 0,093 –0,388 

–

0,022 

Opravljanje domače naloge je 

zapravljanje časa. 

Equal variances 

assumed 
2,679 0,102 3,957 606 0 0,41 0,104 0,207 0,614 

Equal variances 

not assumed   
3,972 605,245 0 0,41 0,103 0,207 0,613 

Pomembno je, da imam v šoli 

dobre ocene. 

Equal variances 

assumed 
4,641 0,032 

–

2,135 
606 0,033 –0,152 0,071 –0,292 

–

0,012 

Equal variances 

not assumed   

–

2,147 
605,951 0,032 –0,152 0,071 –0,291 

–

0,013 

Spoštujem pravila v šoli. 

Equal variances 

assumed 
3,507 0,062 

–

3,108 
606 0,002 –0,253 0,081 –0,412 

–

0,093 

Equal variances 

not assumed   

–

3,118 
604,722 0,002 –0,253 0,081 –0,412 

–

0,094 

Spoštujem pravila doma. 

Equal variances 

assumed 
0 0,984 1,381 606 0,168 0,092 0,067 –0,039 0,224 

Equal variances 

not assumed   
1,375 585,288 0,17 0,092 0,067 –0,04 0,224 
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Preglednica 12: Odgovornost, primerjava glede na lokacijo – t-test 

  
F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differenc

e 

95 % 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lowe

r 

Uppe

r 

Če nekdo naredi nekaj narobe, to 

povem učitelju ali staršem. 

Equal variances 

assumed 
0,576 0,448 1,652 606 0,099 0,14 0,084 –0,026 0,305 

Equal variances not 

assumed   
1,652 

604,25

9 
0,099 0,14 0,084 –0,026 0,305 

Narobe je, če nekdo namenoma 

poškoduje ali uniči premoženje, ki 

ni njegovo. 

Equal variances 

assumed 
0,956 0,329 0,656 606 0,512 0,044 0,067 –0,088 0,176 

Equal variances not 

assumed   
0,655 

597,02

7 
0,512 0,044 0,067 –0,088 0,176 

Narobe je, če nekdo neupravičeno 

manjka v šoli. 

Equal variances 

assumed 
2,546 0,111 

–

0,753 
606 0,452 –0,071 0,094 –0,256 0,114 

Equal variances not 

assumed   

–

0,753 

605,22

1 
0,452 –0,071 0,094 –0,256 0,114 

Opravljanje domače naloge je 

zapravljanje časa. 

Equal variances 

assumed 
1,792 0,181 

–

1,489 
606 0,137 –0,156 0,105 –0,362 0,05 

Equal variances not 

assumed   

–

1,488 

600,40

3 
0,137 –0,156 0,105 –0,362 0,05 

Pomembno je, da imam v šoli 

dobre ocene. 

Equal variances 

assumed 
0,86 0,354 –0,45 606 0,653 –0,032 0,071 –0,172 0,108 

Equal variances not 

assumed   

–

0,451 

604,86

9 
0,652 –0,032 0,071 –0,172 0,108 

Spoštujem pravila v šoli. 

Equal variances 

assumed 
0,481 0,488 0,758 606 0,449 0,062 0,082 –0,099 0,223 

Equal variances not 

assumed   
0,758 

605,95

2 
0,449 0,062 0,082 –0,099 0,223 

Spoštujem pravila doma. 

Equal variances 

assumed 
0 0,99 0,775 606 0,439 0,052 0,067 –0,079 0,183 

Equal variances not 

assumed   
0,774 

601,31

0 
0,439 0,052 0,067 –0,08 0,183 
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Preglednica 13: Agresivnost, primerjava po spolu – t-test 

  
F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differenc

e 

95 % Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Druge pogosto nagovarjam k 

vedenju, ki ni dovoljeno ali je 

prepovedano. 

Equal variances 

assumed 
0,194 0,66 3,546 606 0 0,335 0,095 0,15 0,521 

Equal variances 

not assumed   
3,540 595,097 0 0,335 0,095 0,149 0,521 

Motijo me sošolci, ki so 

drugačni, kot smo drugi. 

Equal variances 

assumed 
0,603 0,438 4,115 606 0 0,365 0,089 0,191 0,539 

Equal variances 

not assumed   
4,111 597,220 0 0,365 0,089 0,19 0,539 

Pogosto čutim potrebo, da bi 

kričal ali metal stvari. 

Equal variances 

assumed 
17,796 0 

–

1,945 
606 0,052 –0,2 0,103 –0,401 0,002 

Equal variances 

not assumed   

–

1,928 
564,654 0,054 –0,2 0,104 –0,403 0,004 

Pogosto čutim potrebo, da bi 

razbijal stvari. 

Equal variances 

assumed 
1,033 0,31 0,803 606 0,422 0,082 0,102 –0,118 0,282 

Equal variances 

not assumed   
0,8 587,647 0,424 0,082 0,102 –0,119 0,283 

Pogosto imam izbruhe jeze, ki 

jih ne morem obvladati. 

Equal variances 

assumed 
0,278 0,599 

–

0,004 
606 0,997 0 0,097 –0,191 0,19 

Equal variances 

not assumed   

–

0,004 
592,589 0,997 0 0,097 –0,191 0,19 

Pogosto se počutim hitro 

razdražljiv in vzkipljiv. 

Equal variances 

assumed 
3,714 0,054 

–

0,815 
606 0,415 –0,079 0,097 –0,269 0,111 

Equal variances 

not assumed   

–

0,811 
584,155 0,417 –0,079 0,097 –0,27 0,112 

Prav je, da udarim nekoga z 

namenom, da dosežem to, kar 

hočem. 

Equal variances 

assumed 
6,601 0,01 6,246 606 0 0,563 0,09 0,386 0,74 

Equal variances 

not assumed   
6,300 604,043 0 0,563 0,089 0,387 0,738 

Rad nagajam svojim 

sošolcem. 

Equal variances 

assumed 
0,13 0,719 4,041 606 0 0,384 0,095 0,197 0,57 

Equal variances 

not assumed   
4,030 591,175 0 0,384 0,095 0,197 0,571 

Veselim se neuspeha sošolcev. 

Equal variances 

assumed 
0,001 0,97 2,505 606 0,013 0,192 0,077 0,041 0,342 

Equal variances 

not assumed   
2,506 600,521 0,012 0,192 0,076 0,041 0,342 
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Preglednica 14: Agresivnost, primerjava glede na lokacijo – t-test 

  
F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differenc

e 

95 % 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Druge pogosto nagovarjam k 

vedenju, ki ni dovoljeno ali je 

prepovedano. 

Equal variances 

assumed 
0,015 0,903 

–

0,796 
606 0,426 –0,076 0,095 –0,263 0,111 

Equal variances not 

assumed   

–

0,796 
605,458 0,426 –0,076 0,095 –0,263 0,111 

Motijo me sošolci, ki so 

drugačni, kot smo drugi. 

Equal variances 

assumed 
2,940 0,087 

–

2,791 
606 0,005 –0,249 0,089 –0,424 

–

0,074 

Equal variances not 

assumed   

–

2,789 
601,665 0,005 –0,249 0,089 –0,424 

–

0,074 

Pogosto čutim potrebo, da bi 

kričal ali metal stvari. 

Equal variances 

assumed 
10,279 0,001 1,736 606 0,083 0,178 0,103 –0,023 0,38 

Equal variances not 

assumed   
1,738 600,927 0,083 0,178 0,102 –0,023 0,379 

Pogosto čutim potrebo, da bi 

razbijal stvari. 

Equal variances 

assumed 
2,351 0,126 0,903 606 0,367 0,092 0,102 –0,108 0,292 

Equal variances not 

assumed   
0,904 605,621 0,366 0,092 0,102 –0,108 0,292 

Pogosto imam izbruhe jeze, ki 

jih ne morem obvladati. 

Equal variances 

assumed 
10,243 0,001 1,644 606 0,101 0,159 0,096 –0,031 0,348 

Equal variances not 

assumed   
1,647 601,025 0,1 0,159 0,096 –0,031 0,348 

Pogosto se počutim hitro 

razdražljiv in vzkipljiv. 

Equal variances 

assumed 
0,258 0,612 1,528 606 0,127 0,147 0,096 –0,042 0,337 

Equal variances not 

assumed   
1,528 605,830 0,127 0,147 0,096 –0,042 0,337 

Prav je, da udarim nekoga z 

namenom, da dosežem to, kar 

hočem. 

Equal variances 

assumed 
1,093 0,296 –0,26 606 0,795 –0,024 0,093 –0,206 0,158 

Equal variances not 

assumed   
–0,26 605,928 0,795 –0,024 0,093 –0,206 0,158 

Rad nagajam svojim 

sošolcem. 

Equal variances 

assumed 
0,107 0,744 

–

1,524 
606 0,128 –0,146 0,096 –0,334 0,042 

Equal variances not 

assumed   

–

1,524 
605,541 0,128 –0,146 0,096 –0,334 0,042 

Veselim se neuspeha 

sošolcev. 

Equal variances 

assumed 
0,067 0,796 

–

0,663 
606 0,508 –0,051 0,077 –0,202 0,1 

Equal variances not 

assumed   

–

0,663 
605,331 0,508 –0,051 0,077 –0,202 0,1 
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Preglednica 15: Depresivnost, primerjava povprečij, spol – t-test 

  
F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differenc

e 

95 % Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pogosto se mi dogaja, da imam 

težave s koncentracijo pri šolskem 

delu. 

Equal variances 

assumed 
0,307 0,58 

–

0,93

7 

606 0,349 –0,092 0,099 –0,286 0,101 

Equal variances 

not assumed   

–

0,93

7 

600,85

6 
0,349 –0,092 0,099 –0,286 0,101 

Pogosto se mi dogaja, da imam 

težave s prehranjevanjem (jem 

preveč ali sem brez apetita). 

Equal variances 

assumed 
0,305 

0,58

1 

–

7,07

8 

606 0 –0,709 0,1 –0,906 –0,513 

Equal variances 

not assumed   

–

7,05

9 

591,42

9 
0 –0,709 0,1 –0,907 –0,512 

Pogosto se mi dogaja, da imam 

težave s spanjem (premalo ali 

preveč spim). 

Equal variances 

assumed 
0,123 

0,72

5 

–

6,21

8 

606 0 –0,639 0,103 –0,841 –0,437 

Equal variances 

not assumed   

–

6,22

9 

602,70

3 
0 –0,639 0,103 –0,841 –0,438 

Pogosto se mi dogaja, da me 

nobena stvar ne zanima. 

Equal variances 

assumed 
0,207 

0,64

9 

–

3,41

1 

606 0,001 –0,331 0,097 –0,521 –0,14 

Equal variances 

not assumed   

–

3,40

7 

595,98

8 
0,001 –0,331 0,097 –0,522 –0,14 

Pogosto se mi dogaja, da mi ni nič 

zabavno, tudi stvari, ki so mi bile 

včasih všeč. 

Equal variances 

assumed 
1,348 

0,24

6 

–

3,90

9 

606 0 –0,383 0,098 –0,575 –0,19 

Equal variances 

not assumed   

–

3,89

2 

585,37

6 
0 –0,383 0,098 –0,576 –0,19 

Pogosto se mi dogaja, da me 

zmotijo stvari, ki me običajno ne. 

Equal variances 

assumed 

10,69

4 

0,00

1 

–

3,36

6 

606 0,001 –0,311 0,092 –0,492 –0,129 

Equal variances 

not assumed   

–

3,33

8 

567,07

3 
0,001 –0,311 0,093 –0,494 –0,128 

Pogosto se mi dogaja, da se 

počutim čisto brez energije. 

Equal variances 

assumed 
3,654 

0,05

6 

–

4,87

7 

606 0 –0,478 0,098 –0,671 –0,286 

Equal variances 

not assumed   

–

4,85

7 

586,71

7 
0 –0,478 0,099 –0,672 –0,285 

Pogosto se mi dogaja, da sem slabe 

volje. 

Equal variances 

assumed 
0,243 

0,62

2 

–

4,91

7 

606 0 –0,471 0,096 –0,659 –0,283 

Equal variances 

not assumed   

–

4,90

4 

591,56

5 
0 –0,471 0,096 –0,659 –0,282 

Pogosto se mi dogaja, da sem zelo 

žalosten. 

Equal variances 

assumed 

17,09

4 
0 

–

4,91

5 

606 0 –0,491 0,1 –0,687 –0,295 

Equal variances 

not assumed   

–

4,87

6 

569,07

7 
0 –0,491 0,101 –0,689 –0,293 
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Preglednica 16: Depresivnost, primerjava povprečij, lokacija šole – t-test 

  
F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differenc

e 

95 % Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pogosto se mi dogaja, da imam 

težave s koncentracijo pri šolskem 

delu. 

Equal variances 

assumed 

2,31

7 

0,12

8 

1,76

6 
606 0,078 0,174 0,098 –0,019 0,367 

Equal variances 

not assumed   

1,76

7 

605,73

5 
0,078 0,174 0,098 –0,019 0,366 

Pogosto se mi dogaja, da imam 

težave s prehranjevanjem (jem 

preveč ali sem brez apetita). 

Equal variances 

assumed 

0,65

2 
0,42 

1,28

9 
606 0,198 0,134 0,104 –0,07 0,338 

Equal variances 

not assumed   

1,28

9 

605,85

1 
0,198 0,134 0,104 –0,07 0,338 

Pogosto se mi dogaja, da imam 

težave s spanjem (premalo ali 

preveč spim). 

Equal variances 

assumed 

1,58

6 

0,20

8 

2,90

3 
606 0,004 0,305 0,105 0,099 0,512 

Equal variances 

not assumed   

2,90

5 

605,88

0 
0,004 0,305 0,105 0,099 0,512 

Pogosto se mi dogaja, da me nobena 

stvar ne zanima. 

Equal variances 

assumed 

5,13

1 

0,02

4 

0,80

5 
606 0,421 0,079 0,098 –0,113 0,271 

Equal variances 

not assumed   

0,80

6 

601,91

4 
0,42 0,079 0,098 –0,113 0,27 

Pogosto se mi dogaja, da mi ni nič 

zabavno, tudi stvari, ki so mi bile 

včasih všeč. 

Equal variances 

assumed 

1,38

5 
0,24 

1,96

7 
606 0,05 0,194 0,099 0 0,388 

Equal variances 

not assumed   

1,96

8 

605,81

3 
0,049 0,194 0,099 0 0,388 

Pogosto se mi dogaja, da me 

zmotijo stvari, ki me običajno ne. 

Equal variances 

assumed 

0,50

9 

0,47

6 

2,02

0 
606 0,044 0,187 0,093 0,005 0,369 

Equal variances 

not assumed   

2,02

1 

605,98

7 
0,044 0,187 0,093 0,005 0,369 

Pogosto se mi dogaja, da se počutim 

čisto brez energije. 

Equal variances 

assumed 

2,18

6 
0,14 

2,88

5 
606 0,004 0,286 0,099 0,091 0,481 

Equal variances 

not assumed   

2,88

7 

605,37

6 
0,004 0,286 0,099 0,091 0,481 

Pogosto se mi dogaja, da sem slabe 

volje. 

Equal variances 

assumed 

1,11

0 

0,29

2 

2,18

7 
606 0,029 0,212 0,097 0,022 0,403 

Equal variances 

not assumed   

2,18

9 

604,46

2 
0,029 0,212 0,097 0,022 0,403 

Pogosto se mi dogaja, da sem zelo 

žalosten. 

Equal variances 

assumed 

7,98

7 

0,00

5 

2,58

6 
606 0,01 0,262 0,101 0,063 0,46 

Equal variances 

not assumed   

2,58

9 

604,18

3 
0,01 0,262 0,101 0,063 0,46 
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Preglednica 17: Samopodoba, primerjava povprečij, lokacija šole – t-test 

  
F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95 % Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pogosto nisem prepričan 

vase. 

Equal variances 

assumed 
2,292 

0,13

1 
2,562 606 0,011 0,251 0,098 0,059 0,444 

Equal variances 

not assumed   
2,564 604,385 0,011 0,251 0,098 0,059 0,444 

Pogosto se mi dogaja, da 

nisem zadovoljen s 

svojim videzom. 

Equal variances 

assumed 
1,783 

0,18

2 
1,232 606 0,218 0,127 0,103 –0,075 0,328 

Equal variances 

not assumed   
1,234 605,158 0,218 0,127 0,103 –0,075 0,328 

Pogosto se v šoli 

počutim ničvrednega. 

Equal variances 

assumed 
0,000 

0,99

0 

–

0,270 
606 0,787 –0,026 0,097 –0,216 0,164 

Equal variances 

not assumed   

–

0,270 
605,663 0,787 –0,026 0,097 –0,216 0,164 

Sem srečna oseba. 

Equal variances 

assumed 
1,514 

0,21

9 

–

0,850 
606 0,396 –0,071 0,083 –0,234 0,092 

Equal variances 

not assumed   

–

0,851 
605,514 0,395 –0,071 0,083 –0,233 0,092 

Doma mi nihče ne 

posveča pozornosti. 

Equal variances 

assumed 
0,466 

0,49

5 

–

0,193 
606 0,847 –0,016 0,084 –0,182 0,149 

Equal variances 

not assumed   

–

0,193 
605,667 0,847 –0,016 0,084 –0,182 0,149 

Moji starši so ponosni 

name. 

Equal variances 

assumed 
1,215 

0,27

1 
,256 606 0,798 0,021 0,082 –0,141 0,183 

Equal variances 

not assumed   
,256 603,188 0,798 0,021 0,082 –0,141 0,183 

Ni mi mar, kaj si drugi 

mislijo o meni. 

Equal variances 

assumed 
0,799 

0,37

2 
1,387 606 0,166 0,132 0,095 –0,055 0,318 

Equal variances 

not assumed   
1,388 605,999 0,166 0,132 0,095 –0,055 0,318 

Pogosto imam občutek, 

da me ljudje ne marajo. 

Equal variances 

assumed 
9,983 

0,00

2 
1,506 606 0,133 0,143 0,095 –0,043 0,329 

Equal variances 

not assumed   
1,509 598,420 0,132 0,143 0,095 –0,043 0,329 

Zavzemam se za svoje 

pravice. 

Equal variances 

assumed 
2,370 ,124 1,335 606 0,182 0,101 0,076 –0,048 0,249 

Equal variances 

not assumed   
1,335 605,667 0,182 0,101 0,076 –0,048 0,249 

Pogosto se počutim 

osamljenega. 

Equal variances 

assumed 
14,095 

0,00

0 
2,015 606 0,044 0,209 0,104 0,005 0,413 

Equal variances 

not assumed   
2,018 598,420 0,044 0,209 0,104 0,006 0,412 
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Preglednica 18: Samopodoba, primerjava povprečij, spol – t-test 

  
F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95 % Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pogosto nisem prepričan 

vase. 

Equal variances 

assumed 
2,417 

0,12

1 

–

6,227 
606 0,000 –0,596 0,096 –0,784 –0,408 

Equal variances 

not assumed   

–

6,247 
604,798 0,000 –0,596 0,095 –0,783 –0,409 

Pogosto se mi dogaja, da 

nisem zadovoljen s 

svojim videzom. 

Equal variances 

assumed 
0,239 

0,62

5 

–

7,726 
606 0,000 –0,759 0,098 –0,952 –0,566 

Equal variances 

not assumed   

–

7,713 
594,533 0,000 –0,759 0,098 –0,952 –0,566 

Pogosto se v šoli 

počutim ničvrednega. 

Equal variances 

assumed 
11,645 

0,00

1 

–

4,454 
606 0,000 –0,425 0,095 –0,612 –0,238 

Equal variances 

not assumed   

–

4,429 
579,698 0,000 –0,425 0,096 –0,613 –0,237 

Sem srečna oseba. 

Equal variances 

assumed 
0,262 

0,60

9 
0,167 606 0,867 0,014 0,083 –0,149 0,177 

Equal variances 

not assumed   
0,167 603,841 0,867 0,014 0,083 –0,149 0,177 

Doma mi nihče ne 

posveča pozornosti. 

Equal variances 

assumed 
0,056 

0,81

3 

–

0,070 
606 0,944 –0,006 0,084 –0,172 0,160 

Equal variances 

not assumed   

–

0,070 
601,483 0,944 –0,006 0,084 –0,172 0,160 

Moji starši so ponosni 

name. 

Equal variances 

assumed 
4,774 

0,02

9 

–

0,694 
606 0,488 –0,057 0,082 –0,219 0,105 

Equal variances 

not assumed   

–

0,691 
581,965 0,490 –0,057 0,083 –0,220 0,106 

Ni mi mar, kaj si drugi 

mislijo o meni. 

Equal variances 

assumed 
0,140 

0,70

8 
1,008 606 0,314 0,096 0,095 –0,091 0,283 

Equal variances 

not assumed   
1,008 599,476 0,314 0,096 0,095 –0,091 0,283 

Pogosto imam občutek, 

da me ljudje ne marajo. 

Equal variances 

assumed 
0,009 

0,92

6 

–

2,737 
606 0,006 –0,259 0,095 –0,444 –0,073 

Equal variances 

not assumed   

–

2,737 
599,149 0,006 –0,259 0,095 –0,444 –0,073 

Zavzemam se za svoje 

pravice. 

Equal variances 

assumed 
0,040 

0,84

1 
0,073 606 0,942 0,006 0,076 –0,143 0,154 

Equal variances 

not assumed   
0,073 603,687 0,941 0,006 0,076 –0,143 0,154 

Pogosto se počutim 

osamljenega. 

Equal variances 

assumed 
4,166 

0,04

2 

–

3,548 
606 0,000 –0,366 0,103 –0,569 –0,163 

Equal variances 

not assumed   

–

3,538 
590,969 0,000 –0,366 0,103 –0,569 –0,163 
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Preglednica 19: Odnos do tehnologije, primerjava povprečij, spol – t-test 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Diffe

rence 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Brez mobilnega 

telefona se počutim 

izgubljen. 

Equal variances 

assumed 1,182 0,277 –3,983 606 0,000 –0,417 0,105 –0,623 –0,211 

Equal variances not assumed  –3,967 586,437 0,000 –0,417 0,105 –0,623 –0,211 

Če mi računalnik ne 

dela, sem nervozen. 

Equal variances 

assumed 0,696 0,405 –0,055 606 0,956 –0,006 0,108 –0,217 0,205 

Equal variances not assumed  –0,055 595,908 0,956 –0,006 0,108 –0,217 0,206 

Če sem dolgo za 

računalnikom, 

postanem nervozen. 

Equal variances 

assumed 0,450 0,503 0,377 606 0,706 0,035 0,093 –0,148 0,218 

Equal variances not assumed  0,376 589,680 0,707 0,035 0,093 –0,148 0,218 

Pogosto mislim na 

računalnik, tudi 

takrat, ko ga ne 

uporabljam. 

Equal variances 

assumed 4,374 0,037 3,913 606 0,000 0,363 0,093 0,181 0,545 

Equal variances not assumed  3,931 605,776 0,000 0,363 0,092 0,182 0,544 

Pogosto razmišljam, 

da za računalnikom 

preživim preveč 

časa. 

Equal variances 

assumed 4,535 0,034 1,099 606 0,272 0,110 0,100 –0,087 0,307 

Equal variances not assumed  1,094 585,022 0,274 0,110 0,101 –0,087 0,308 

Pogosto se mi 

dogaja, da mi 

primanjkuje spanja 

zaradi pretirane 

uporabe 

računalnika. 

Equal variances 

assumed 1,545 0,214 –0,645 606 0,519 –0,060 0,093 –0,243 0,123 

Equal variances not assumed  –0,642 583,211 0,521 –0,060 0,094 –0,244 0,124 

Pogosto se mi 

dogaja, da želim 

vstran od 

računalnika, pa ne 

morem. 

Equal variances 

assumed 4,598 0,032 –1,457 606 0,146 –0,128 0,088 –0,300 0,044 

Equal variances not assumed  –1,442 558,342 0,150 –0,128 0,089 –0,302 0,046 

Rajši sem za 

računalnikom, kot bi 

šel s prijatelji na 

igrišče. 

Equal variances 

assumed 0,194 0,660 1,372 606 0,170 0,114 0,083 –0,049 0,278 

Equal variances not assumed  1,377 604,770 0,169 0,114 0,083 –0,049 0,277 

S starši se prepiram, 

če me pri 

računalniku 

omejujejo. 

Equal variances 

assumed 1,624 0,203 3,068 606 0,002 0,297 0,097 0,107 0,486 

Equal variances not assumed  3,075 603,634 0,002 0,297 0,096 0,107 0,486 

Starši mi omejujejo 

čas, ki ga preživim 

pred TV in 

računalnikom. 

Equal variances 

assumed 0,174 0,677 2,758 606 0,006 0,294 0,107 0,085 0,504 

Equal variances not assumed  2,759 600,118 0,006 0,294 0,107 0,085 0,504 

Uživam v 

računalniških 

igricah, v katerih je 

nasilje. 

Equal variances 

assumed 13,153 0,000 14,504 606 0,000 1,482 0,102 1,.281 1,682 

Equal variances not assumed  14,622 604,565 0,000 1,482 0,101 1,283 1,681 
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Preglednica 20: Odnos do tehnologije, primerjava povprečij, lokacija šole – t-test 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Brez mobilnega 

telefona se počutim 

izgubljen. 

Equal variances 

assumed 0,227 0,634 1,764 606 0,078 0,186 0,106 –0,021 0,394 

Equal variances not assumed 1,765 605,737 0,078 0,186 0,106 –0,021 0,394 

Če mi računalnik ne 

dela, sem nervozen. 

Equal variances 

assumed 3,104 0,079 0,676 606 0,499 0,073 0,107 –0,138 0,283 

Equal variances not assumed 0,676 605,206 0,499 0,073 0,107 –0,138 0,283 

Če sem dolgo za 

računalnikom, 

postanem nervozen. 

Equal variances 

assumed 0,432 0,511 –1,377 606 0,169 –0,128 0,093 –0,310 0,054 

Equal variances not assumed –1,377 605,480 0,169 –0,128 0,093 –0,310 0,054 

Pogosto mislim na 

računalnik, tudi takrat, 

ko ga ne uporabljam. 

Equal variances 

assumed 6,240 0,013 1,600 606 0,110 0,150 0,094 –0,034 0,333 

Equal variances not assumed 1,602 600,837 0,110 0,150 0,093 –0,034 0,333 

Pogosto razmišljam, da 

za računalnikom 

preživim preveč časa. 

Equal variances 

assumed 0,145 0,704 0,603 606 0,547 0,060 0,100 –0,136 0,257 

Equal variances not assumed 0,603 605,999 0,547 0,060 0,100 –0,136 0,257 

Pogosto se mi dogaja, 

da mi primanjkuje 

spanja zaradi pretirane 

uporabe računalnika. 

Equal variances 

assumed 0,630 0,428 1,105 606 0,270 0,103 0,093 –0,080 0,285 

Equal variances not assumed 1,106 603,681 0,269 0,103 0,093 –0,080 0,285 

Pogosto se mi dogaja, 

da želim vstran od 

računalnika, pa ne 

morem. 

Equal variances 

assumed ,008 0,928 –0,063 606 0,950 –0,006 0,088 –0,178 0,167 

Equal variances not assumed –0,063 605,525 0,950 –0,006 0,088 –0,178 0,167 

Rajši sem za 

računalnikom, kot bi šel 

s prijatelji na igrišče. 

Equal variances 

assumed 0,091 0,764 0,352 606 0,725 0,029 0,083 –0,134 0,193 

Equal variances not assumed 0,352 604,031 0,725 0,029 0,083 –0,134 0,193 

S starši se prepiram, če 

me pri računalniku 

omejujejo. 

Equal variances 

assumed 0,134 0,715 0,346 606 0,730 0,034 0,097 –0,157 0,225 

Equal variances not assumed 0,346 605,559 0,730 0,034 0,097 –0,157 0,225 

Starši mi omejujejo čas, 

ki ga preživim pred TV 

in računalnikom. 

Equal variances 

assumed 0,325 0,569 –0,765 606 0,445 –0,082 0,107 –0,293 0,129 

Equal variances not assumed –0,765 604,527 ,445 –0,082 0,107 –0,293 0,129 

Uživam v računalniških 

igricah, v katerih je 

nasilje. 

Equal variances 

assumed 5,133 0,024 2,727 606 0,007 0,321 0,118 0,090 0,552 

Equal variances not assumed 2,730 604,123 0,007 0,321 0,118 0,090 0,552 

 

 

 

 

Preglednica 21: Korelacije med neodvisnimi spremenljivkami 

 index_IKT spol_IKT lokacija_IKT 

index_IKT 

Pearson Correlation 1 .340** .279** 

Sig, (2-tailed)  .000 .000 

N 608 608 608 

spol_IKT 

Pearson Correlation .340** 1 .001 

Sig, (2-tailed) .000  .989 

N 608 608 608 

lokacija_IKT 

Pearson Correlation .279** .001 1 

Sig, (2-tailed) .000 .989  

N 608 608 608 

* Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed) 

** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed) 
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Preglednica 22: Test za neodvisnost napak (Odnos do drugih) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 .185a .034 .029 6.37207 2.072 

a. Predictors: (Constant), lokacija0_IKT, index_IKT, spol0_IKT 

b. Dependent Variable: Odnos do drugih 

 

 

 

Preglednica 23: Test za kolinearnost (Odnos do drugih) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 45.608 1.729  26.386 .000   

index_IKT .184 .044 .167 4.161 .000 .997 1.003 

spol0_IKT .023 .014 .069 1.725 .085 .986 1.014 

lokacija0_IKT -.002 .014 -.007 -.169 .866 .989 1.011 

a. Dependent Variable: Odnos do drugih 

 

 

 

Slika 1: Normalnost porazdelitve napak (Odnos do drugih) 
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Preglednica 24: Test za neodvisnost napak (Odgovornost) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 .068a .005 .000 3.47766 1.895 

a. Predictors: (Constant), lokacija0_IKT, index_IKT, spol0_IKT 

b. Dependent Variable: Odgovornost 

 

 

 

Preglednica 25: Test za kolinearnost (Odgovornost) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 25.984 .943  27.543 .000   

index_IKT .009 .024 .015 .358 .721 .997 1.003 

spol0_IKT .012 .007 .066 1.620 .106 .986 1.014 

lokacija0_IKT .001 .007 .004 .105 .916 .989 1.011 

a. Dependent Variable: Odgovornost 

 

 

 

Slika 2: Normalnost porazdelitve napak (Odgovornost) 
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Preglednica 26: Test za neodvisnost napak (Agresivno vedenje) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 .134a .018 .013 6.96563 1.816 

a. Predictors: (Constant), lokacija0_IKT, index_IKT, spol0_IKT 

b. Dependent Variable: Agresivno vedenje 

 

 

 

Preglednica 27: Test za kolinearnost (Agresivno vedenje) 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 15.682 1.890  8.299 .000   

index_IKT .110 .048 .092 2.278 .023 .997 1.003 

spol0_IKT -.037 .015 -.102 -2.508 .012 .986 1.014 

lokacija0_IKT .002 .015 .005 .115 .908 .989 1.011 

a. Dependent Variable: Agresivno vedenje 

 

 

 

Slika 3: Normalnost porazdelitve napak (Agresivno vedenje) 
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Preglednica 28: Test za neodvisnost napak (Depresivno vedenje) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 .291a .085 .080 7.63045 1.741 

a. Predictors: (Constant), lokacija0_IKT, index_IKT, spol0_IKT 

b. Dependent Variable: Depresivno vedenje 

 

 

 

Preglednica 29: Test za kolinearnost (Depresivno vedenje) 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 18.109 2.070  8.749 .000   

index_IKT .145 .053 .107 2.747 .006 .997 1.003 

spol0_IKT .104 .016 .250 6.367 .000 .986 1.014 

lokacija0_IKT -.028 .016 -.066 -1.686 .092 .989 1.011 

a. Dependent Variable: Depresivno vedenje 

 

 

 

Slika 4: Normalnost porazdelitve napak (Depresivno vedenje) 
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Preglednica 30: Test za neodvisnost napak (Samopodoba) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 .263a .069 .065 5.22566 2.014 

a. Predictors: (Constant), lokacija0_IKT, index_IKT, spol0_IKT 

b. Dependent Variable: Samopodoba 

 

 

 

Preglednica 31: Test za kolinearnost (Samopodoba) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 25.564 1.418  18.034 .000   

index_IKT .105 .036 .114 2.910 .004 .997 1.003 

spol0_IKT .064 .011 .226 5.720 .000 .986 1.014 

lokacija0_IKT -.008 .011 -.026 -.669 .504 .989 1.011 

a. Dependent Variable: Samopodoba 

 

 

 

Slika 5: Normalnost porazdelitve napak (Samopodoba) 
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Preglednica 32: Test za neodvisnost napak (Odvisnost od tehnologije) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 .356a .127 .122 7.52554 1.934 

a. Predictors: (Constant), lokacija0_IKT, index_IKT, spol0_IKT 

b. Dependent Variable: Odvisnost od tehnologije 

 

 

 

Preglednica 33: Test za kolinearnost (Odvisnost od tehnologije) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 7.064 2.041  3.460 .001   

index_IKT .477 .052 .349 9.154 .000 .997 1.003 

spol0_IKT -.038 .016 -.091 -2.370 .018 .986 1.014 

lokacija0_IKT .005 .016 .012 .303 .762 .989 1.011 

a. Dependent Variable: Odvisnost od tehnologije 

 

 

 

Slika 6: Normalnost porazdelitve napak (Odvisnost od tehnologije) 

 
 


