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POVZETEK 

Diplomsko delo govori o načinu uporabe žepnega računala in odnosu učencev do njega. V 

prvem delu so predstavljene izbrane raziskave, ki so jih izvedli po svetu v povezavi z žepnimi 

računali. Predstavljene so razlike v uporabi žepnega računala pred in po uvedbi v učni načrt, 

za kakšne namene se lahko uporablja računalo pri učenju, kakšne so razlike pri uporabi ter 

odnosu do računal med spoloma ter kako uspešni so učenci brez oziroma s posebnimi 

potrebami, če pri reševanju nalog uporabljajo žepno računalo. V nadaljevanju pa je zapisano, 

kako je z uvajanjem in uporabo žepnih računal v naših osnovnih šolah ter kje uporabo 

predpisuje učni načrt za matematiko. 

 

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati, dobljeni z anketnim vprašalnikom. Postavili 

smo si raziskovalna vprašanja, s katerimi smo želeli ugotoviti, ali obstajajo razlike v uporabi 

in odnosu učencev do žepnih računal glede na razred, ki ga obiskujejo, spol ter uspešnost pri 

matematiki. Izkazalo se je, da se sedmošolci in devetošolci razlikujejo glede na način in 

pogostost uporabe žepnih računal. Devetošolci so se pri izračunih v domačih nalogah v večji 

meri odločali za reševanje primerov z žepnim računalom, sedmošolci pa bi težje primere rešili 

na pamet ali pisno, brez žepnega računala. Glede na spol se učenci pri uporabi žepnega 

računala ne razlikujejo veliko. Analiza je pokazala tudi, da se način uporabe in odnos učencev 

do žepnih računal razlikujeta pri bolj in manj uspešnih učencih. Manj uspešni učenci 

uporabljajo žepno računalo pogosteje kot bolj uspešni. Razlike so opazne tudi pri načinu 

reševanja primerov pri domačih nalogah, saj bolj uspešni težje naloge večinoma rešujejo brez 

žepnega računala, manj uspešni pa jih v večini rešujejo pisno ali s pomočjo žepnega računala. 

Bolj uspešni se v večji meri kot manj uspešni strinjajo tudi s tem, da uporaba računala poleni 

učenca, vendar so tudi mnenja, da je matematična ura z uporabo žepnega računala bolj 

zabavna.  

 

Ključne besede: dejavniki uporabe računal, odnos do računal, uporaba računal, žepno 

računalo  
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SUMMARY 

The thesis deals with the way pupils use a pocket calculator and the attitude of pupils towards 

it. The first part contains selected research studies regarding pocket calculators. The thesis 

provides an overview of the differences in the use of a calculator before and after its 

introduction into the school curriculum, the purposes of its use, the differences in use, the 

attitude towards calculators with regard to gender and the success of pupils with or without 

special needs, if they use a pocket calculator at solving mathematical tasks. Afterwards, it 

describes the introduction and the use of pocket calculators in the Slovene lower secondary 

schools and the contents, in which the use of calculators is prescribed by the school 

curriculum for mathematics. 

 

The empirical part provides results obtained by a questionnaire. We tried to find out, if there 

were any differences in the use of calculators and the attitude of pupils towards pocket 

calculators regarding the class they attend, gender and their success at mathematics. The 

results showed that there are differences between seventh graders and ninth graders with 

regard to the way and the frequency of the use of pocket calculators. In homework situations 

the ninth graders chose to solve calculations more often with a pocket calculator that seven 

graders, whereas the seventh graders would rather decide to solve demanding examples by 

heart or in written form without a pocket calculator. Regarding the gender of pupils, there are 

not many differences in the use of a pocket calculator. The analysis showed that the way of 

use and the attitude of pupils towards pocket calculators differ between more and less 

successful pupils. The less successful pupils use a pocket calculator more often than more 

successful pupils. Moreover, the analysis showed that the more successful pupils solve 

demanding tasks mostly without a pocket calculator, whereas the less successful pupils solve 

tasks mostly in written form or with a calculator. The more successful pupils, compared to the 

less successful ones, agree that the use of a calculator makes pupils lazy; however, some of 

them think that a mathematical lesson with the use of a calculator is more fun. 

 

Keywords: attitude towards calculators, factors affecting the use of calculators, pocket 

calculator, use of pocket calculators  
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0. UVOD 

Diplomsko delo govori o odnosu učencev do žepnih računal. Kot lahko preberemo na spletu
1
, 

je pojem računala običajno razumljen kot stroj za izvajanje numeričnih izračunov. Namen 

diplomske naloge je ugotoviti, kaj menijo učenci o uporabi žepnih računal, ali jih uporabljajo 

ter kaj mislijo o vplivu žepnih računal na računske in širše matematične sposobnosti učencev.  

 

V teoretičnem delu je predstavljenih nekaj raziskav o računalih in učenju matematike. V prvi 

predstavljeni raziskavi je raziskovalce zanimalo, kako so bili učenci uspešni pred vpeljavo 

žepnih računal v učni načrt ter ali se je njihova uspešnost kakor koli spremenila potem, ko so 

žepno računalo vključili v učni načrt. Predstavljene so tudi ugotovitve, do katerih sta prišla 

Hembree in Dessart (1986) z metaanalizo 79 študij o uporabi računal. Glede na to, da se vsi 

ne strinjajo z uporabo žepnih računal v šoli, sta Pomerantz in Waits (1997) preučila uporabo 

in nato ovrgla pet mitov, ki nasprotujejo uporabi. Pomembno je tudi, da vemo, kdaj je žepno 

računalo pri pouku matematike primerno uporabiti, zato je Johnsonova zapisala primere, v 

katerih je uporaba računala smiselna. Berry, Graham in Smith (2006) pa so opazovali učence 

pri uporabi računal in s tem raziskali njihov odnos do žepnih računal. Pri tej raziskavi so 

uporabili grafična računala, vendar lahko ugotovitve uporabimo tudi za navadna žepna 

računala. Prav tako sta Graham in Smith (2004) raziskala, katere so prednosti grafičnih 

računal pri učencih v 5. razredu. V Bocvani pa so izvedli raziskavo, s katero so želeli 

ugotoviti, kaj menijo učenci o uporabni žepnih računal, ali pri uporabi občutijo strah in ali jim 

delo z njimi predstavlja užitek. Pri tej raziskavi so odnos do računal primerjali tudi glede na 

spol, pri zadnji raziskavi o uporabi žepnih računal ter odnosu učencev do njih pa jih je 

zanimalo, kakšna je razlika pri uporabi glede na učence brez posebnih potreb in s posebnimi 

potrebami.  

 

Drugo poglavje govori o uporabi računal v naših šolah. Začne se z zgodovino uvajanja 

računal v osnovno šolo, nato sledi razdelek o uporabnosti žepnega računala in na koncu 

omenjanje računala v aktualnem učnem načrtu. V zadnjem razdelku je najprej predstavljena 

informacijsko-komunikacijska tehnologija v učnem načrtu, nato pa so po posameznih razredih 

navedeni vsi operativni cilji učnega načrta, ki so povezani z uporabo žepnega računala pri 

pouku matematike. 

 

                                                 
1
 http://sl.wikipedia.org/wiki/Ra%C4%8Dunalo 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ra%C4%8Dunalo
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Empirični del temelji na raziskavi, ki je bila izvedena med 124 učenci, 7. in 9. razreda dveh 

osnovnih šol z Dolenjske. Anketni vprašalnik v raziskavi je bil sestavljen iz 12 vprašanj 

oziroma nalog. Z zastavljenimi vprašanji sem želela izvedeti, kako učenci osnovnih šol 

uporabljajo računala. Zanimala me je uporaba računal doma in v šoli ter kako pogosto ga 

uporabljajo. Učence sem povprašala tudi, kdo jih je naučil pravilne uporabe žepnega računala 

in kaj o uporabi menijo starši. Dobila sem podatke tudi o tem, kdaj uporabijo žepno računalo 

sami ter kdaj prijatelji. Zanimalo me je, kako bi učenci pri domači nalogi izračunali razne 

izraze. Izbirali so med tremi odgovori, in sicer da bi primer rešili na pamet, s pisnimi 

izračunom brez žepnega računala ter z žepnim računalom. Nadalje sem želela izvedeti, kakšen 

odnos imajo učenci do žepnega računala. Zapisala sem nekaj trditev o uporabi računal, strahu 

pred računali, uživanju med njihovo uporabo, kako uporaba vpliva na ostale matematične 

sposobnosti. Učenci so se nato odločili, v kolikšni meri se s posamezno trditvijo strinjajo 

oziroma ne strinjajo. Odgovore, pridobljene z anketnim vprašalnikom, sem analizirala po 

raziskovalnih vprašanjih in jih grafično predstavila. Grafične predstavitve sem nato 

interpretirala in zapisala tudi rezultate statističnega testa. 
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1. POVZETEK IZBRANIH RAZISKAV 

V preteklosti pa tudi danes se pojavljajo različna vprašanja o uporabi žepnih računal. Veliko 

je učiteljev, ki nasprotujejo uporabi v razredu, saj naj bi ta škodovala razvoju učenčevih 

matematičnih sposobnosti. Na drugi strani pa učitelji uporabo žepnega računala podpirajo, saj 

v njej vidijo veliko prednosti, ki otroku pomagajo pri usvajanju matematičnega znanja. Do 

sedaj je bilo izvedenih veliko raziskav, s katerimi so želeli izvedeti, kako uporaba računala 

vpliva na učenčevo razumevanje in učenje matematike, preučevali so tudi odnos do računal. 

Gradivo za teoretični del moje diplomske naloge sem iskala po raznih knjigah, slovenskih in 

tujih spletnih straneh. Izkazalo se je, da literature, ki bi obravnavala tematiko mojega 

diplomskega dela, v slovenskem jeziku sploh ni. Preštudirala sem torej veliko angleških 

člankov, med katerimi sem izbrala najbolj zanimive in predstavila njihove povzetke. 

 

Pomerantz in Waits (1997) sta zapisala, da so računala razvili iz stroja, ki je opravljal le 

osnovne funkcije, kot so seštevanje, odštevanje, množenje ter deljenje, danes pa lahko z njimi 

rešujemo tudi zahtevnejše matematične probleme. Današnja računala so različnih oblik, 

vsebujejo razne funkcije, so različno zmogljiva in temu primerno se razlikujejo tudi v ceni. 

Osnovna so cenovno tako ugodna, da si jih praktično lahko privošči že vsak, z vsakim novim 

modelom pa dobimo vedno zmogljivejše in tudi dražje žepno računalo. Poleg tega, da se 

računala razlikujejo po obliki, jih razlikujemo tudi glede na vrsto. Poznamo
2
: 

 osnovna računala (z njimi lahko seštevamo, odštevamo, množimo in delimo ter včasih 

tudi kvadriramo, pogosto pa ta računala ne upoštevajo vrstnega reda računskih 

operacij), 

 šolska računala (upoštevajo vrstni red računskih operacij, imajo dvovrstični 

prikazovalnik, vsaj en spomin), 

 grafična računala (omogočajo risanje grafov funkcij, reševanje enačb, povezovanje z 

računalnikom), 

 simbolna računala (podobna kot grafična, le da omogočajo tudi simbolno računanje). 

Računala, ki so omenjena v raziskavah, so večinoma šolska računala, nekaj raziskav pa 

opisuje tudi uporabo grafičnih računal. Omenjena računala so lahko vključena tudi v različne 

naprave ali računalniške programe. 

 

                                                 
2
 http://witneymathstutors.co.uk/2012/08/30/calculators-what-are-the-different-types-of-calculator/ 

http://witneymathstutors.co.uk/2012/08/30/calculators-what-are-the-different-types-of-calculator/
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Reševanje problemov z uporabo računala je hitrejše, olajšano je matematično raziskovanje, 

učenci lahko več eksperimentirajo, bolj se lahko posvetijo postopku reševanja in ne 

računanju, zato je uporaba žepnega računala predpisana tudi s strani učnega načrta. Še vedno 

je veliko skeptikov, ki menijo, da uporaba žepnega računala ovira razvoj matematičnih 

sposobnosti učencev. Vendar Pomerantz in Waits (1997) menita, da so računala orodja, ki 

učencem omogočajo doseči višjo raven matematičnega znanja in razumevanja. Z računalom 

učenci do rešitve pridejo veliko hitreje in se tako lahko posvetijo razumevanju postopkov, več 

časa namenijo sklepanju in razumevanju rezultatov. Uporaba žepnega računala je pomembna 

tudi za tiste, ki jim matematika ni všeč ali jim ne leži. Namesto da bi pri reševanju nalog 

obupali, si lahko delo olajšajo z uporabo računala, saj je reševanje z njim enostavnejše in 

hitrejše kot pisno računanje ali računanje na pamet. Iz vsega zapisanega sledi, da žepno 

računalo dopolnjuje računanje na pamet ali pisno računanje, vendar ne nadomešča nobenega 

od navedenih načinov reševanja problemov. 

 

V diplomsko delo sem zapisala potek raziskave in ugotovitve, do katerih so prišli raziskovalci 

v mestu Dublin. Ti so namreč izvedli raziskavo, ki je potekala v letih 2001 in 2004, z njo pa 

so želeli ugotoviti učinke uporabe žepnega računala na matematično uspešnost pred in po 

uvedbi računala v učni načrt.  Hembree in Dessart (1986) sta zapisala, kako uporaba računal 

vpliva na učence, Pomerantz in Waits (1997) pa sta opisala nekaj mitov, ki se pojavljajo glede 

uporabe računal, in jih ovrgla. Sledijo primeri uporabe žepnega računala, ki jih je navedla 

Luise Johnson, sama pa sem za boljšo predstavo dodala primerne zglede. Na koncu sta 

navedeni še dve raziskavi; s prvo so glede odnosa do žepnih računal med seboj primerjali 

fante in dekleta, z drugo pa vlogo žepnih računal pri učencih brez in s posebnimi potrebami. 

Raziskave, ki sem jih naštela, sledijo v naslednjih podpoglavjih. 

1.1. UČINEK VKLJUČITVE RAČUNALA V UČNI NAČRT 

Na Irskem, natančneje v glavnem mestu Dublin, so izvedli raziskavo (Surgenor, 2007), v 

kateri so preučevali učinke uporabe računal na matematično znanje učencev. Raziskavo so 

izvedli v dveh fazah, in sicer pred in po uvedbi žepnih računal v učni načrt (leta 2001 in 

2004). Za obe fazi raziskave so vzeli podoben vzorec učencev, le da so bili razredi v 1. fazi 

manj številčni. Učenci so morali rešiti tri teste, s katerimi so želeli ugotoviti, kako se rezultati 

spreminjajo glede na uporabo oziroma neuporabo računal. Prvi test je zajemal naloge, ki so 
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jih morali učenci rešiti brez uporabe žepnega računala, pri drugem testu jih je imela na voljo 

le polovica razreda, pri tretjem pa so jih dobili vsi. 

 

Primerjava rezultatov iz obeh let je pokazala, da je pri vseh testih prišlo do rahlih odstopanj. 

Pri testu, kjer niso smeli uporabljati žepnega računala, so se bolje odrezali učenci, ki so teste 

reševali leta 2001. Tisti, ki so teste reševali leta 2004, so se bolje odrezali pri nalogah, kjer so 

žepna računala lahko uporabljali. V večini primerov odstopanja niso bila statistično 

pomembna, razen pri zadnjem testu, kjer so bili učenci iz leta 2004 veliko bolj uspešni. Glede 

na spol leta 2001 ni bilo večjih razlik, leta 2004 pa so se dekleta bolje izkazala kar pri dveh 

testih. Učence so razdelili tudi v višji, srednji in nižji socialno-ekonomski razred. Izkazalo se 

je, da so bili v obeh fazah raziskave učenci višjega razreda uspešnejši od tistih iz srednjega 

razreda. Leta 2004 (za razliko od leta 2001) pa so bili učenci srednjega razreda veliko bolj 

uspešni od učencev nižjega razreda. 

 

Učencem so zastavili tudi nekaj vprašanj in iz odgovorov izvedeli, da imajo dekleta bolj 

pozitiven odnos do matematike, fantje pa so bolj prepričani o njeni uporabnosti. Delež 

učencev, ki so menili, da jim uporaba žepnega računala pomaga pri uspešnosti v matematiki, 

je med obema fazama narasel iz približno 67 % na nekaj več kot 90 %. Podoben odstotek 

učencev iz leta 2004 meni tudi, da žepno računalo ni zgolj za tiste, ki imajo težave pri 

matematiki, ampak ga lahko uporabljajo vsi. Večina pa se je strinjala tudi s tem, da žepno 

računalo ne sme nadomestiti pisnega računanja. Med drugim so rezultati pokazali, da so bili 

bolj uspešni tisti, ki so menili, da je računalo uporabno. Kot prednosti uporabe so učenci 

izpostavili enostavnost in hitro računanje. Slaba stran uporabe žepnih računal pa je ta, da 

lahko hitreje pride do napak, učenec se lahko poleni, saj mu ni treba razmišljati o računih. 

1.2.  MITI O UPORABI ŽEPNEGA RAČUNALA 

Nacionalni svet učiteljev matematike (NTCM)
3
 je v Združenih državah Amerike največja 

organizacija, namenjena izboljšanju učenja matematike skozi celotno obdobje šolanja. NTCM 

meni, da mora vsak učenec znati računati na pamet, pisno in s pomočjo računala, saj mu to 

omogoča, da matematiko razume in jo koristno uporabi v vsakdanjem življenju. Podpirajo 

mišljenje, da je uporaba računal v šoli koristna. Učencem ni treba skrbeti, ali bo izračun 

pravilen, in se lahko tako bolj osredotočijo na reševanje problema. Računalo omogoča 

                                                 
3
 http://www.sedl.org/scimath/quicktakes/qt9803.html 

http://www.sedl.org/scimath/quicktakes/qt9803.html
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učencem, da rešujejo kompleksnejše naloge, iščejo vzorce, ocenjujejo rezultate, vse to pa vodi 

k izboljšanju rezultatov. Do podobnih zaključkov sta prišla tudi Hembree in Dessart (1986) z 

metaanalizo 79 študij o uporabi računal. Ugotovila sta, da: 

 Učenci, ki uporabljajo računala, na testih dosežejo boljše rezultate od tistih, ki računal 

ne uporabljajo. 

 Uporaba računal ne zmanjšuje učenčevih sposobnosti pisnega računanja, ampak jih 

celo izboljšuje, ne glede na predhodno raven. 

 Učenci, ki uporabljajo računala, imajo do matematike boljši odnos kot tisti, ki računal 

ne uporabljajo. 

 

Pomerantz in Waits (1997) z univerze v Ohiu sta preučevala uporabo računal v izobraževanju 

in ovrgla mite, ki nasprotujejo uporabi. 

 

Mit št. 1: Učenci so preveč leni, da bi računali sami, zato uporabljajo računalo.  

S pomočjo računala učenci lažje rešujejo matematične probleme in hitreje pridejo do rešitve, 

kot če bi to počeli na pamet. Čeprav učenci uporabljajo računalo, morajo najprej razumeti 

matematiko in vedeti, kaj določena naloga zahteva od njih, da jo znajo nato rešiti s pomočjo 

računala. Poznati morajo vse operacije, s katerimi pridejo do rešitve, ki jo morajo na koncu 

tudi oceniti, ali je sploh smiselna. Torej, tudi reševanje nalog s pomočjo računala od učencev 

zahteva tehten premislek, česar seveda ne morejo storiti »z lenobo«. 

 

Mit št. 2: Učenec ni dovolj motiviran, ker vse delo opravi računalo. 

Z uporabo računala imajo učenci veliko več časa za raziskovanje in razmišljanje o postopkih 

reševanja. Omogoča jim, da sami odkrivajo vzorce, kar pri računanju na pamet ali pisno ni 

pogosto. Učenci morajo torej najprej znati uporabljati računalo in poznati osnove matematike, 

saj računalo ne zna »misliti« in samo od sebe ne naredi ničesar. 

 

Mit št. 3: »Za učenje matematike nisem potreboval tehnologije, torej je tudi moj otrok ne 

potrebuje. Konec koncev z mano ni nič narobe.« (Mnenje staršev o tehnologiji) 

Tehnologija je danes razširjena po vsem svetu in je prisotna v vsakem razredu, zato je prav, 

da jo učenci uporabljajo. Včasih so vse naloge reševali na pamet ali pisno, zato je staršem 

včasih nelagodno, saj uporabo računal vidijo le kot pritiskanje na gumbe. Pomembno je, da 

starši vedo, da se z uporabo tehnologije pridobi na času in se tako učenec posveti stvarem, ki 

jih še ni usvojil. 



7 

 

 

Mit št. 4: Uporaba računal preprečuje, da bi se učenci naučili osnov matematike, ki jih bodo 

potrebovali pri delu. 

Učenci, ki znajo uporabljati tehnologijo (računalo), so v prednosti pred tistimi, ki tega niso 

vešči. Znanje uporabe tehnologije jim omogoča, da znajo uporabljati tudi druge oblike dela in 

so bolj odprti za novosti, ki jih v današnjem svetu ni malo. Od mladih se pričakuje, da bodo 

tehnologijo obvladali in z njeno pomočjo bolj učinkovito ter predvsem hitreje reševali 

probleme in jih nato tudi ustrezno predstavili.  

 

Mit št. 5: Ljudje bodo postali od računal tako odvisni, da bodo brez njih nemočni. 

V šoli se najprej naučimo računati na pamet in pisno, saj so to osnove za nadaljnje delo in 

reševanje matematičnih problemov. Vse metode reševanja problemov pridejo prav, ko 

računala nimamo pri roki ali pa je treba oceniti smiselnost rezultata, ki ga dobimo. Dejstvo je, 

da so računala učinkovit pripomoček pri računanju, poceni in dovolj prenosni, da jih lahko 

vzamemo kamor koli. 

 

Pomembno je, da vemo, kdaj je pri pouku matematike primerno uporabiti računala. Po 

mnenju Prinčič Röhlerjeve (2000) je računalo smiselno uporabiti za utrjevanje že usvojene 

snovi, kadar učenje postopkov ni cilj naloge. Z njim lahko torej rešujemo izraze, uporabljamo 

oklepaje, računamo s predznačenimi števili, izračunamo kvadrate in korene števil, 

uporabljamo konstante. Računala pa uporabimo tudi za doseganje učnih ciljev, ki jih brez 

njega ne bi mogli doseči, npr. eksperimentalno ugotavljanje števila π. 

 

Po mnenju dr. Luise Johnson je računalo uporabno v več primerih
4
: 

 Učencem računalo pomaga pri reševanju problemov, s katerimi se srečujejo v 

vsakdanjem življenju.  

 S pomočjo računala lahko učenci v nalogah odkrivajo vzorce. 

 Računalo se uporablja tudi za preverjanje, ali je ocena rezultata pravilna. 

 

K vsakemu primeru uporabe računala sem za boljšo ponazoritev zapisala zgled: 

 Zgled 1: Matej se je odločil, da si bo kupil nov mobilni telefon. Izbral si je model, ki 

mu najbolj ustreza, in preveril cene pri treh ponudnikih. Prvi ponudnik je mobilni 

                                                 
4
 http://www.iched.org/cms/scripts/page.php?site_id=iched&item_id=math_calculator 

http://www.iched.org/cms/scripts/page.php?site_id=iched&item_id=math_calculator
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telefon ponujal za 34 €, drugi za 35 € z 10-odstotnim popustom, tretji pa za 37 € s 15-

odstotnim popustom. Pri kateremu ponudniku bo mobilni telefon dobil najbolj 

ugodno? 

 

 Zgled 2 

 

 
                    

 

 
                    

 

 
                    

 

 
    

 

 
      

V zgornjem zgledu nadomesti vprašaja z ustreznima številkama. Kaj opaziš? 

 

 Zgled 3: Lovsko kočo na Plešivici je v soboto obiskalo 1206 pohodnikov. Približno 

tretjina se jih je odločila za kosilo, ki je stalo 7,60 €. Znesek, ki so ga zaslužili od 

kosil, je znašal približno: 

a) 2850 € 

b) 2900 € 

c) 3050 € 

d) 3200 € 

 

Berry, Graham in Smith (2006) so preučevali, kako učenci uporabljajo računalo. Izkazalo se 

je, da ga uporabljajo drugače, kot bi pričakovali. Z uporabo računala se namreč ne da vedno 

priti do končne in pravilne rešitve. Uporaba računala zahteva matematično znanje, saj le tako 

s pravilnimi postopki pridemo do končnih rezultatov. Torej nam pri reševanju nalog brez 

ustreznega predznanja tudi računalo ne pomaga. Ugotovitve, do katerih so prišli z 

opazovanjem učencev ter študentov pri reševanju nalog, lahko uporabimo tudi za navadna 

žepna računala. Ena od nalog za 11-letnike je bila, da poiščejo število, pomnoženo z 22, da bi 

dobili zmnožek 660. Vsi učenci so primer rešili pravilno, pri čemer le eden od njih računala ni 

uporabljal. Iz opazovanja so ugotovili, da je bilo kar nekaj takih učencev, ki so do rezultata 

prišli s poskušanjem. Eden od načinov, s katerim so prišli do rezultata, je zapisan spodaj. 

 

Slika 1: Primer reševanja naloge s poskušanjem 
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Druga skupina so bili študenti z najboljšimi ocenami. Kljub spodbujanju in prigovarjanju 

profesorice, naj pri reševanju uporabljajo računalo, se je izkazalo, da ga večina ni uporabljala. 

Po intervjuju s študenti so ugotovili dva razloga, ki sta bila »kriva« za neuporabo računal. Prvi 

je bil ta, da so prej vedno uporabljali znanstveno računalo, za potrebe raziskave pa so 

uporabljali grafično računalo. Mislili so, da bodo z uporabo računal dobili pri nalogah manj 

točk, zato so to navedli kot drugi razlog za neuporabo. Tretja skupina pa so bili študenti 

dodiplomskega študija, ki so reševali naloge, povezane z risanjem in branjem grafov. Nalogo, 

kjer so morali zapisati funkcijo narisanega grafa, je pravilno rešilo 43 % študentov, večina pa 

je do rešitve prišla z več koraki. Pri nalogi, kjer so morali graf narisati, pa je do pravilne 

rešitve prišlo le 10 % študentov, saj so ostali le prerisali prvi graf, ki ga je podalo računalo. 

 

Med opazovanjem tretje skupine pri reševanju nalog se je pokazalo, da le uporaba računala 

učenca ne pripelje do pravilne rešitve. Veliko je bilo namreč takih, ki so prerisali prvi graf, ki 

so ga videli na zaslonu. Pri tej nalogi se je izkazalo, da se na računalo brez ustreznega 

predznanja ne moreš zanesti. Pomembno je, da znaš pravila za risanje funkcij, saj lahko tako 

preveriš, ali dani graf ustreza funkciji ali ne in posledično uspešno rešiš nalogo.  

 

Graham in Smith (2004) sta raziskala tudi, kakšne so prednosti uporabe grafičnega računala 

pri učencih v 5. razredu. Ustvarili so program, ki je preverjal učenčevo znanje poštevanke. S 

pomočjo programa so omogočili učenje poštevanke na zanimiv način, posledično pa so se z 

uporabo tehnologije učenci bolj zanimali za matematiko. Program je ponujal vaje na različnih 

ravneh zahtevnosti, učenci so dobili takojšen odziv na svoj odgovor, na koncu pa tudi končni 

rezultat uspešnosti vseh nalog. Celoten potek programa je predstavljen na spodnji sliki. 

 

Slika 2: Primeri zaslonov programa "Poštevanka" 
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Glavni cilj uporabe tega programa je bil, da učenci izboljšajo rezultat uspešnosti priklica 

poštevanke za 10 % (na začetku leta so bili 54-odstotno uspešni, želeli so doseči 64-odstoten 

uspeh). Ob koncu leta so dobili vprašalnik z 12 trditvami in vprašanje, ali jim je računalo 

sploh pomagalo pri učenju matematike. Rezultati so pokazali, da je velika večina učencev 

uživala v delu z grafičnimi računali in da bi jih želeli uporabljati še pogosteje, saj je z uporabo 

računal ura matematike veliko bolj zanimiva. Učenci pa so izrazili močno nestrinjanje z 

izjavo, da lahko grafično računalo uporabljalo le tisti, ki so pri matematiki uspešni. Po mnenju 

učencev imajo torej vsi korist od uporabe računal in bi morali imeti vsi tudi pravico 

uporabljati ga. 

 

Znanje poštevanke so v okviru raziskave preverili na začetku leta, spomladi in ob koncu 

šolskega leta. Izkazalo se je, da so učenci z uporabo grafičnih računal svoje znanje poštevanke 

zelo nadgradili. V spomladanskem času so dosegli 62,5 %, v poletnem času pa se je uspešnost 

reševanja povzpela na 84 %, torej je bil cilj dosežen. 

 

 

Slika 3: Rezultati napredka učencev pri znanju poštevanke po uporabi grafičnih računal 

Na koncu raziskave se je pokazalo, da so se učenci zelo radi učili na ta način. Poštevanka 

namreč marsikomu dela preglavice, vendar so raziskovalci in učitelji s pomočjo tehnologije 

dosegli, da je bilo učenje za učence zabavno ter tudi uspešno, kar kažejo dobljeni rezultati.  

1.3. ŽEPNO RAČUNALO IN SPOL UČENCEV 

Študije, ki raziskujejo uporabo žepnih računal, ne potrjujejo pogostega mnenja, da naj bi 

računala zmanjšala učenčevo spretnost računanja na pamet ali pisno. Broekman (2004) 

zagovarja, da uporaba tehnologije pri učenju omogoča učencem lažje razumevanje 

matematike, obenem pa pravi, da bi se s pomočjo tehnologije zmanjšale razlike v matematični 
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uspešnosti med spoloma. Ta raziskava je bila del večje raziskave o informacijsko-

komunikacijski tehnologiji (IKT), izvedena v Bocvani. Z njo so želeli oceniti, kakšne so 

razlike med spoloma, rezultati pa bi pripomogli k lažji odločitvi o uvedbi IKT v pouk 

matematike. 

 

V raziskavi so se osredotočili na tri spremenljivke, in sicer uporabnost žepnih računal, strah 

pred njimi in užitek pri delu z računali. S spremenljivko uporabnost so želeli ugotoviti, ali 

učenci vidijo uporabo žepnega računala kot pomožnega orodja pri učenju matematike in 

svojih vsakdanjih opravilih. Zanimalo pa jih je tudi, ali v uporabi uživajo ali pa jih je računal 

morda strah in ob njihovi uporabi občutijo tesnobo. Za vsako spremenljivko so podali štiri 

trditve, učenci pa so se morali odločiti, v kolikšni meri se z njimi strinjajo oziroma ne strinjajo 

(za odgovore je bila uporabljena štiristopenjske lestvica: zelo se strinjam, se strinjam, se ne 

strinjam in sploh se ne strinjam). 

 

Povprečna ocena za uporabnost žepnih računal je bila 3,10 za dekleta in 2,81 za fante, kar 

pomeni, da večina učencev uporabo računal ni videla kot prednost pri učenju matematike. 

Velike razlike med spoloma so se pokazale pri trditvi, da je žepno računalo neuporabno pri 

nadaljnjem delu. Glavni razlogi za to so: uporabniku je način uporabe računala nejasen, 

računalo je zahtevno za uporabo, za razumevanje pa je potrebno veliko časa. 

 

Izkazalo se je, da fantje bolj uživajo pri uporabi žepnih računal, saj je bila povprečna ocena 

3,11, pri dekletih pa 2,96. Nizki povprečni oceni prve (uživam pri uporabi žepnega računala v 

matematičnih aktivnostih) in tretje trditve (uživam v reševanju matematičnih problemov z 

uporabo žepnega računala) sta pokazali, da večina učencev uživa pri delu z računalom, vendar 

pri stvareh, ki se ne tičejo matematike. Mnogi učenci so mnenja, da so žepna računala 

zamudna, njihova slabost pa je ta, da ne pokažejo, ali je rezultat pravilen ali ne. 

 

Pri tretji spremenljivki so preučevali strah pri uporabi žepnih računal, kjer se je pokazalo, da 

se učenci bojijo uporabljati računala. Povprečna ocena za dekleta je bila 3,14, za fante pa 

2,75, kar pomeni, da večji strah občutijo dekleta. Levenov test v tem pogledu ni pokazal 

bistvenih razlik med fanti in dekleti, razen pri tretji trditvi. Rezultat je namreč pokazal, da se 

nekateri bojijo uporabljati računalo, ko se jim kaj zalomi, saj ne vedo, kako naprej. Bojijo se, 

da ne bodo prišli do pravilnega odgovora, saj jim ga računalo ne pove. 
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Odgovori nekaterih učencev, da se jim zdi uporaba računal zahtevna in da ne vedo, kako 

ukrepati, če se jim kaj zalomi, kaže na to, da imajo premalo znanja o uporabi računal. V 

Bocvani ima namreč večina dostop do računal, vendar se premalo osredotočajo na učenje 

uporabe tehnologije. Posledično so tako tudi odgovori učencev, da jim računalo pri učenju 

matematike ne pomaga, nekoliko pričakovani.  

1.4.  ŽEPNO RAČUNALO IN POSEBNE POTREBE UČENCEV 

O uporabnosti žepnih računal pa so Bouck, Joshi in Johnson (2012) izvedli raziskavo, kjer so 

primerjali učence 6. in 7. razreda brez ali s posebnimi potrebami. Učenci so se (ne glede na 

morebitne posebne potrebe) učili po dveh različnih učnih načrtih: nekateri po tako 

imenovanem »tradicionalnem« učnem načrtu, drugi pa po »netradicionalnem« učnem načrtu. 

Oba učna načrta sta predvidevala uporabo računal pri pouku. Ne glede na učni načrt, po 

katerem so se učili, se je izkazalo, da učenci bolj pogosto uporabljajo žepna računala pri 

izbirnih tipih nalog kot pri odprtih nalogah (izjema so bili učenci 6. razreda brez posebnih 

potreb, izobraženi na »tradicionalni« način). Vsi učenci brez posebnih potreb (razen prej 

omenjenega 6. razreda) so ocenili, da žepna računala uporabljajo bolj pogosto kot učenci s 

posebnimi potrebami. Analiza podatkov je pokazala, da so bili vsi učenci pri reševanju bolj 

uspešni, če so uporabljali žepno računalo. Iz spodnje slike (Slika 4) je razvidno, da so v 6. 

razredu žepna računala veliko pogosteje uporabljali učenci tistih šol, kjer so uporabljali 

»netradicionalni« učni načrt. 
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Slika 4: Samoocena o uporabi žepnih računal v 6. razredu pri reševanju nalog iz preizkusa (PP - posebne 

potrebe, UN - učni načrt, NSF - netradiconalni učni načrt) 

Drugače pa se je izkazalo za učence 7. razredov (Slika 5), saj je na razliko v uspešnosti 

reševanja vplivalo to, ali so naloge reševali učenci brez posebnih potreb ali pa so to storili 

učenci s posebnimi potrebami.  
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Slika 5: Samoocena o uporabi žepnih računal v 7. razredu pri reševanju nalog iz preizkusa (PP - posebne 

potrebe, UN - učni načrt, NSF - netradiconalni učni načrt) 

 

V obeh razredih so vsi učenci žepna računala uporabili za reševanje nalog izbirnega tipa. 

Raziskovalci so take rezultate pričakovali, saj so predpostavili, da odprti problemi učencem 

predstavljajo večji zalogaj. Pri nalogah odprtega tipa morajo učenci namreč poiskati postopek 

za reševanje in nato vnesti pravilne podatke, pri izbirnem tipu pa je to bolj enostavno. 

Rezultat lahko dobijo s poskušanjem, rešitev pa lahko preverijo tudi z računalom. 

 

Slika 6 prikazuje uspešnost učencev pri reševanju nalog z uporabo ali brez uporabe žepnega 

računala. Opazimo, da je uporaba žepnega računala pri vseh učencih povečala uspešnost. To 

je pričakovano, saj lahko z njim preverjajo rešitve, zmanjša se miselna obremenitev, do 

rezultata pa lahko pridejo tudi s poskušanjem. 
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Slika 6: Uspešnost učencev pri reševanju nalog z uporabo ali brez uporabe žepnega računala 

 

Razvidno je, da so bili vsi učenci brez uporabe računala približno enako uspešni. Izstopali so 

učenci 6. razreda s posebnimi potrebami, ki so dosegli najnižjo stopnjo uspešnosti. Vendar pa 

se je za te iste učence izkazalo, da jim je uporaba žepnega računala najbolj pomagala pri 

uspešnosti. Njihov rezultat uspešnega reševanje nalog se je izboljšal za dobrih 60 % in s tem 

so postali najbolj uspešni med vsemi učenci. Najmanj napredka pri uporabi žepnega računala 

pa se je pokazalo pri učencih s posebnimi potrebami v 7. razredu. Ti so namreč svojo 

uspešnost reševanja izboljšali le za slabih 10 %.  
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2. RAČUNALA V SLOVENSKIH OSNOVNIH ŠOLAH 

2.1.  UVAJANJE RAČUNALA V OSNOVNO ŠOLO 

Magajna ter Žakelj (2000) sta zapisala, da se z računali v vsakdanjem življenju srečujemo že 

dolgo časa, vendar vedno znova pride do vprašanja, ali je uporaba računala pri pouku 

matematike v osnovni šoli sploh smiselna. Pred časom so bili začetek uvajanja računala v 

pouk ter tudi način in pogostost uporabe odvisni od posamezne šole. Dolgo časa je veljalo, da 

se računala v osnovni šoli naj ne bi uporabljalo, v srednji šoli pa naj bi dijaki že obvladali 

osnovne operacije. Učni načrt iz leta 1998 pa že predvideva sistematično uvajanje žepnega 

računala v pouk matematike na predmetni stopnji v osnovni šoli, uvajanje pa naj bo tudi 

premišljeno. 

 

V učnem načrtu iz leta 2011 je pojem računalo prvič omenjeno v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju kot didaktično priporočilo. Tako je priporočljivo, da učenci v 2. 

razredu pri seštevanju in odštevanju števil do 100 uporabijo didaktična ponazorila, kot so 

enotske kocke, link kocke, denar, številski trak in med drugim tudi pozicijsko računalo (Učni 

načrt za matematiko, 2011, str. 16). Treba pa je omeniti, da se pozicijskega računala ne 

uporablja kot računsko sredstvo, ampak zgolj kot ponazorilo za števila. 

 

Od vsakega človeka se dandanes pričakuje, da zna brati in pisati oziroma da je pismen. 

Obstaja seveda veliko vrst pismenosti in ena od njih je tudi matematična pismenost. V 

raziskavi PISA 2006 je zapisano: »Matematična pismenost je posameznikova sposobnost 

prepoznavanja in razumevanja vloge, ki jo ima matematika v svetu, sposobnost postavljanja 

dobro utemeljenih odločitev in sposobnost uporabe in vpletenosti matematike na načine, ki 

izpolnjujejo potrebe posameznikovega življenja kot konstruktivnega in razmišljujočega 

posameznika.« V matematično pismenost pa je vključena tudi zmožnost uporabe orodij in 

pripomočkov, kamor spada uporaba računal, ki naj jih po načelu raziskave PISA učenci 

uporabljajo tako, kot bi jih uporabljali pri pouku v šoli. 

 

Prinčič Röhler in ostali (2000) so zapisali, da je treba biti pri uvajanju računala v pouk 

matematike pozoren na nekaj stvari: 

 Učenci naj v šoli in doma uporabljajo enaka računala (s tem se izognejo težavam pri 

uporabi). 
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 Računala morajo ustrezati nekaterim karakteristikam (računalo naj upošteva prednost 

operacij, vrstni red vnosa znakov naj bo čim bolj podoben vrstnemu redu zapisovanja 

na papir, prikazovalnik naj bo dvovrstičen, omogoča naj generiranje naključnih števil, 

naj ima vsaj en spomin, napajano naj bo z običajnimi baterijami ali s pomočjo sončnih 

celic, pokrito naj bo s čvrstim pokrovom). 

 Preden začnemo z uporabo računala, je treba nekaj ur posvetiti spoznavanju le-tega ter 

osvojiti osnovne operacije. 

 Računalo naj se ne uporablja prosto, ampak le, ko to določi učitelj ali kadar uporabo 

predpisuje učni načrt. 

 

Magajna ter Žakelj (2000) navajata, da se večino pojmov ter matematičnih postopkov v 

osnovni šoli da obravnavati ter rešiti tudi brez žepnega računala, izjema so npr.: korenjenje, 

kvadriranje, negativna števila. Lahko pa se tudi zgodi, da bodo učenci določeno snov težje 

razumeli z uporabo žepnih računal kot računskega orodja. Premo in obratno sorazmerje bodo 

učenci lažje razumeli ter reševali pisno z lepimi številkami, kot če bi uporabili decimalna 

števila in reševali nalogo s pomočjo žepnega računala. Pri matematiki v osnovni šoli se torej 

žepna računala uvaja predvsem zato, da bi jih učenci znali uporabljati kot računska orodja, kot 

učno sredstvo pa jih lahko učitelj uporabi po lastni presoji za dodatno motivacijo učencev. 

2.2. UPORABA ŽEPNEGA RAČUNALA 

Prinčič Röhler pravi (2000) da nam računalo omogoča, da izračune in matematične probleme 

rešimo hitro, seveda pa moramo pri tem razumeti postopke, s pomočjo katerih pridemo do 

rezultata. Računalo lahko uporabimo kot učno sredstvo ali kot računsko orodje.  

 

Magajna ter Žakelj (2000) navajata, da se žepno računalo lahko uporablja kot učno sredstvo 

pri vpeljevanju ter oblikovanju pojmov in ponazarjanju trditev oziroma postopkov. Žepno 

računalo lahko uporabimo: 

 za razumevanje pojmov 

Zgled: Z žepnim računalom izračunaj (5,2)
2
 ne da bi uporabil tipko X

2
. 

 

 Kot črno škatlo, ki daje odgovore na vprašanja, povezana z obravnavano vsebino. 

S pomočjo žepnega računala pridejo učenci do pravil, ki jih nato skupaj ustrezno 

utemeljimo. 
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Zgled: S pomočjo žepnega računala ugotovi, katere enakosti so pravilne. 

               

                

                    

Kaj si opazil? Oblikuj ugotovitve (pravila) in jih potrdi na dodatnih primerih. 

 

 za raziskovanje operacijskih vzorcev 

Zgled: Z žepnim računalom izračunaj 

123 ∙ 9 + 4 =                    1234 ∙ 9 + 5 =                    12345 ∙ 9 + 6 = 

Ali si odkril kaj zanimivega? Bi znal predvideti, koliko je 1234567 ∙ 9 + 8? 

 

Uporaba žepnega računala kot učnega sredstva je za učence zelo zanimiva, vendar se da vse 

zgoraj navedene zglede z manjšimi popravki (»lepe« številke, podani rezultati) rešiti tudi brez 

njega. Na koncu, ko že razumemo in obvladamo računske postopke, nam žepno računalo služi 

kot računsko orodje. V ta namen lahko žepno računalo uporabimo: 

 za izvajanje osnovnih računskih operacij, 

 kot nadomestek za računske tabele, 

 za računanje vrednosti računskih izrazov, 

 za preverjanje rešitev. 

Z uporabo žepnega računala pridobimo na času in lahko posledično rešimo več primerov, s 

tem snov bolj utrdimo in si pridobimo več izkušenj za nadaljnje reševanje. 

 

Uporaba računala se izkaže za koristno, saj se lahko učenci bolj osredotočijo na reševanje 

problema in o njem razmišljajo, ne da bi skrbeli, ali se bodo zmotili pri izračunu. Pri uporabi 

računala pa je pomembno, da
5
: 

 Znajo učenci oceniti približen rezultat, saj lahko pri računanju z računalom pride do 

napake (napačno vstavljene številke, napačno postavljena ali pozabljena decimalna 

vejica, predolg pritisk na tipko – številka se izpiše večkrat). 

 Učencem postavimo vprašanja ter naloge, o katerih se naj pogovarjajo in razmišljajo o 

postopkih, s pomočjo katerih pridejo do rešitve problema. 

 Se učenec nauči sam presoditi, ali je pri določeni nalogi smiselno uporabiti računalo 

ali je lažje nalogo rešiti na drug način. 

                                                 
5
 http://www.sedl.org/scimath/quicktakes/qt9803.html 

http://www.sedl.org/scimath/quicktakes/qt9803.html
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2.3.  RAČUNALO V UČNEM NAČRTU MATEMATIKE 

Rojkova (2008) je zapisala, da so leta 2007 začeli s posodabljanjem učnih načrtov v osnovni 

šoli in gimnaziji. S posodobljenim učnim načrtom za osnovno šolo naj bi tehnologijo 

uporabljali za razvijanje matematičnih pojmov, raziskovanje in modeliranje, avtomatizacijo 

postopkov, predstavitev rezultatov dela in preverjanje znanja. Vse to lahko dosežemo z 

različnimi vrstami informacijsko–komunikacijske tehnologije, med najbolj izpostavljena pa 

sodijo tudi numerična žepna računala. 

 

2.3.1.  INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA 

»Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) je lahko sredstvo za razvoj matematičnih 

pojmov, sredstvo za ustvarjanje, simuliranje in modeliranje realnih ali učnih situacij, lahko je 

učni pripomoček ali komunikacijsko sredstvo« (Učni načrt za matematiko, 2011, str. 80). 

 

V razredu lahko učitelj uporabi različne vrste tehnologij. Lahko se odloči za računalniške 

programe, ki služijo kot pomoč pri učenju geometrije, funkcij, za obdelavo statističnih 

podatkov, prek interneta lahko posreduje učna gradiva, učenci iščejo določene informacije; 

uporablja se tudi programe in orodja za zapis ter predstavitev podatkov (npr. interaktivna 

tabla), na voljo pa so tudi numerična in grafična računala. S pomočjo vse naštete tehnologije 

razvijamo matematične pojme, lažje raziskujemo in utrdimo nove postopke, nazorno lahko 

predstavimo dobljene rezultate našega dela, učitelj pa lahko tehnologijo uporabi pri 

preverjanju učenčevega znanja (Učni načrt za matematiko, 2011, str. 80 - 81). 

 

2.3.2.  OPERATIVNI CILJI 

V učnem načrtu iz leta 2011 so zapisani operativni cilji in učne vsebine, njihovo zaporedje pa 

določijo učitelji v letni pripravi. V letno pripravo vključijo tudi kompetence, medpredmetno 

sodelovanje in cilje kroskurikularnih tem, kamor sodi tudi informacijsko-komunikacijska 

tehnologija (Učni načrt za matematiko, 2011, str. 8).  

 

V tem podpoglavju diplomske naloge sem izpisala določene dele iz učnega načrta za osnovno 

šolo pri predmetu matematike. Učni načrt je sestavila predmetna komisija, izdala pa sta ga 

Ministrstvo RS za šolstvo in šport ter Zavod RS za šolstvo. V nadaljevanju so navedeni 
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posamezni vzgojno-izobraževalna obdobja in operativni cilji, povezani z uporabo žepnega 

računala, ki so predvideni za vsak razred predmetne stopnje.  

 

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje 

6. razred 

Sklop: merjenje 

Učenci: 

 pretvarjajo večimenske kotne enote v istoimenske in obratno ter računajo z njimi (tudi 

z uporabo žepnega računala).  

 

Sklop: računske operacije in njihove lastnosti 

Učenci: 

 zanesljivo izračunajo vrednost številskega izraza z žepnim računalom, 

 uporabljajo računalo pri računskih operacijah z decimalnimi števili, 

 zanesljivo izračunajo vrednost izraza z žepnim računalom (zlasti izrazi z več 

operacijami). 

 

Sklop: racionalna števila 

Učenci: 

 zapisujejo in berejo decimalna števila na žepnem računalu. 

 

Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje 

7. razred 

Sklop: računske operacije in njihove lastnosti 

Učenci: 

 z žepnim računalom pretvorijo ulomek v decimalno številko, 

 z žepnim računalom izračunajo vrednost izraza z ulomki. 

 

Sklop: odstotni (procentni) račun ter premo in obratno sorazmerje 

Učenci: 

 rešujejo besedilne naloge z odstotki in pred računanjem ocenijo rezultat (tudi z 

uporabo žepnega računala, vendar brez neposredne tipke %). 
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8. razred 

Sklop: geometrijski pojmi 

Učenci: 

 rešijo besedilne naloge v povezavi s krogom (z računalom in brez njega), 

 rešijo besedilne naloge z uporabo Pitagorovega izreka v ravnini (z računalom in brez 

njega), 

 izračunajo površino in prostornino kocke ter kvadra (z računalom in brez njega).  

 

Sklop: računske operacije z ulomki 

Učenci: 

 uporabljajo žepno računalo pri računanju z negativnimi števili. 

 

Sklop: računske operacije in njihove lastnosti 

Učenci: 

 z žepnim računalom zanesljivo izvajajo računske operacije z racionalnimi števili. 

 

Sklop: potence 

Učenci: 

 uporabljajo računalo za računanje s števili, ki so zapisana kot potence, 

 izračunajo z računalom kvadratni koren pozitivnega racionalnega števila, 

 računajo kvadratni koren z žepnim računalom ter izračunajo vrednost izraza, kjer 

nastopajo kvadratni koreni.  

 

9. razred 

Sklop: geometrijski pojmi 

Učenci: 

 izračunajo površino in prostornino prizme ter valja (z računalom in brez njega). 

 

Sklop: merila za sredino in razpršenost  

Učenci: 

 izračunajo sredino z žepnim računalom in s preglednico. 
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1. NAMEN EMPIRIČNEGA DELA 

V prvem poglavju sem predstavila izbrane raziskave, ki so jih po svetu izvedli o uporabi 

žepnih računal v učnem procesu in odnosu učencev do žepnih računal. Drugo poglavje govori 

o tem, kako je z uporabo računal v naših šolah ter o predvideni uporabi računal v učnem 

načrtu za matematiko. Pri nas so bila žepna računala v pouk matematike v osnovni šoli 

uvedena že z učnim načrtom iz leta 1998, vendar se je od takrat že marsikaj spremenilo. 

Čeprav se žepna računala uporablja pri pouku, nismo zasledili nobenih raziskav o tem, kako 

jih pri nas uporabljajo učenci izven pouka niti ni raziskav o odnosu učencev do njih. Učni 

načrt iz leta 1998 se je spremenil in sedaj je predvidena širša uporaba žepnega računala. 

Spremenila so se tudi računala, ki so dostopnejša, opravljajo lahko več operacij. Ne nazadnje 

se je spremenila tudi druga tehnologija, saj danes obstaja veliko pripomočkov, s pomočjo 

katerih lahko izvajajmo računske operacije. Da bi spoznala vlogo računal v dejavnostih 

učencev, sem izvedla anketo, s katero sem želela dobiti odgovore na raziskovalna vprašanja o 

tem, kako pogosto učenci uporabljajo žepna računala, kako so se usposobili za njihovo 

uporabo, kdaj jih uporabljajo pri domačih nalogah in kakšen odnos gojijo do njih. 

 

3.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Na kakšen način uporabljajo žepno računalo učenci v osnovni šoli in kakšen odnos 

imajo učenci do uporabe žepnih računal? 

 Ali se načini uporabe in stališča o uporabi žepnih računal razlikujejo med učenci na 

začetku in na koncu 3. triletja osnovne šole? 

 Ali se načini uporabe in stališča o uporabi žepnih računal razlikujejo med dekleti in 

fanti? 

 Ali se načini uporabe in stališča o uporabi žepnih računal razlikujejo med bolj in manj 

uspešnimi učenci pri pouku matematike? 

 

Da bi ugotovila, na kakšen način učenci uporabljajo žepna računala, sem jim zastavila 

vprašanja, ki se nanašajo na uporabo računal pri pouku matematike in drugih predmetih ter 

izdelavi domačih nalog. Zanimala me je tudi pogostost uporabe računal, kako so se jih naučili 
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uporabljati in kako vpliva mnenje staršev o uporabi na njihovo dejansko uporabo. Veliko sem 

o načinu uporabe žepnih računal izvedela tudi iz nalog, ki sem jih zastavila učencem. Učenci 

so za posamezne primere računov navedli, ali bi primer rešili na pamet, pisno brez uporabe 

žepnega računala ali pa bi si pri reševanju pomagali z žepnim računalom. Zanimal me je tudi 

odnos učencev do računal. Zapisala sem nekaj trditev, učenci pa so označili, v kakšni meri se 

z njimi strinjajo oziroma ne strinjajo. Iz odgovorov sem lahko preučila, kako se stališča 

učencev o uporabi računal razlikujejo glede na razred, spol in učno uspešnost pri predmetu 

matematika. 

 

3.3. METODOLOGIJA 

3.3.1. VZOREC 

V raziskavi sta sodelovala po dva razreda predmetne stopnje iz dveh podeželskih osnovnih 

šol, in sicer iz Osnovne šole Dolenjske Toplice in Osnovne šole Vavta vas. Na vprašanja je 

odgovorilo 124 učencev, in sicer 66 iz 7. razreda in 58 iz 9. razreda. Iz 7. razreda je anketo 

rešilo 35 deklic in 31 fantov, v devetem razredu pa je bilo deklic 31, fantov pa 27.  

 

Tabela 1: Vzorec anketirancev glede na razred, spol in oceno pri matematiki 

 Ocena iz matematike v 1. polletju 

1 2 3 4 5 

7. razred 

m 

 

6 14 11 

 ž 

 

9 7 14 5 

Skupaj 

 

15 21 25 5 

9. razred 

m 1 9 7 3 7 

ž 1 

 

9 13 8 

Skupaj 2 9 16 16 15 

Skupaj 

 

2 24 37 41 20 

 

 

3.3.2. RAZISKOVALNI INSTRUMENTI IN ZBIRANJE PODATKOV 

V diplomskem delu sem kot raziskovalni instrument uporabila anketni vprašalnik, ki je 

vseboval 12 enot. Prvi del anketnega vprašalnika so tvorila vprašanja o splošni uporabi 

računal v šoli in doma ter vplivih na učenčevo odločitev za uporabo računala. V tem delu sem 
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učencem zastavila deset vprašanj, med katerimi je bilo pet vprašanj zaprtega tipa, pet pa 

kombiniranega tipa. Pri enajstem vprašanju sem zapisala posamezne naloge, kjer so nato 

učenci označili, ali bi nalogo rešili na pamet, pisno brez žepnega računala ali bi si pomagali z 

žepnim računalom. Zadnja naloga anketnega vprašalnika je bila sestavljena iz 22 trditev, za 

katere so učenci zapisali, v kolikšni meri se s posamezno trditvijo strinjajo oziroma ne 

strinjajo. Uporabila sem štiristopenjsko lestvico: zelo se strinjam, se strinjam, se ne strinjam, 

sploh se ne strinjam. Uporabljene trditve sem priredila po raziskavi, ki sta jo izvedla Ted 

Graham ter Paulette Smith (Graham, Smith, 2004, str. 234). S trditvami sem preverila, ali 

učenci radi uporabljajo žepno računalo in pri tem uživajo ali se jim zdi uporaba pri pouku 

smiselna in s kakšnimi občutki uporabljajo žepna računala. 

 

Najprej sem izvedla pilotsko anketiranje na vzorcu petih učencev sedmega in petih učencev 

devetega razreda. Pri dveh vprašanjih je prišlo do težav, saj nekateri med ponujenimi niso 

našli »svojega« odgovora. Tako sem vprašanje zaprtega tipa spremenila v vprašanje 

kombiniranega tipa in učencem omogočila, da so lahko sami dopisali svoj odgovor. 

 

Anketiranje sem na obeh šolah izvedla v maju 2013. Za anketiranje vseh učencev sem 

potrebovala tri dni, in sicer dva dni na Osnovni šoli Dolenjske Toplice in en dan na Osnovni 

šoli Vavta vas. Vsi učenci so anketni vprašalnik reševali v šoli pri pouku matematike, fizike 

ali slovenščine. Najprej sem jim podala navodila, jim razdelila vprašalnike in jih opozorila na 

nekatere naloge. Po končanem reševanju sem vsak vprašalnik pregledala, da sem preverila, ali 

so učenci res odgovorili na vsa zastavljena vprašanja. Celoten anketni vprašalnik so učenci 

rešili v 10–15 minutah. 

 

V nadaljevanju navajam povzetek vprašanj anketnega vprašalnika brez možnih odgovorov. 

Celoten anketni vprašalnik se nahaja v prilogi. 

V1: S čim si doma pomagaš pri računanju? 

V2: Kako si pri računanju pomagaš pri pouku matematike?  

V3: Kako pogosto uporabljaš žepno računalo pri učenju matematike (doma ali v šoli). 

V4: Kako pogosto uporabljaš žepno računalo iz razlogov, ki niso povezani s poukom 

matematike?  

V5: Kdo te je naučil uporabljati žepno računalo?  

V6: Kaj menijo tvoji starši o uporabi žepnega računala pri domačih nalogah?  

V7: Katere vrste računal uporabljaš pri izdelavi domačih nalog?  
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V8: Kdaj se odločiš za uporabo žepnega računala pri domačih nalogah?  

V9: Kdaj tvoji prijatelji uporabljajo žepno računalo pri domačih nalogah?  

V10: Kako pogosto nosiš žepno računalo v šolo?  

V11: Pri pisanju domače naloge naletiš na spodaj navedene vmesne račune. Ali bi posamezne 

izračune izračunal na pamet, pisno ali z žepnim računalom? 

 15 + 7 =  

 115 – 8 =  

 8 ∙ 7 =  

 2,3 ∙ 3 =  

 9,7 ∙ 11,9 =  

 35 : 7 =  

 56 : 2,8 =  

 
 

 
 + 
 

 
 =  

 
 

 
 ∙ 48 =  

 36 % =  (okrajšano) 

 
  

  
 = ,   

 c =        =        =  

 P = 2∙π∙r∙(r + v) = 2∙π∙7∙(7 + 5) =  ∙ π 

V12: V kolikšni meri se strinjaš s posameznimi trditvami? 

V12.1: Pri uporabi računala uživam. 

V12.2: Računalo mi pomaga pri izračunih v vsakdanjem življenju.  

V12.3: Računalo je enostavno za uporabo. 

V12.4: Misel na uporabo računala me straši. 

V12.5: Kadar pri uri matematike uporabljamo računalo, zelo uživam. 

V12.6: Uporaba računala zmanjšuje moje sposobnosti računanja na pamet. 

V12.7: Želim, da bi računalo večkrat uporabljali pri pouku matematike. 

V12.8: Računalo mi pomaga pri učenju novih znanj in spretnosti. 

V12.9: Uporaba računala me skrbi, ker ga ne znam pravilno uporabljati. 

V12.10: Računalo je zahtevno za uporabo. 

V12.11: Uporaba računala poleni učenca. 

V12.12: Ko uporabljamo računala, je matematična ura bolj zanimiva. 
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V12.13: Le učenci, ki so uspešni pri matematiki, smejo uporabljati računalo. 

V12.14: Vse, kar lahko naredim z uporabo računala, lahko naredim tudi na drug način. 

V12.15: Uporaba računala se mi zdi kot nekakšno goljufanje. 

V12.16: Lažje razmišljam, če pri nalogah uporabljam računalo. 

V12.17: Uživam v reševanju matematičnih problemov z uporabo računala. 

V12.18: Uporaba računala mi omogoča boljše razumevanje matematike. 

V12.19: Uporaba računala zmanjšuje moje sposobnosti pisnega računanja. 

V12.20: Pri uporabi računala se ne počutim sproščeno. 

V12.21: Za uporabo računala bi potreboval več navodil. 

V12.22: Uporabo računala bi v šoli prepovedal. 

3.3.3. OBDELAVA PODATKOV 

Na vsako izpolnjeno anketo sem zapisala kodo, da sem lažje preverjala podatke, ki sem jih 

vnašala v računalnik. Pridobljene odgovore sem obdelala s pomočjo programa Microsoft 

Excel. V preglednico sem v prvi stolpec zapisala šifro učenca, nato spol, razred, oceno in 

odgovore na vsa zastavljena vprašanja. S pomočjo vrtilnih tabel sem ustvarila preglednice, iz 

katerih je razvidno, koliko učencev je na določeno vprašanje odgovorilo s posameznim 

odgovorom. Poleg številčno prikazanih odgovorov sem za lažjo nadaljnjo analizo dodala tudi 

rezultate, zapisane odstotkovno. Pri ugotavljanju odstotkovnih razlik v odgovorih glede na 

razred, spol oziroma uspešnost sem si pomagala s testom χ
2
. Pri tem sem ponekod združevala 

odgovore v nove kategorije. 

3.4. REZULTATI Z ANALIZO 

Podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom, sem analizirala po zastavljenih raziskovalnih 

vprašanjih. Zanimalo me je, kako se uporaba in odnos do žepnega računala razlikujeta glede 

na starost oziroma razred, ki ga obiskujejo anketiranci. Preverila sem tudi, ali se odgovori na 

zastavljena vprašanja razlikujejo glede na to, ali so odgovarjale deklice ali dečki, na koncu pa 

sem analizirala, kako ocena učencev pri predmetu matematike vpliva na to, kako učenci 

uporabljajo žepna računala in kakšen odnos imajo do njih. Vse primerjave sem s pomočjo 

programa Microsoft Excel prikazala s stolpčnimi grafikoni z izraženimi odstotki. Pod grafe 

sem dodala interpretacijo dobljenih rezultatov in zapisala, ali so razlike statistično pomembne. 
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3.4.1. ANALIZA PODATKOV GLEDE NA RAZRED 

 

Graf 1: računski pripomočki (glede na razred), s katerimi si učenci pomagajo doma 

Iz grafa je razvidno, da si skoraj vsi učenci pri računanju pomagajo z računskim 

pripomočkom, razen 3,03 % sedmošolcev, ki računala ne uporabljajo. Največ jih uporablja 

svoje žepno računalo, ostali pa si večinoma pomagajo z mobilnim telefonom, računalom na 

računalniku ali kako drugače. Rezultat, da največ devetošolcev uporablja svoje žepno 

računalo, sedmošolci pa se poslužujejo drugih računal, je pričakovan, saj sedmošolci za 

razliko od devetošolcev žepnega računala v šoli skoraj ne uporabljajo.  

Deleža učencev v 7. in 9. razredu, ki si doma pomagajo z žepnim računalom, se statistično 

pomembno razlikujeta (p = 0,000). 

 

Tabela 2: Število posameznih odgovorov na vprašanje "S čim si doma pomagaš pri računanju" glede na 

razred 

  

Z žepnim 

računalom 

Brez 

žepnega 

računala Skupaj 

7. razred 26 40 66 

9. razred 42 16 58 

Skupaj 68 56 124 
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Tabela 3: Statistični test za vprašanje "S čim si doma pomagaš pri računanju" glede na razred 

χ
2
 df p 

14,775 1 0,000 

 

 

 

Graf 2: računski pripomočki (glede na razred), s katerimi si učenci pomagajo v šoli 

Pri tem vprašanju se je zopet pokazalo, da je v učnem načrtu za sedmi razred predvidenih 

manj ur uporabe žepnega računala kot v devetem razredu, saj je večina (78,79 %) 

sedmošolcev odgovorila, da pri pouku matematike žepnega računala ne uporablja. Najbolj 

pogost odgovor pri devetošolcih pa je bil, da si pri pouku matematike pomagajo s svojim 

žepnim računalom. Glede na to, da učenci pri pouku za računanje ne smejo uporabljati 

mobitelov, se vseeno najde določen delež takih, ki tega ne upoštevajo.  

 

Delež učencev, ki si pri računanju pri pouku matematike pomagajo z žepnim računalom 

(svojim ali šolskim), znaša v 7. razredu 18,19 %, v 9. razredu pa 70,69 %. χ
2
-test pokaže, da 

je razlika statistično pomembna (p = 0,000). 
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Graf 3: pogostost uporabe ŽR pri učenju matematike 

Več kot polovica sedmošolcev in velika večina devetošolcev pri učenju matematike uporablja 

žepno računalo le enkrat ali dvakrat na teden. V neuporabi žepnih računal za potrebe 

matematike prevladujejo sedmošolci, med tistimi, ki žepno računalo uporabljajo vsak dan, pa 

prevladujejo devetošolci.  

 

Deleža sedmošolcev in devetošolcev, ki uporabljajo žepno računalo do dvakrat na teden (pri 

učenju matematike), se statistično pomembno razlikujeta (p = 0,000). 

 

3,03 12,12 

51,52 

33,33 

10,34 

3,45 

37,93 41,38 

6,90 
0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

Vsak dan 5-6 krat na 
teden 

3-4 krat na 
teden 

1-2 krat na 
teden 

Ga ne 
uporabljam 

%
 

Oceni, kako pogosto pri učenju matematike 
uporabljaš ŽR (doma ali v šoli) 

7. r (N = 66) 

9. r (N = 58) 



30 

 

 

Graf 4: pogostost uporabe ŽR iz drugih razlogov 

Rezultati so pokazali, da 63,64 % sedmošolcev in 43,10 % devetošolcev žepnega računala 

sploh ne uporablja, razen pri učenju matematike. Tisti, ki pa žepno računalo uporabljajo pri 

drugih predmetih v šoli ali doma in v trgovini, so predvsem devetošolci in ga uporabijo le 

enkrat ali dvakrat na teden. Iz drugih razlogov žepno računalo uporablja le 3,03 % 

sedmošolcev in 1,72 % devetošolcev. 

 

Odgovor e) je izbralo 63,64 % sedmošolcev in 43,10 % devetošolcev. Deleža se statistično 

pomembno razlikujeta (p = 0,000). 
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Graf 5: kdo je učence naučil uporabljati žepno računalo 

Dobra polovica devetošolcev in 46,97 % sedmošolcev se je žepno računalo naučilo 

uporabljati samo, veliko anketirancev pa se je uporabe naučilo od staršev. Večina 

sedmošolcev, ki se žepnega računala ni naučila uporabljati sama, se je tega naučila od staršev, 

devetošolce pa je naučila učiteljica. Iz rezultatov je tudi razvidno, da so k pravilni uporabi 

žepnega računala najmanj pripomogli prijatelji, saj se je le majhen odstotek anketirancev 

odločil za ta odgovor. Nekateri so zapisali, da jih je uporabe žepnega računala naučila babica, 

teta, eden od učencev pa se ne spomni, kdo ga je naučil. 

 

Deleža sedmošolcev in devetošolcev, ki so se sami naučili uporabljati žepno računalo, se 

statistično pomembno ne razlikujeta (p = 0,362). 
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Graf 6: mnenje staršev o uporabi žepnega računala pri domačih nalogah 

Pri vprašanju o mnenju staršev o uporabi žepnega računala pri domačih nalogah prevladujejo 

trije odgovori. Največ staršev uporabo žepnega računala dovoli pri tistih snoveh, pri katerih to 

dovoli učiteljica. Za ta odgovor se je odločila večina sedmošolcev, medtem ko je največ 

devetošolcev obkrožilo odgovor, da je staršem vseeno, kdaj uporabijo žepno računalo. Največ 

svobode pri odločitvi o uporabi žepnega računala pri domačih nalogah imajo devetošolci, prav 

tako lahko žepno računalo pri domačih nalogah uporabljajo v večji meri kot sedmošolci. Kar 

16,67 % staršev sedmošolcem ne dovoli uporabe računala, izmed devetošolcev pa se ni nihče 

odločil za ta odgovor. Nekateri učenci pa so zapisali, da starši ne vedo, da ga uporabljajo, da 

starši zaupajo v njihovo presojo, kdaj ga uporabiti, da ga lahko uporabljajo za težje primere in 

da ga lahko uporabijo za preverjanje rezultatov domače naloge. 

 

Deleža učencev v 7. in 9. razredu, ki si pri domačih nalogah lahko pomagajo z žepnim 

računalom (odgovor a) ali b) ), se statistično pomembno ne razlikujeta (p = 0,887). 
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Graf 7: računski pripomočki učencev pri reševanju domače naloge 

Izmed vseh odgovorov prevladujete dva, in sicer žepno računalo in računalo na mobilnem 

telefonu. Največ devetošolcev pri domačih nalogah izmed različnih računskih pripomočkov 

uporablja žepna računala. Za razliko od devetošolcev si sedmošolci pri računanju v večini 

pomagajo z mobilnim telefonom. Računalo na računalniku očitno ni aktualno, saj se 

računanja z njim ne poslužuje nobeden od učencev. Računalo na internetu uporablja le 1,72 % 

učencev, 1,52 % učencev ne uporablja nobenega računskega pripomočka, eden od učencev pa 

uporablja ali žepno računalo ali računalo na mobilnem telefonu. 

 

Odgovor a) je izbralo 43,94 % sedmošolcev in 63,79 % devetošolcev. Deleža se statistično 

pomembno razlikujeta (p = 0,027). 
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Graf 8: uporaba žepnega računala pri domačih nalogah 

Skoraj polovica sedmošolcev in devetošolcev uporablja žepno računalo pri domačih nalogah v 

tistih primerih, kot to dovoli učiteljica. Za ta odgovor se je odločilo 42,42 % sedmošolcev, 

devetošolci pa so se v enakem številu odločili za ta odgovor ter za odgovor, da žepno računalo 

uporabijo vedno, ko je treba kar koli izračunati. Na sedmošolce in njihovo uporabo žepnega 

računala vpliva tudi mnenje staršev, saj jih 18,18 % računalo uporabi le takrat, ko to dovolijo 

starši, 13,64 % pa je takih, ki žepnega računala pri domačih nalogah nikoli ne uporabijo. 

Večina tistih, ki se ni odločila za noben ponujen odgovor, je zapisala, da žepno računalo 

uporabi v tistih primerih, ko je račun prezahteven in se ga ne da rešiti na pamet.  

 

Delež učencev, ki uporabljajo žepno računalo vedno, ko je treba kar koli izračunati, znaša v 7. 

razredu 22,73 %, v 9. razredu pa 44,83 %. χ
2
-test pokaže, da je razlika statistično pomembna 

(p = 0,009). 

 

 

22,73 

42,42 

18,18 13,64 

3,03 

44,83 44,83 

1,72 
5,17 

3,45 
0,00 

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 

25,00 

30,00 

35,00 

40,00 

45,00 

50,00 

Vedno, kadar 
je potrebno 

karkoli 
izračunati 

Kadar tako 
naroči 

učiteljica 

Kadar mi 
dovolijo starši 

Nikoli Drugo 

%
 

Kdaj uporabiš ŽR pri domačih nalogah? 

7. r (N = 66) 

9. r (N = 58) 



35 

 

 

Graf 9: mnenje o prijateljevi uporabi žepnega računala pri domačih nalogah 

Odgovori so podobni tistim iz prejšnjega vprašanja. Vendar večina učencev vseeno meni, da 

njihovi prijatelji uporabijo žepno računalo vedno, ko je treba kar koli izračunati. Ta odgovor 

je prevladoval med devetošolci, medtem ko so se sedmošolci v večini odločili za odgovor, da 

njihovi prijatelji uporabijo žepno računalo, kadar tako naroči učiteljica. Nobeden devetošolec 

pa ni mnenja, da njihovi prijatelji za dovoljenje za uporabo žepnega računala sprašujejo svoje 

starše.  

 

Delež učencev, ki menijo, da njihovi prijatelji uporabijo žepno računalo vedno, ko je treba kar 

koli izračunati, znaša v 7. razredu 33,33 %, v 9. razredu pa 62,07 %. χ
2
-test pokaže, da je 

razlika statistično pomembna (p = 0,001). 

 

33,33 

36,36 

16,67 
13,64 

62,07 

36,21 

1,72 0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

70,00 

Vedno, kadar je 
potrebno karkoli 

izračunati 

Kadar tako naroči 
učiteljica 

Kadar jim dovolijo 
starši 

Nikoli 

%
 

Kdaj tvoji prijatelji uporabljajo ŽR pri domačih 
nalogah? 

7. r (N = 66) 

9. r (N = 58) 



36 

 

 

Graf 10: kako pogosto nosijo učenci žepna računala v šolo 

Kar 51,52 % sedmošolcev ter 27,59 % devetošolcev žepnega računala nikoli ne prinese v 

šolo, na kar mogoče vpliva to, da se ga pri pouku zelo malo uporablja. Vendar pa se pri 

odgovorih opazi razliko med sedmošolci in devetošolci. Dobra polovica devetošolcev (53,45 

%) ga namreč prinese v šolo vsak dan, saj ga potrebuje pri pouku fizike in kemije, sedmošolci 

pa teh dveh predmetov še nimajo. Le 4,55 % sedmošolcev ter 6,90 % devetošolcev pa prinese 

žepno računalo le takrat, ko imajo na urniku matematiko.  

 

Deleža sedmošolcev in devetošolcev, ki žepnega računala nikoli ne nosijo v šolo, se 

statistično pomembno razlikujeta (p = 0,007). 

 

Tabela 4: Deleži odgovorov glede na razred o načinih reševanja vmesnih računov pri domači nalogi 

 

Na pamet 

Pisni izračun brez 

žepnega računala 

Pomagal/a bi si z 

žepnim računalom 

7. r 9. r 7. r 9. r 7. r 9. r 

15 + 7 =  98,48 % 98,28 % 1,52 % 1,72 % 0 % 0 % 

115 – 8 =  83,33 % 98,28 % 15,15 % 0 % 1,25 % 1,72 % 

8 ∙ 7 =  93,94 % 98,28 % 6,06 % 1,72 % 0 % 0 % 

2,3 ∙ 3 =  25,76 % 24,14 % 57,58 % 63,79 % 16,67 % 12,07 % 

9,7 ∙ 11,9 =  3,03 % 0 % 56,06 % 68,97 % 40,91 % 31,03 % 

35 : 7 =  81,82 % 75,86 % 16,67 % 18,97 % 1,52 % 5,17 % 
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56 : 2,8 =  
7,58 % 6,90 % 50,00 % 50,00 % 42,42 % 43,10 % 

 

 
 + 
 

 
 =  

16,67 % 10,34 % 74,24 % 68,97 % 9,09 % 20,69 % 

 

 
 ∙ 48 =  

9,09 % 3,45 % 77,27 % 55,17 % 13,64 % 41,38 % 

36 % =  

(okrajšano) 37,88 % - 48,48 % - 13,64 % - 

  

  
 = ,   

18,18 % - 62,12 % - 19,70 % - 

c =        = 

       =  
- 10,34 %  - 37,93 % -  51,72 % 

P = 2∙π∙r∙(r + v) = 

2∙π∙7∙(7 + 5) = 

 ∙ π - 0 % - 27,59 % - 72,41 % 

 

Pri prvem vmesnem računu ni nobenih razlik, saj bi kar 98 % vseh anketirancev primer rešilo 

na pamet. Drugi primer vsebuje odštevanje dveh števil, kar očitno predstavlja težavo, saj bi 

približno 15 % vseh sedmošolcev primer rešilo pisno. Sledi primer množenja dveh števil, 

manjših od deset. Rezultat nam pokaže, da je znanje poštevanke še vedno težava, saj bi 4 % 

učencev primer rešilo pisno. Pri množenju dveh števil, kjer je eno decimalno število, so 

razlike že večje. Večina (60 %) bi rešila primer pisno, 25 % pa je takih, ki bi to rešili na pamet 

(prevladujejo sedmošolci). Primer, kjer sta obe števili decimalni, bi na pamet rešil le dober 

odstotek vseh učencev (oba sta sedmošolca). V obeh razredih bi največ učencev rešilo primer 

s pisnim izračunom, več sedmošolcev kot devetošolcev pa bi uporabilo žepno računalo. 

Deljenje dveh števil ne predstavlja težave, saj bi slabih 80 % učencev rešilo primer na pamet, 

vendar pa bi 3 % za reševanje uporabili žepno računalo. Polovica vseh anketiranih bi primer 

deljenja, kjer je eno število decimalno, rešila s pisnim izračunom, dobrih 42 % pa bi uporabilo 

računalo. Velika večina bi ulomka seštela s pisnim izračunom, približno enak odstotek 

učencev pa bi primer rešilo na pamet ali s pomočjo računala. Iz rezultatov je razvidno, da bi 

večji delež sedmošolcev primer rešil na pamet, devetošolci pa bi raje uporabili računalo. Le 

približno 6 % vseh učencev bi zmnožilo ulomek s celim številom na pamet. Največ bi jih ta 

primer rešilo s pisnim izračunom, prevladujejo pa zopet sedmošolci, saj bi se jih za ta način 
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odločilo več kot devetošolcev. Skoraj polovica sedmošolcev bi primer z odstotkom rešila s 

pisnim izračunom, ostala večina pa bi to storila na pamet. Prav tako bi jih primer zapisa 

ulomka z decimalno številko največ rešilo s pisnim izračunom, medtem ko je se približno 

enako število odločilo za druga dva odgovora (računanje na pamet in računanje s pomočjo 

žepnega računala). Devetošolcem očitno kvadriranje ter korenjenje predstavlja težavo, saj bi 

kar dobra polovica ta primer rešila s pomočjo žepnega računala. Prav tako bi zmnožek več 

števil rešili z uporabo računala, saj se je za ta odgovor odločilo kar dobrih 72 % vseh 

devetošolcev. Nobeden od njih pa zadnjega primera ne bi rešil na pamet.  

 

Pri posameznih računih se deleža sedmošolcev in devetošolcev, ki bi si pri izračunih pomagali 

z računalom, med seboj pomembno ne razlikujeta. Izjema so zadnji trije računi z deljenjem 

oziroma ulomki (p = 0,000). Sedmošolce se namreč že pri pouku matematike navaja, da 

ulomke ter naloge z odstotki rešujejo na pamet ali pisno in zato računala ne uporabljajo 

veliko. Devetošolci pa računalo uporabljajo že dlje časa in so ga navajeni uporabljati ter se 

zato posledično bolj odločajo za uporabo pri domači nalogi. 

 

Tabela 5: Povprečne vrednosti odgovorov na vprašanje o stališčih sedmošolcev in devetošolcev o uporabi 

računal 

 Likertova lestvica 

(1-zelo se strinjam, 2-se 

strinjam, 3-se ne 

strinjam, 4-sploh se ne 

strinjam) 

7. r 9. r 

Pri uporabi računala uživam. 2,45 2,21 

Računalo mi pomaga pri izračunih v vsakdanjem življenju.  2,35 2,16 

Računalo je enostavno za uporabo. 1,53 1,67 

Misel na uporabo računala me straši. 3,32 3,72 

Kadar pri uri matematike uporabljamo računalo, zelo uživam. 2,23 2,14 

Uporaba računala zmanjšuje moje sposobnosti računanja na 

pamet. 1,86 1,91 

Želim, da bi računalo večkrat uporabljali pri pouku matematike. 2,14 2,28 

Računalo mi pomaga pri učenju novih znanj in spretnosti. 2,64 2,64 

Uporaba računala me skrbi, ker ga ne znam pravilno 

uporabljati. 3,44 3,43 
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Računalo je zahtevno za uporabo. 3,23 3,43 

Uporaba računala poleni učenca. 2,08 1,95 

Ko uporabljamo računala, je matematična ura bolj zanimiva. 2,02 2,14 

Le učenci, ki so uspešni pri matematiki, smejo uporabljati 

računalo. 3,41 3,55 

Vse, kar lahko naredim z uporabo računala, lahko naredim tudi 

na drug način. 1,80 2,05 

Uporaba računala se mi zdi kot nekakšno goljufanje. 2,41 2,83 

Lažje razmišljam, če pri nalogah uporabljam računalo. 2,61 2,19 

Uživam v reševanju matematičnih problemov z uporabo 

računala. 2,41 2,21 

Uporaba računala mi omogoča boljše razumevanje matematike. 2,76 2,66 

Uporaba računala zmanjšuje moje sposobnosti pisnega 

računanja. 2,11 2,26 

Pri uporabi računala se ne počutim sproščeno. 2,98 3,10 

Za uporabo računala bi potreboval več navodil. 3,00 3,38 

Uporabo računala bi v šoli prepovedal. 3,18 3,57 

 

Sedmošolci in devetošolci se oboji strinjajo s trditvami: 

 »Računalo je enostavno za uporabo« 

 »Uporaba računala zmanjšuje moje sposobnosti računanja na pamet« 

 »Uporaba računala poleni učenca« 

 »Ko uporabljamo računala, je matematična ura bolj zanimiva« 

 »Vse, kar lahko naredim z uporabo računala, lahko naredim tudi na drug način«. 

 

Nekaj trditev pa je bilo tudi takih, s katerimi se sploh niso strinjali, in sicer: 

 »Misel na uporabo računala me straši« 

 »Uporaba računala me skrbi, ker ga ne znam pravilno uporabljati« 

 »Računalo je zahtevno za uporabo« 

 »Le učenci, ki so uspešni pri matematiki, smejo uporabljati računalo« 

 »Za uporabo računala bi potreboval več navodil« 

 »Uporabo računala bi v šoli prepovedal«. 
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Vsi učenci živijo v obdobju, ko je uporaba tehnologije del vsakdanjika, zato rezultat, da se jim 

zdi računalo zelo enostavno za uporabo, sploh ni presenetljiv. Posledično se računala ne bojijo 

uporabljati in ne potrebujejo dodatnih navodil za uporabo. Žepnega računala v osnovni šoli ne 

uporabljajo pogosto, zato je večina tudi mnenja, da vse, kar lahko naredi z uporabo računala, 

lahko naredi tudi na drug način.  

 

Zanimala me je tudi pomembnost razlik v stališčih med sedmošolci in devetošolci. To sem 

ugotavljala tako, da sem izračunala delež sedmošolcev oziroma devetošolcev, ki so za 

posamezno trditev izbrali odgovor se strinjam (odgovor 1 ali 2) oziroma se ne strinjam 

(odgovor 3 ali 4). S testom χ
2
 sem ugotovila, ali se deleža sedmošolcev in devetošolcev 

pomembno razlikujeta. 

 

Trditve, pri katerih se deleža statistično pomembno razlikujeta, so: 

 »Pri uporabi računala uživam« (p = 0,004) 

 »Kadar pri uri matematike uporabljamo računalo, zelo uživam« (p = 0,048) 

 »Računalo je zahtevno za uporabo« (p = 0,006) 

 »Uporaba računala se mi zdi kot nekakšno goljufanje« (p = 0,010) 

 »Lažje razmišljam, če pri nalogah uporabljam računalo« (p = 0,000) 

 »Uživam v reševanju matematičnih problemov z uporabo računala« (p = 0,028) 

 »Za uporabo računala bi potreboval več navodil« (p = 0,003).  

 

Do razlik med razredoma pride pri trditvah o uživanju pri uporabi žepnih računal, kjer se 

izkaže, da devetošolci bolj uživajo. Devetošolci žepno računalo uporabljajo že dlje časa in so 

vešči dela z njim, ne potrebujejo toliko navodil kot sedmošolci, zato pri uporabi bolj uživajo. 

Ne glede na to, v kolikšni meri sedmošolci uživajo pri uporabi računal, se jim to zdi kot 

nekakšno goljufanje. Verjetno ne vedo, da se žepno računalo največkrat uporablja pri snoveh, 

ki so že usvojene, in da z uporabo žepnega računala pridobimo na času, zato lahko rešimo več 

nalog in s tem obravnavano snov še dodatno utrdimo. 
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3.4.2. ANALIZA PODATKOV GLEDE NA SPOL 

 

Graf 11: računski pripomočki, s katerimi si učenci pomagajo doma (rezultati glede na spol) 

Kar 48,39 % fantov in deklet si pri računanju doma pomaga s svojim žepnim računalom. 

Tisti, ki ga nimajo, pa se odločajo za druge oblike računal, kot so računalo na mobitelu, 

računalniku, internetu … Glede na rezultate je razvidno, da vsi fantje uporabljajo računala, 

medtem ko 3,03 % deklet računala sploh ne uporablja. 

 

Deleža deklet in fantov, ki si doma pomagajo z žepnim računalom, se statistično pomembno 

ne razlikujeta (p = 0,666). 
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Graf 12: računski pripomočki, s katerimi si učenci pomagajo v šoli (rezultati glede na spol) 

Glede na pogovor z učiteljicami anketiranih učencev se pri pouku matematike zelo malo 

uporablja žepno računalo. Rezultati zato niso presenetljivi, saj je 54,84 % vseh učencev 

odgovorilo, da žepnega računala pri pouku ne uporabljajo. Naslednji najpogostejši odgovor je 

bil, da pri pouku uporabijo svoje žepno računalo. Za ta odgovor se je odločilo 29,31 % fantov 

ter 31,82 % deklet. Nekateri pa računala ne nosijo v šolo, zato je kar 12,10 % takih, ki si pri 

računanju pri pouku matematike pomagajo s šolskim računalom.  

 

Odgovor a) in b) je izbralo 43,94 % deklet in 41,38 % fantov. Deleža se statistično pomembno 

ne razlikujeta (p = 0,774). 
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Graf 13: rezultati ocene uporabe žepnega računala pri učenju matematike doma ali v šoli (rezultati glede 

na spol) 

Od vseh učencev je 20,97 % fantov in deklet odgovorilo, da žepnega računala pri učenju 

matematike sploh ne uporabljajo. Fantje v veliki večini (55,17 %) uporabljajo računala vsaj 

enkrat ali dvakrat na teden, prav tako je to najbolj pogost odgovor deklet (39,39 %). Vendar 

pa rezultati kažejo, da večji odstotek deklet žepno računalo uporablja manj pogosto kot 

njihovi sošolci.  

 

Delež deklet, ki žepno računalo uporabljajo do dvakrat na teden (pri učenju matematike), 

znaša 60,60 %, fantov pa 75,86 %. χ
2
-test pokaže, da razlika ni statistično pomembna (p = 

0,070). 
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Graf 14: ocena uporabe žepnega računala pri drugih predmetih, v trgovini ... (rezultati glede na spol) 

Za razliko od ocene uporabe žepnega računala pri učenju matematike, kjer prevladujejo fantje 

(uporaba enkrat do dvakrat na teden), rezultati kažejo, da dekleta bolj pogosto uporabljajo 

računala iz drugih razlogov. Dekleta v večjem številu uporabljajo žepno računalo pri drugih 

predmetih ali v trgovini ter drugje. Večji odstotek pa se kaže pri fantih in njihovi uporabi 

žepnega računala večkrat na teden. Ne glede na spol pa je 54,03 % takih, ki žepnega računala 

ne uporabljajo iz drugih razlogov. 

 

Deleža deklet in fantov, ki žepnega računala ne uporabljajo iz drugih razlogov, se statistično 

pomembno ne razlikujeta (p = 0,903). 
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Graf 15: odgovori učencev o tem, kdo jih je naučil uporabljati žepno računalo (rezultati glede na spol) 

Več kot polovica fantov in deklet se je uporabe žepnega računala naučila sama (50,81 %). 

Dekletom, ki se uporabe niso naučile same, so v večini primerov pomagali starši, prav tako 

tudi fantom, vendar so njim veliko pomagali tudi bratje oziroma sestre. Enemu od deklet je na 

pomoč priskočila teta, fantu pa je pri učenju pomagala babica. Le 1,61 % vseh učencev je bilo 

pri učenju uporabe žepnega računala deležnih pomoči prijateljev.  

 

Odgovor a) je izbralo 50,00 % deklet in 51,52 % fantov. Deleža se statistično pomembno ne 

razlikujeta (p = 0,866). 

 

50,00 

13,79 15,52 15,52 
1,72 3,45 

51,52 

6,06 

21,21 18,18 

1,52 1,52 
0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

Nihče, 
naučil sem 

se sam 

Učiteljica Starši Brat/sestra Prijatelj Drugo 

%
 

Kdo te je naučil uporabljati ŽR? 

Moški (N = 58) 

Ženske (N = 66) 



46 

 

 

Graf 16: mnenje staršev o uporabi žepnega računala pri domačih nalogah (rezultati glede na spol) 

Največ staršev, 32,26 %, dovoli uporabo žepnega računala pri tistih snoveh, pri katerih 

uporabo dovoli učiteljica. Ta odgovor je bil tudi najbolj pogost med dekleti (34,85 %). Za 

razliko od staršev deklet, starši fantov v večini dovolijo uporabo žepnega računala ne glede na 

obravnavano snov. Pri neuporabi so starši deklet bolj popustljivi, saj je večji odstotek fantov, 

ki računala pri domačih nalogah ne smejo uporabljati. Razliko med spoloma se opazi tudi pri 

odgovoru, da je staršem vseeno, saj se je za ta odgovor odločilo kar 28,79 % deklet, fantov pa 

le 18,97 %. Ostalih 7,26 % je zapisalo, da starši zaupajo v njihovo presojo ter da se lahko 

sami odločajo, kdaj bodo uporabili računalo, ali pa da ga lahko uporabijo le, ko je naloga 

pretežka. Eno od deklet je zapisalo, da starši ne vedo za uporabo, enemu od fantov pa starši 

dovolijo uporabo računala za preverjanje rešitev.  

 

Delež deklet, ki si pri domačih nalogah lahko pomagajo z žepnim računalom, znaša 22,73 %, 

fantov pa 32,76 %. χ
2
-test pokaže, da razlika ni statistično pomembna (p = 0,212). 
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Graf 17: uporaba računskih pripomočkov pri domači nalogi (rezultati glede na spol) 

Največji odstotek fantov in deklet, skupno 53,23 %, pri domači nalogi za računanje uporabi 

žepno računalo. Tisti fantje in dekleta, ki žepnega računala ne uporabljajo, se raje odločijo za 

računalo na mobilnem telefonu. Le eden od fantov uporabi računalo na internetu, medtem ko 

računala na računalniku ne uporablja nihče. 

 

Odgovor a) je izbralo 54,55 % deklet in 51,72 % fantov. Deleža se statistično pomembno ne 

razlikujeta (p = 0,753). 
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Rezultati kažejo, da največ učencev (43,55 %) upošteva navodila učiteljice in žepno računalo 

uporablja pri tistih snoveh, kjer jim to dovoli. Kar dobrih 36 % deklet pa je takih, ki računalo 

uporabijo vedno, ko je treba kar koli izračunati. Fantje so se za ta odgovor odločili v manjšem 

številu (29,31 %). Zanimiv je podatek, da je več fantov kot deklet, ki uporabljajo računalo 

takrat, ko jim to dovolijo starši. Le 3,23 % deklet in fantov pa je zapisalo, da žepno računalo 

uporabijo le, ko so naloge prezahtevne oziroma za težje izračune.  

 

Odgovor a), b) in c) je izbralo 89,39 % deklet in 84,48 % fantov. Deleža se statistično 

pomembno ne razlikujeta (p = 0,416). 

 

 

Graf 19: mnenje o prijateljevi uporabi žepnega računala pri domačih nalogah (rezultati glede na spol) 

Večina učencev (46,77 %) meni, da njihovi prijatelji uporabijo žepno računalo vedno, ko je 

treba kar koli izračunati. Ta odstotek je pri fantih manjši kot pri dekletih, saj je kar 53,03 % 

deklet obkrožilo ta odgovor. Fantje so se poleg prvega odgovora odločili tudi za odgovor, da 

prijatelji računalo uporabijo, kadar tako naroči učiteljica. Približno enak odstotek fantov in 

deklet je mnenja, da žepno računalo ostali uporabijo, kadar to dovolijo starši, fantje pa so 

veliko odločnejši, da sošolci računala ne uporabljajo nikoli. 

 

Delež deklet, ki menijo, da njihovi prijatelji uporabijo žepno računalo vedno, ko je treba kar 

koli izračunati, znaša 53,03 %, fantov pa 39,66 %. χ
2
-test pokaže, da razlika ni statistično 

pomembna (p = 0,136). 
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Graf 20: kako pogosto nosijo učenci žepna računala v šolo (rezultati glede na spol) 

Največ fantov in deklet (40,32 %) računala nikoli ne prinese v šolo. Vzrok je morda 

premajhna uporaba računal ali pa, da imajo v razredih na voljo šolska računala. Več fantov 

prinese računalo v šolo, ko imajo na urniku matematiko, dekleta pa bolj upoštevajo naročilo 

učiteljice. Odstotek fantov in deklet, ki žepno računalo v šolo prinesejo vsak dan, je približno 

enak, glede na vse učence pa to znaša 33,06 %. 

 

Deleža deklet in fantov, ki žepnega računala nikoli ne nosijo v šolo, se statistično pomembno 

ne razlikujeta (p = 0,554). 

 

Tabela 6: Pri pisanju domače naloge naletiš na spodaj navedene vmesne račune. Kako bi prišel do 

rezultata? (delež odgovorov glede na spol) 
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Pisni izračun brez 
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žepnim računalom 

M Ž M Ž M Ž 

15 + 7 =  96,55 % 100 % 3,45% 0 % 0 % 0 % 

115 – 8 =  89,66 % 90,91 % 8,62 % 7,58 % 1,72 % 1,52 % 

8 ∙ 7 =  93,10 % 98,48 % 6,90 % 1,52 % 0 % 0 % 

2,3 ∙ 3 =  34,48 % 16,67 % 51,72 % 68,18 % 13,79 % 15,15 % 

9,7 ∙ 11,9 =  3,45 % 0 % 58,62 % 65,15 % 37,93 % 34,85 % 

35 : 7 =  77,59 % 80,30 % 20,69 % 15,15 % 1,72 % 4,55 % 
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56 : 2,8 =  
8,62 % 6,06 % 51,72 % 48,48 % 39,66 % 45,45 % 

 

 
 + 
 

 
 =  

8,62 % 18,18 % 77,59 % 66,67 % 13,79 % 15,15 % 

 

 
 ∙ 48 =  

5,17 % 7,58 % 65,52 % 68,18 % 29,31 % 24,24 % 

36 % =  

(okrajšano) 38,71 % 37,14 % 48,39 % 48,57 % 12,90 % 14,29 % 

  

  
 = ,   

16,13 % 20,00 % 61,29 % 62,86 % 22,58 % 17,14 % 

c =        = 

       =  
11,11 % 9,68 % 29,63 % 45,16 % 59,26 %  45,16 % 

P = 2∙π∙r∙(r + v) = 

2∙π∙7∙(7 + 5) = 

 ∙ π 0 % 0 % 33,33 % 22,58 % 66,67 % 77,42 % 

 

Prvi primer bi 98,39 % vseh učencev rešilo na pamet. Pri primeru z odštevanjem bi dekleta še 

vedno v veliki večini nalogo rešila na pamet, vendar so tudi taka, ki bi to naredila pisno ali kar 

s pomočjo računala. Pri množenju dveh števil, kjer je eno decimalno, so se odgovori bolj 

porazdelili med vse tri možne, pri obeh spolih pa je prevladoval odgovor, da bi primer rešili 

pisno (60,48 %). V primeru, kjer sta obe števili decimalni, pa se je izkazalo, da nobena od 

deklet računa ne bi rešila na pamet in bi kar 62,10 % vseh učencev to rešilo s pisnim 

izračunom. Čeprav bi na predmetni stopnji brez težav morali znati poštevanko do 100, jim 

očitno kvadriranje in korenjenje predstavljata težavo, saj bi velika večina fantov in deklet ta 

primer rešila s pomočjo žepnega računala. Prav tako bi večina devetošolcev uporabila žepno 

računalo tudi za zadnji primer, pri katerem pa se je pokazalo, da ga nihče ne bi rešil na pamet. 

Pri vseh primerih iz naloge 11 razlike med spoloma v deležih učencev, ki bi uporabili 

računalo, niso statistično pomembne. 

 

Tabela 7: Povprečne vrednosti odgovorov na vprašanje o stališčih deklet in fantov o uporabi računal 

 Likertova lestvica 

(1-zelo se strinjam, 2-se 

strinjam, 3-se ne 

strinjam, 4-sploh se ne 

strinjam) 
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M Ž 

Pri uporabi računala uživam. 2,33 2,35 

Računalo mi pomaga pri izračunih v vsakdanjem življenju.  2,12 2,38 

Računalo je enostavno za uporabo. 1,59 1,61 

Misel na uporabo računala me straši. 3,50 3,52 

Kadar pri uri matematike uporabljamo računalo, zelo uživam. 2,17 2,20 

Uporaba računala zmanjšuje moje sposobnosti računanja na 

pamet. 2,02 1,77 

Želim, da bi računalo večkrat uporabljali pri pouku matematike. 2,17 2,23 

Računalo mi pomaga pri učenju novih znanj in spretnosti. 2,59 2,68 

Uporaba računala me skrbi, ker ga ne znam pravilno 

uporabljati. 3,43 3,44 

Računalo je zahtevno za uporabo. 3,26 3,38 

Uporaba računala poleni učenca. 2,21 1,85 

Ko uporabljamo računala, je matematična ura bolj zanimiva. 1,98 2,15 

Le učenci, ki so uspešni pri matematiki, smejo uporabljati 

računalo. 3,34 3,59 

Vse, kar lahko naredim z uporabo računala, lahko naredim tudi 

na drug način. 1,95 1,89 

Uporaba računala se mi zdi kot nekakšno goljufanje. 2,71 2,52 

Lažje razmišljam, če pri nalogah uporabljam računalo. 2,29 2,52 

Uživam v reševanju matematičnih problemov z uporabo 

računala. 2,28 2,35 

Uporaba računala mi omogoča boljše razumevanje matematike. 2,67 2,74 

Uporaba računala zmanjšuje moje sposobnosti pisnega 

računanja. 2,31 2,06 

Pri uporabi računala se ne počutim sproščeno. 2,90 3,17 

Za uporabo računala bi potreboval več navodil. 3,12 3,23 

Uporabo računala bi v šoli prepovedal. 3,38 3,35 

 

Tako dekleta kot fantje se zelo strinjajo s trditvami: 

 »Računalo je enostavno za uporabo« 

 »Kadar pri uri matematike uporabljamo računalo, zelo uživam« 
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 »Uporaba računala zmanjšuje moje sposobnosti računanja na pamet« 

 »Ko uporabljamo računala, je matematična ura bolj zanimiva« 

 »Vse, kar lahko naredim z uporabo računala, lahko naredim tudi na drug način«.  

 

Dokaj enotni so si bili tudi pri trditvah, pri katerih so izrazili močno nestrinjanje: 

 »Misel na uporabo računala me straši« 

 »Uporaba računala me skrbi, ker ga ne znam pravilno uporabljati« 

 »Računalo je zahtevno za uporabo« 

 »Le učenci, ki so uspešni pri matematiki, smejo uporabljati računalo« 

 »Za uporabo računala bi potreboval več navodil« 

 »Uporabo računala bi v šoli prepovedal«.  

 

Trditve, s katerimi se dekleta in fantje zelo strinjajo ali pa jim zelo nasprotujejo, so enake kot 

trditve, s katerimi se strinjajo oziroma ne strinjajo sedmošolci in devetošolci. Torej med fanti 

in dekleti ter med posameznim razredom ni bistvenih razlik. 

 

Tako kot pri razredih sem tudi pri spolu raziskala pomembnost razlik v stališčih med fanti in 

dekleti. Statistično pomembne razlike so se pokazale pri dveh trditvah: 

 »Lažje razmišljam, če pri nalogah uporabljam računalo« (p = 0,041)  

 »Pri uporabi računala se ne počutim sproščeno« (p = 0,007). 

 

Izkazalo se je, da fantje menijo, da pri reševanju nalog lažje razmišljajo, če uporabljajo 

računalo. Fantje so bolj »tehniški tipi« kot dekleta, zato jim reševanje nalog z uporabo 

računala olajša delo, lahko lažje razmišljajo, vendar pa računalu očitno ne zaupajo preveč, saj 

se pri uporabi ne počutijo tako sproščeno kot dekleta. 

 

Deleža deklet in fantov, ki se ne strinjajo s trditvijo »Pri uporabi računala se ne počutim 

sproščeno«, se statistično pomembno razlikujeta (χ
2
 = 7,236, p = 0,007). 

 

Tabela 8: Število posameznih odgovorov na trditev "Pri uporabi računala se ne počutim sproščeno" glede 

na spol 

 

Zelo se 

strinjam, se 

strinjam 

Se ne strinjam, 

sploh se ne 

strinjam Skupaj 

M 16 42 58 
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Ž 6 60 66 

Skupaj 22 102 124 

 

Tabela 9: Statistični test za trditev "Pri uporabi računala se ne počutim sproščeno" glede na spol 

χ
2
 df p 

7,236 1 0,007 

 

3.4.3. ANALIZA PODATKOV GLEDE NA UČNO USPEŠNOST 

 

Graf 21: pripomočki, s katerimi si učenci pomagajo doma (glede na oceno) 

Vsi učenci z negativno oceno pri matematiki si doma pri računanju pomagajo s svojim 

žepnim računalom. Za ta odgovor se je odločila tudi polovica tistih z oceno 2 ter 60 % 

učencev z oceno 5. Enako število učencev z oceno 4 si doma pomaga s svojim žepnim 

računalom oziroma z računalom na internetu, mobilnem telefonu, računalnik. Učenci z oceno 

3 pa namesto žepnega računala uporabijo druge računske pripomočke. 

 

Deleža učencev z ocenami 1-3 in učencev z ocenami 4-5, ki si doma pomagajo z žepnim 

računalom, se statistično pomembno ne razlikujeta (p = 0,843). 
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Graf 22: pripomočki, s katerimi si učenci pomagajo pri pouku matematike (glede na oceno) 

Tudi pri pouku matematike si učenci z negativno oceno pomagajo s svojim žepnim 

računalom. Učenci z višjimi ocenami pa so v večini izbrali odgovor, da pri pouku matematike 

nikoli ne uporabljajo žepnega računala. S šolskim računalom si največ pomagajo učenci, ki 

imajo pri matematiki oceno 3. 

 

Odgovor a) ali b) je izbralo 96,72 % bolj uspešnih učencev in 84,13 % manj uspešnih 

učencev. Deleža se statistično pomembno ne razlikujeta (p = 0,452). 
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Graf 23: rezultati ocene uporabe žepnega računala pri učenju matematike doma ali v šoli (rezultati glede 

na oceno) 

Večina učencev, ki imajo pozitivno oceno, pri učenju matematike uporablja žepno računalo 

enkrat do dvakrat na teden. Tisti z negativno oceno pa žepno računalo uporabljajo večkrat na 

teden. 

 

Deleža učencev z ocenami 1-3 in učencev z ocenami 4-5, ki uporabljajo žepno računalo do 

dvakrat na teden (pri učenju matematike), se statistično pomembno ne razlikujeta (p = 0,901). 
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Graf 24: ocena uporabe žepnega računala pri drugih predmetih, v trgovini ... (rezultati glede na oceno) 

Največji odstotek učencev z ocenami pri matematiki 1-4 računala ne uporablja iz drugih 

razlogov. Učenci z oceno 5 žepno računalo iz drugih razlogov uporabljajo enkrat do dvakrat 

na teden. 

 

Delež bolj uspešnih učencev, ki žepnega računala iz drugih razlogov ne uporabljajo, znaša 

8,20 %, manj uspešnih učencev pa 20,63 %. χ
2
-test pokaže, da razlika ni statistično 

pomembna (p = 0,286). 
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Graf 25: odgovori učencev o tem, kdo jih je naučil uporabljati žepno računalo (rezultati glede na oceno) 

Ne glede na oceno pri matematiki se je večina učencev žepno računalo naučila uporabljati 

sama. Večina tistih učencev z oceno 2, ki se uporabe ni naučila sama, se je naučila od bratov 

oziroma sester, prav tako to velja tudi za učence z oceno 3. Tiste, ocenjene z oceno 4, so 

naučili starši, najboljše učence pa je poleg staršev naučila tudi učiteljica. 

 

Odgovor a) je izbralo 49,18 % bolj uspešnih učencev in 52,38 % manj uspešnih učencev. 

Deleža se statistično pomembno ne razlikujeta (p = 0,722). 
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Graf 26: mnenje staršev o uporabi žepnega računala pri domačih nalogah (rezultati glede na oceno) 

Učencem z najboljšo oceno starši očitno zaupajo pri presoji glede uporabe računala, saj je po 

mnenju učencev kar 45 % takih, ki jim je vseeno, kdaj ga uporabljajo. Na mnenje staršev o 

uporabi pri tistih učencih, ki imajo oceno 4 in 2, najbolj vpliva učiteljica. Največ otrok 

staršev, ki pri domačih nalogah ne dovolijo uporabe računala, ima pri matematiki oceno 3. 

 

Deleža učencev z ocenami 1-3 in učencev z ocenami 4-5, ki si pri domačih nalogah lahko 

pomagajo z žepnim računalom, se statistično pomembno ne razlikujeta (p = 0,379). 
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Graf 27: uporaba računskih pripomočkov pri domači nalogi (rezultati glede na oceno) 

Ne glede na oceno je najbolj pogost računski pripomoček, ki ga učenci uporabljajo pri domači 

nalogi, žepno računalo. Pri uporabi prevladujejo učenci z najboljšo oceno, saj se jih je kar 

65 % odločilo za ta odgovor. Drugi najpogostejši računski pripomoček pri domači nalogi pa je 

računalo na mobilnem telefonu. 

 

Delež bolj uspešnih učencev, ki pri domači nalogi uporabljajo žepno računalo, znaša 55,74 %, 

manj uspešnih učencev pa 50,79 %. χ
2
-test pokaže, da razlika ni statistično pomembna 

(p = 0,581). 
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Graf 28: uporaba žepnega računala pri domačih nalogah (rezultati glede na spol) 

Večina učencev z ocenami 1-3 pri domačih nalogah uporabi žepno računalo vedno, kadar je 

treba kar koli izračunati. Učenci z boljšimi ocenami pa si pomagajo z žepnim računalom, 

kadar tako naroči učiteljica. Največ učencev, ki uporabljajo žepno računalo, kadar jim to 

dovolijo starši, ima oceno 2.  

 

Odgovor a), b) in c) je izbralo 11,48 % bolj uspešnih učencev in 14,29 % manj uspešnih 

učencev. Deleža se statistično pomembno ne razlikujeta (p = 0,641). 
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Graf 29: mnenje o prijateljevi uporabi žepnega računala pri domačih nalogah (rezultati glede na oceno) 

Polovica oziroma več kot polovica učencev z ocenami 1, 3 in 5 meni, da njihovi prijatelji 

uporabljajo žepno računalo vedno, ko je treba kar koli izračunati. Veliko jih meni, da prijatelji 

uporabijo računalo takrat, ko tako naroči učiteljica, nekaj pa je takih, ki mislijo, da prijatelji 

žepnega računala ne uporabijo nikoli. Največji odstotek teh učencev ima oceno 2. 

 

Deleža učencev z ocenami 1-3  in učencev z ocenami 4-5, ki menijo, da njihovi prijatelji 

žepno računalo uporabijo vedno, ko je treba kar koli izračunati, se statistično pomembno ne 

razlikujeta (p = 0,866). 
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Graf 30: kako pogosto nosijo učenci žepna računala v šolo (rezultati glede na oceno) 

Med tistimi z najslabšo in najboljšo oceno jih je največ odgovorilo, da žepno računalo v šolo 

prinesejo vsak dan. Največ tistih, ki žepno računalo prinesejo le, ko imajo na urniku 

matematiko, ima oceno 3. Pri odgovoru, da žepnega računala nikoli ne prinesejo v šolo, 

prevladujejo učenci z oceno 4. 

 

Delež bolj uspešnih učencev, ki žepnega računala nikoli ne nosijo v šolo, znaša 45,90 %, manj 

uspešnih učencev pa 34,92 %. χ
2
-test pokaže, da razlika ni statistično pomembna (p = 0,213). 

 

Tabela 10: Pri pisanju domače naloge naletiš na spodaj navedene vmesne račune. Kako bi prišel do 

rezultata? (delež odgovorov glede na oceno pri matematiki) 

 

Na pamet 

Pisni izračun brez 

žepnega računala 

Pomagal/a bi si z 

žepnim računalom 

 Ocena  1-3 4-5 1-3 4-5 1-3 4-5 

15 + 7 =  98,41 % 98,36 % 1,59 % 1,64 % 0 % 0 % 

115 – 8 =  84,13 % 96,72 % 12,70 % 3,28 % 3,17 % 0 % 

8 ∙ 7 =  95,24 % 96,72 % 4,76 % 3,28 % 0 % 0 % 

2,3 ∙ 3 =  22,22 % 27,87 % 57,14 % 63,93 % 20,63 % 8,20 % 

9,7 ∙ 11,9 =  1,59 % 1,64 % 52,38 % 72,13 % 46,03 % 26,23 % 

35 : 7 =  69,84 % 88,52 % 25,40 % 9,84 % 4,76 % 1,64 % 
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56 : 2,8 =  6,35 % 8,20 % 36,51 % 63,93 % 57,14 % 27,87 % 

 

 
 + 
 

 
 =  

17,46 % 9,84 % 60,32 % 83,61 % 22,22 % 6,56 % 

 

 
 ∙ 48 =  

6,35 % 6,56 % 57,14 % 77,05 % 36,51 % 16,39 % 

36 % =  

(okrajšano) 33,33 % 43,33 % 50,00 % 46,67 % 16,67 % 10,00 % 

  

  
 = ,   

16,67 % 20,00 % 55,56 % 70,00 % 27,78 % 10,00 % 

c =        = 

       =  

7,41 % 12,90 % 29,63 % 45,16 % 62,96 % 41,94 % 

P = 2∙π∙r∙(r + v) = 

2∙π∙7∙(7 + 5) = 

  ∙ π 0 % 0 % 22,22 % 32,26 % 77,78 % 67,74 % 

 

Pri prvih treh primerih ni opaziti razlik v načinu reševanja nalog glede na oceno, saj bi večina 

učencev to rešila na pamet. Pri zahtevnejših nalogah pa se vidi, da se učenci z boljšo oceno 

manjkrat poslužujejo uporabe računala. Večje razlike med učenci z nižjimi in višjimi ocenami 

so se pokazale predvsem pri množenju z decimalnimi številkami, pri primerih z ulomki in 

odstotki, največja razlika pa je bila pri deljenju števila z decimalnim številom. 

 

Deleži učencev, ki bi nalogo rešili z uporabo računala, se med učenci z ocenami 1-3 in 4-5 

statistično pomembno razlikujejo v naslednjih primerih: 

 »2,3 ∙ 3« (p = 0,049) 

 »9,7 ∙ 11,9« (p = 0,022) 

 »56 : 2,8« (p = 0,001) 

 »
 

 
 + 
 

 
« (p = 0,013) 

 »
 

 
 ∙ 48« (p = 0,011). 
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Tabela 11: Povprečne vrednosti odgovorov na vprašanje o stališčih bolj in manj uspešnih učencev o 

uporabi računal 

 Likertova lestvica 

(1-zelo se strinjam, 2-se 

strinjam, 3-se ne 

strinjam, 4-sploh se ne 

strinjam) 

 Ocena 1-3 4-5 

Pri uporabi računala uživam. 2,40 2,28 

Računalo mi pomaga pri izračunih v vsakdanjem življenju.  2,13 2,39 

Računalo je enostavno za uporabo. 1,57 1,62 

Misel na uporabo računala me straši. 3,43 3,59 

Kadar pri uri matematike uporabljamo računalo, zelo uživam. 2,33 2,03 

Uporaba računala zmanjšuje moje sposobnosti računanja na 

pamet. 1,87 1,90 

Želim, da bi računalo večkrat uporabljali pri pouku matematike. 2,13 2,28 

Računalo mi pomaga pri učenju novih znanj in spretnosti. 2,62 2,66 

Uporaba računala me skrbi, ker ga ne znam pravilno uporabljati. 3,46 3,41 

Računalo je zahtevno za uporabo. 3,27 3,38 

Uporaba računala poleni učenca. 2,13 1,90 

Ko uporabljamo računala, je matematična ura bolj zanimiva. 2,14 2,00 

Le učenci, ki so uspešni pri matematiki, smejo uporabljati 

računalo. 3,44 3,51 

Vse, kar lahko naredim z uporabo računala, lahko naredim tudi 

na drug način. 1,97 1,87 

Uporaba računala se mi zdi kot nekakšno goljufanje. 2,60 2,61 

Lažje razmišljam, če pri nalogah uporabljam računalo. 2,21 2,62 

Uživam v reševanju matematičnih problemov z uporabo 

računala. 2,30 2,33 

Uporaba računala mi omogoča boljše razumevanje matematike. 2,75 2,67 

Uporaba računala zmanjšuje moje sposobnosti pisnega 

računanja. 2,27 2,08 

Pri uporabi računala se ne počutim sproščeno. 2,90 3,18 

Za uporabo računala bi potreboval več navodil. 3,05 3,31 

Uporabo računala bi v šoli prepovedal. 3,44 3,28 
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Vsi učenci, ne glede na njihovo oceno pri matematiki, se zelo strinjajo s trditvami:  

 »Računalo je enostavno za uporabo« 

 »Uporaba računala zmanjšuje moje sposobnosti računanja na pamet« 

 »Uporaba računala poleni učenca« 

 »Ko uporabljamo računala, je matematična ura bolj zanimiva« 

 »Vse, kar lahko naredim z uporabo računala, lahko naredim tudi na drug način«.  

 

Prav tako pa so si dokaj enotni glede trditev, ki jim nasprotujejo. To so: 

 »Misel na uporabo računala me straši« 

 »Uporaba računala me skrbi, ker ga ne znam pravilno uporabljati« 

 »Računalo je zahtevno za uporabo« 

 »Le učenci, ki so uspešni pri matematiki, smejo uporabljati računalo« 

 »Za uporabo računala bi potreboval več navodil« 

 »Uporabo računala bi v šoli prepovedal«.  

 

Nihče od učencev, ne glede na to, kakšno oceno imajo pri matematiki, se ne boji uporabljati 

računala. V osnovni šoli namreč uporabljajo le nekaj osnovnih funkcij, zato se jim zdi 

računalo enostavno za uporabo in ne potrebujejo nobenih dodatnih navodil.  

 

Med drugim me je zanimala tudi pomembnost razlik v stališčih med bolj in manj uspešnimi 

učenci. Razlike med njimi so se pokazale pri trditvah: 

 »Uporaba računala poleni učenca« (p = 0,022) 

 »Ko uporabljamo računala, je matematična ura bolj zanimiva« (p = 0,013) 

 »Uporaba računala zmanjšuje moje sposobnosti pisnega računanja« (p = 0,011) 

 »Pri uporabi računala se ne počutim sproščeno« (p = 0,023). 

 

Manj uspešni učenci se pri uporabi računala ne počutijo tako sproščeno kot bolj uspešni in 

posledično jim je tudi ura z uporabo računala manj zanimiva kot bolj uspešnim učencem. 

Razlog morda tiči v tem, da manj uspešni nimajo dovolj matematičnega predznanja in jih 

uporaba računala pri reševanju nalog le ovira. Bolj uspešni učenci pa so mnenja, da uporaba 

računala učenca le poleni, obenem pa zmanjšuje sposobnosti pisnega računanja. 
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3.5. UGOTOVITVE 

Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da si največ anketirancev pri računanju (doma) 

pomaga s svojim žepnim računalom oziroma s kakšnim drugim računskim pripomočkom. Ker 

sem anketni vprašalnik izvedla tudi v 7. razredu, kjer se žepno računalo bolj malo uporablja, 

rezultat, da večina žepnega računala pri pouku matematike ne uporablja, ni presenetljiv. 

Posledično se je izkazalo tudi, da ga na teden uporabljajo zelo malo tako za potrebe 

matematike kot tudi iz drugih razlogov. Zanimiv je tudi podatek, da se učenci uporabe 

žepnega računala niso naučili v šoli, ampak kar sami. Pri domačih nalogah učenci od vseh 

računskih pripomočkov najraje izberejo žepno računalo, starši pa v večini dovolijo uporabo le 

pri tistih snoveh, pri katerih to dovoli učiteljica. Odgovori o uporabi žepnega računala pri 

domačih nalogah med učenci in njihovimi sošolci pa se razlikujejo. Po rezultatih sodeč učenci 

žepno računalo uporabijo le, ko tako naroči učiteljica, za svoje sošolce pa menijo, da ga 

uporabijo vedno, ko je treba kar koli izračunati. Glede na to, da žepno računalo pri pouku 

matematike zelo malokrat uporabijo, ga večina učencev nikoli ne prinese v šolo. Pri reševanju 

različnih računov učenci osnovne primere rešujejo na pamet, pri zahtevnejših pa si pomagajo 

s pisnim izračunom brez žepnega računala. Tudi pri težjih primerih jih v večji meri rešujejo 

pisno kot pa s pomočjo žepnega računala. Na splošno učenci menijo, da je uporaba računala 

enostavna, vendar se jim zdi, da z uporabo postanejo bolj leni. Ne glede na to, da je 

matematična ura z uporabo žepnega računala bolj zanimiva, pa so mnenja, da vse, kar lahko 

naredijo z žepnim računalom, lahko naredijo tudi na drug način. Rezultati kažejo tudi, da se 

učenci žepnega računala ne bojijo uporabljati, ostro pa nasprotujejo temu, da lahko računalo 

uporabljajo le tisti, ki so pri matematiki uspešni. Čeprav se strinjajo, da uporaba zmanjšuje 

njihove sposobnosti pisnega računanja in računanja na pamet, pa so zelo proti temu, da bi 

uporabo računala v šoli prepovedali. 

 

Glede na to, da je bil anketni vprašalnik izveden v dveh različnih razredih, je prišlo do 

nekaterih razlik. Prva razlika je že pri uporabi računskih pripomočkov doma oziroma v šoli. 

Sedmošolci v večini nimajo svojih žepnih računal, zato doma uporabljajo računalo na 

mobilnem telefonu, internetu ali računalniku, v šoli pa žepnega računala sploh ne uporabljajo. 

Devetošolci pa si pri računanju doma in v šoli najraje pomagajo s svojim žepnim računalom. 

Pri učenju matematike anketiranci uporabljajo žepno računalo enkrat do dvakrat ne teden. 

Večkrat na teden ga uporabljajo devetošolci, saj je bil drugi najpogostejši odgovor pri njih 3-

4-krat na teden, pri sedmošolcih pa, da ga ne uporabljajo. Ugotovili smo tudi, da so se učenci 
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žepno računalo v večini naučili uporabljati sami, sedmošolcem so zelo pomagali tudi starši, 

devetošolcem pa je pri učenju pomagala učiteljica. Glede na to, da so sedmošolcem starši bolj 

pomagali pri učenju uporabe žepnega računala, se izkaže, da imajo pri uporabi tudi večji 

vpliv. Starši sedmošolcev namreč v večini menijo, da lahko njihovi otroci uporabljajo žepno 

računalo le pri tistih snoveh, pri katerih to dovoli učiteljica, staršem devetošolcev pa je v 

večini vseeno. Pri domačih nalogah se izkaže, da sedmošolci najbolj upoštevajo navodila 

učiteljice, saj večina žepno računalo uporabi le, kadar ona to dovoli. Učenci višjega razreda pa 

so poleg enakega odgovora kot sedmošolci izbrali tudi odgovor, da žepno računalo uporabijo 

vedno, ko je treba kar koli izračunati. Sedmošolci enako kot zase menijo tudi za svoje sošolce, 

da žepno računalo uporabijo le, ko jim to naroči učiteljica. Devetošolci pa so mnenja, da 

njihovi prijatelji pri domačih nalogah uporabijo žepno računalo vedno, ko je treba kar koli 

izračunati. Velika razlika se pokaže pri odgovorih na vprašanje, kako pogosto nosijo žepna 

računala v šolo. Učenci sedmega razreda žepnega računala v večini nikoli ne prinesejo v šolo, 

več kot polovica devetošolcev pa računalo v šolo prinese vsak dan. Zanimiv je tudi podatek, 

da bi veliko večje število devetošolcev primer »
 

 
 ∙ 48 = « rešilo s pomočjo žepnega 

računala, sedmošolci pa bi si v večji meri pomagali s pisnim izračunom. Razlike med 

razredoma pa so se pokazale tudi pri odnosu do žepnega računala. Devetošolci pri uporabi 

računala uživajo veliko bolj kot sedmošolci. Na to morda vpliva podatek, da sedmošolci 

žepno računalo uporabljajo manj pogosto, zdi se jim bolj zahtevno za uporabo in bi 

potrebovali več navodil kot učenci višjega razreda. Učencem sedmega razred uporaba 

žepnega računala predstavlja tudi nekakšno goljufanje, devetošolci pa se s tem ravno ne 

strinjajo in menijo, da z uporabo pri reševanju nalog lažje razmišljajo.  

 

Zanimalo nas je tudi, kakšne so razlike pri uporabi žepnega računala glede na spol 

anketiranca. Izkazalo se je, da se dekleta in fantje pri uporabi in odnosu do računal ne 

razlikujejo veliko. Ena izmed razlik je ta, da dekleta veliko pogosteje uporabljajo žepna 

računala kot fantje. Raziskava o razlikah med spoloma pri uporabi žepnih računal, 

predstavljena v teoretičnem delu diplomske naloge, je pokazala, da je dekleta veliko bolj strah 

kot fante, rezultati našega anketnega vprašalnika pa so pokazali, da se fantje pri uporabi 

počutijo manj sproščeno kot njihove sošolke. Ne glede na sproščenost pri uporabi žepnega 

računala pa fantje pri reševanju nalog lažje razmišljajo z njegovo pomočjo kot dekleta. 
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Rezultati so pokazali, da obstajajo razlike med načinom uporabe in odnosom do žepnega 

računala glede na uspešnost učencev pri matematiki. Vsi učenci ne glede na oceno so mnenja, 

da njihovi prijatelji uporabijo žepno računalo vedno, ko je treba kar koli izračunati. Kar nekaj 

manj uspešnih učencev je mnenja, da njihovi prijatelji nikoli ne uporabijo žepnega računala, 

medtem ko se nobeden od uspešnejših ni odločil za ta odgovor. Pri reševanju nalog na pamet, 

pisno ali s pomočjo računala so rezultati pokazali, da manj uspešni naloge večinoma rešujejo 

pisno ali s pomočjo žepnega računala, uspešnejši pa poleg pisnih izračunov računajo na 

pamet. Glede na oceno pri matematiki so pomembne razlike tudi pri mnenjih, da uporaba 

računala poleni učenca, da je matematična ura z uporabo računala bolj zanimiva in da uporaba 

zmanjšuje sposobnosti pisnega računanja, saj se uspešnejši v večjem odstotku strinjajo s temi 

trditvami kot manj uspešni. S trditvijo, da se pri uporabi računal ne počutijo sproščeno, pa so 

se manj uspešni v večji meri strinjali. 

 

Zanimiv je podatek, da se sedmošolci izmed vseh računskih pripomočkov, ki jih lahko 

uporabijo za reševanje nalog, ne odločajo za žepno računalo. To si lahko razlagamo tako, da 

devetošolci uporabljajo žepna računala že dlje časa, potrebujejo jih tudi pri pouku kemije in 

fizike ter imajo zato svoje žepno računalo. Sedmošolci kemije in fizike še nimajo, zato 

računalo potrebujejo zgolj za matematiko, kjer pa ga uporabljajo tako poredko, da se za nakup 

ne odločajo in večinoma uporabljajo računalo na mobilnem telefonu, računalniku ali 

internetu. Posledično sedmošolci žepna računala uporabljajo manj pogosto in jih v šolo nikoli 

ne prinesejo, devetošolci pa žepna računala v šolo večinoma nosijo vsak dan. Odgovori 

učencev sedmega in devetega razreda so se razlikovali tudi pri vprašanju o mnenju njihovih 

staršev o uporabi žepnega računala pri domači nalogi. Učenci sedmega razreda so zapisali, da 

starši dovolijo uporabo žepnega računala le, ko to dovoli učiteljica, učenci devetega razreda 

pa menijo, da je njihovim staršev vseeno, kdaj uporabijo žepno računalo. Morda starši 

devetošolcem že bolj zaupajo pri njihovi odločitvi, kdaj uporabiti žepno računalo in kdaj ne. 

Ena možnost je tudi ta, da devetošolci niso bili odkriti pri odgovorih, saj so ravno v teh letih, 

ko se na mnenje staršev ne ozirajo preveč in so take odgovore podajali zgolj zato, ker so 

anketni vprašalnik reševali skupaj s sošolci, ki so lahko videli njihove odgovore. Sedmošolci 

so iz šole navajeni, da računal ne uporabljajo veliko, zato ga pri domači nalogi uporabijo le, 

ko to dovoli učiteljica. Devetošolci pa ga večinoma uporabijo vsakič, ko je treba kar koli 

izračunati, saj v tem ne vidijo goljufanja in z njegovo pomočjo tudi lažje razmišljajo. 

Rezultati so pokazali tudi, da dekleta žepno računalo uporabljajo bolj pogosto kot fantje, kar 

bi lahko povezali s tem, da se fantje pri uporabi računala ne počutijo tako sproščeno kot 



69 

 

dekleta. Prav tako pri uporabi žepnih računal niso sproščeni manj uspešni učenci. Razlog je 

morda ta, da nimajo dovolj matematičnega predznanja in se zato pri reševanju nalog žepno 

računalo bojijo uporabljati. Bolj uspešni pa veliko nalog rešujejo brez žepnega računala, saj 

menijo, da to zmanjšuje njihove sposobnosti pisnega računanja in da jih uporaba zgolj poleni. 
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5. PRILOGE 

ANKETA O UPORABI RAČUNAL 

 

Pozdravljeni! 

 

Sem Blanka Rončelj, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer matematika – 

tehnika. V okviru diplomske naloge proučujem, kako učenci uporabljajo računala. Anketa je 

anonimna, rezultati pa bodo namenjeni zgolj v študijske namene. Za uspešnost ankete je 

pomembno, da odgovarjaš odkrito. 

Za sodelovanje se ti lepo zahvaljujem! 

 

Spol:      M               Ž 

Razred:   7                 9 

Zaključna ocena iz matematike v 1. polletju:   1   2   3   4   5 

  

1) S čim si doma pomagaš pri računanju? (Obkroži en odgovor) 

a) S svojim žepnim računalom 

b) Z žepnim računalom družinskega člana 

c) Pomagam si drugače (računalo na mobitelu, računalniku …) 

d) Drugo:__________________________________ 

 

2) Kako si pri računanju pomagaš pri pouku matematike? (Obkroži en odgovor) 

a) S svojim žepnim računalom 

b) S šolskim žepnim računalom 

c) Pomagam si drugače (računalo na mobitelu, računalniku …) 

d) Pri pouku matematike nikoli ne uporabljamo žepnega računala 

 

3) Oceni, kako pogosto pri učenju matematike uporabljaš žepno računalo (doma ali v šoli). 

(Obkroži en odgovor) 

a) Vsak dan 

b) 5-6 krat na teden 

c) 3-4 krat na teden 

d) 1-2 krat na teden 

e) Ga ne uporabljam 

 

4) Oceni, kako pogosto uporabljaš žepno računalo iz drugih razlogov (drugi predmeti, v 

trgovini …). (Obkroži en odgovor) 

a) Vsak dan 

b) 5-6 krat na teden 
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c) 3- 4 krat na teden 

d) 1-2 krat na teden 

e) Ga ne uporabljam 

 

5) Kdo te je naučil uporabljati žepno računalo? (Obkroži en odgovor ali dopiši svojega) 

a) Nihče, naučil/a sem se sam/a 

b) Učitelj/učiteljica 

c) Starši 

d) Brat/sestra 

e) Prijatelj  

f) Drugo:___________________________________ 

 

6) Kaj menijo tvoji starši o uporabi žepnega računala pri domačih nalogah? (Obkroži en 

odgovor ali dopiši svojega) 

a) Pri domačih nalogah ga lahko uporabljam 

b) Uporabljam ga lahko le pri tistih snoveh, pri katerih uporabo dovoli učiteljica 

c) Pri domačih nalogah ga ne smem uporabljati 

d) Vseeno jim je 

e) Drugo:___________________________________ 

 

7) Katero računalo uporabiš, če pri domači nalogi potrebuješ računski pripomoček? 

(Obkroži en odgovor ali dopiši svojega) 

a) Žepno računalo 

b) Računalo na mobilnem telefonu 

c) Računalo na računalniku 

d) Računalo na internetu 

e) Drugo:___________________________________ 

 

8) Kdaj uporabljaš žepno računalo pri domačih nalogah? (Obkroži en odgovor) 

a) Vedno, kadar je treba kar koli izračunati 

b) Kadar tako naroči učiteljica 

c) Kadar mi dovolijo starši 

d) Nikoli 

e) Drugo:__________________________________ 

 

9) Kdaj tvoji prijatelji uporabljajo žepno računalo pri domačih nalogah? (Obkroži en 

odgovor) 

a) Vedno, kadar je treba kar koli izračunati 

b) Kadar tako naroči učiteljica 

c) Kadar dovolijo starši 

d) Nikoli 

 

10) Kako pogosto nosiš žepno računalo v šolo? (Obkroži en odgovor) 

a) Vsak dan 

b) Ko imam na urniku matematiko. 

c) Ko nam učiteljica pove, da ga bomo potrebovali 

d) Nikoli 
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11) Pri pisanju domače naloge naletiš na spodaj navedene vmesne račune. Kako bi prišel do 

rezultata? (Označi (X), kako bi rešil posamezno nalogo) 

 

7. razred 

 Na pamet Pisni izračun brez 

žepnega računala 

Pomagal/a bi si z 

žepnim računalom 

15 + 7 =     

115 – 8 =     

8 ∙ 7 =     

2,3 ∙ 3 =     

9,7 ∙ 11,9 =     

35 : 7 =     

56 : 2,8 =     

 

 
 + 
 

 
 =  

   

 

 
 ∙ 48 =     

36 % =  

(okrajšano) 

   

  

  
 = ,      

 

9. razred 

 Na pamet Pisni izračun brez 

žepnega računala 

Pomagal/a bi si z 

žepnim računalom 

15 + 7 =     

115 – 8 =     

8 ∙ 7 =     

2,3 ∙ 3 =     

9,7 ∙ 11,9 =     

35 : 7 =     

56 : 2,8 =     
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 + 
 

 
 =  

   

 

 
 ∙ 48 =     

c =        = 

       =  

   

P = 2∙π∙r∙(r + v) = 

2∙π∙7∙(7 + 5) =  ∙ π 

   

 

12) Pri vsaki izjavi označi, koliko se z njo strinjaš oziroma ne strinjaš. 

 Zelo se strinjam Se strinjam Se ne strinjam Sploh se ne 

strinjam 

Pri uporabi 

računala 

uživam. 

    

Računalo mi 

pomaga pri 

izračunih v 

vsakdanjem 

življenju.  

    

Računalo je 

enostavno za 

uporabo. 

    

Misel na 

uporabo 

računala me 

straši. 

    

Kadar pri uri 

matematike 

uporabljamo 

računalo, zelo 

uživam. 

    

Uporaba 

računala 

zmanjšuje moje 

sposobnosti 

računanja na 

pamet. 

    

Želim, da bi 

računalo večkrat 

uporabljali pri 

pouku 

matematike. 

    

Računalo mi 

pomaga pri 

učenju novih 
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znanj in 

spretnosti. 

Uporaba 

računala me 

skrbi, ker ga ne 

znam pravilno 

uporabljati. 

    

Računalo je 

zahtevno za 

uporabo. 

    

Uporaba 

računala poleni 

učenca. 

    

Ko uporabljamo 

računala, je 

matematična ura 

bolj zanimiva. 

    

Le učenci, ki so 

uspešni pri 

matematiki, 

smejo 

uporabljati 

računalo. 

    

Vse, kar lahko 

naredim z 

uporabo 

računala, lahko 

naredim tudi na 

drug način. 

    

Uporaba 

računala se mi 

zdi kot 

nekakšno 

goljufanje. 

    

Lažje 

razmišljam, če 

pri nalogah 

uporabljam 

računalo. 

    

Uživam v 

reševanju 

matematičnih 

problemov z 

uporabo 

računala. 

    

Uporaba 

računala mi 

omogoča boljše 

razumevanje 

matematike. 
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Uporaba 

računala 

zmanjšuje moje 

sposobnosti 

pisnega 

računanja. 

    

Pri uporabi 

računala se ne 

počutim 

sproščeno. 

    

Za uporabo 

računala bi 

potreboval več 

navodil. 

    

Uporabo 

računala bi v 

šoli prepovedal. 

    

 

 

 

 

 


