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POVZETEK 

V teoretičnem delu diplomskega dela najprej opredelim pojem učni pripomoček in  

klasificiram učne pripomočke. Nato se osredotočim na raziskovalna članka o učinkovitosti 

virtualnih pripomočkov pri pouku matematike. Sledi predstavitev Brunerjeve klasifikacije 

reprezentacij, ki je v veliko pomoč pri poučevanju novih matematičnih pojmov. Predstavim 

reševanje enačb v osnovni šoli v povezavi z veljavnim učnim načrtom za matematiko v 

osnovnih šolah.  

V empiričnem delu predstavljam model vodenega dela z virtualnim pripomočkom. Izvedla 

sem učno uro, v kateri so učenci 7. razreda uporabljali virtualno tehtnico in se naučili reševati 

enačbe s preoblikovanjem. Pri učni uri sem spremljala tri učence. Opazovala sem, kje imajo 

učenci težave in kje so se pojavljala nerazumevanja. Po učni uri sem izvedla testiranje brez 

uporabe virtualne tehtnice. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali lahko sedmošolci s pomočjo 

modela vodenega dela z virtualnim pripomočkom oblikujejo primerno razumevanje 

algebrajskega reševanja linearnih enačb. 

 

Ključne besede: reševanje enačb z algebrajskim preoblikovanjem, Brunerjeva klasifikacija 

reprezentacij, učni pripomoček, virtualni pripomoček, virtualna tehtnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In the theoretical part of my diploma thesis I define what teaching aids are and classify them. 

Then I present two research articles about the efficiency of virtual manipulatives in learning 

mathematics. This is followed by a presentation of Bruner's classification of representations, 

which is very helpful in teaching new concepts. I also explain various methods of solving 

linear equations in accordance with the most recent curriculum for mathematics in elementary 

schools. 

In the empirical part of the diploma thesis I present a model of guided work with a virtual 

manipulative. I carried out a lesson, where the students of the 7𝑡ℎ grade use virtual balance 

scale and learn how to solve equations by algebraic transformation. I observed three students 

during the lesson to find out where they had problems or lack of understanding. After the 

lesson I performed a test without the use of virtual scales. The purpose of the research was to 

find out whether 7𝑡ℎ grade students developed an appropriate understanding of solving linear 

equations with the help of the model of guided work with a virtual manipulative. 

 

Keywords: solving equations by algebraic transformation, Bruner's classification of 

representations, teaching aid, virtual manipulative, virtual balance scale. 
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1. TEORETIČNI DEL 

 

1.1 UVOD 

Na svetovnem spletu najdemo veliko virtualnih učnih pripomočkov. Poraja se mi vprašanje, 

ali lahko kakšen virtualni učni pripomoček pomaga učencem pri razumevanju zahtevnejših 

algebrajskih konceptov pri pouku matematike. Učenci se pri učenju algebre naučijo reševanja 

enačb s premislekom, s pomočjo diagrama, s pomočjo tehtnice in z algebrajskim 

preoblikovanjem. V diplomskem delu se osredotočim na reševanje enačb z algebrajskim 

preoblikovanjem s pomočjo virtualne tehtnice.  

Diplomsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu najprej opredelim 

pojem učni pripomoček. Nato klasificiram učne pripomočke glede na stopnjo prikazovanja 

odnosov, glede na statičnost, glede na konkretnost pripomočka ter glede na vrsto interakcije 

med snovalcem pripomočka, uporabnikom in pripomočkom. Predstavim tudi raziskovalna 

članka, v katerih avtorji ugotavljajo učinkovitost virtualnih učnih pripomočkov pri pouku 

matematike. Pri obravnavi upoštevam Brunerjevo klasifikacijo reprezentacij, katero v tem 

delu tudi opišem. Pred empiričnim delom predstavim še reševanje enačb v osnovni šoli in ga 

povežem z veljavnim učnim načrtom za osnovne šole. 

V empiričnem delu želim s pomočjo vodenega dela raziskati, ali sedmošolci lahko z uporabo 

virtualne tehtnice usvojijo reševanje enačb z algebrajskim preoblikovanjem. S pomočjo 

virtualnega učnega pripomočka in s hkratnimi različnimi reprezentacijami, učenci sami 

pridejo do pomembnih ugotovitev in tako usvojijo postopek reševanja enačb s 

preoblikovanjem. Za empirični del diplomskega dela uporabim metodo opazovanja z 

udeležbo, kjer izvedem učno uro z vodenim učnim listom in virtualno tehtnico, na naključnem 

vzorcu učencev 7. razreda osnovne šole. Po učni uri je izvedeno tudi testiranje, kjer učenci 

rešujejo preizkus znanja o reševanju enačb z algebrajskim preoblikovanjem brez uporabe 

virtualne tehtnice.  
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1.2 UČNI PRIPOMOČKI 

V splošni didaktiki obstaja več opredelitev pojma učni pripomoček. Šilih (1961) opredeli učne 

pripomočke kot neka pomagala, s katerimi rokujejo učenci sami in obsegajo vsa sredstva, ki 

jih učenci potrebujejo za uspešno šolsko in domače učenje. Razvrsti jih na osnovni in posebni 

pribor. Osnovni pribor so na primer svinčniki, peresa, zvezki, pisalni bloki, ravnilo, škarjice. 

V posebni pribor pa spadajo na primer ročno računalo, zemljevid, pribor za geometrijsko 

risanje, pribor za tehnični pouk. Med učne pripomočke sodi tudi učbenik. (Bambič, 2009) 

Andoljšek (1973) opredeljuje učne pripomočke v odnosu z učili. Učilo pomeni predmet, ob 

katerem učenec dobiva znanje neposredno. Učni pripomoček pa je predmet, ki k temu 

pripomore. Med učne pripomočke Andoljšek šteje kredo, tablo, pohištvo v učilnici, pohištvo v 

kabinetu. Avtor meni, da med učili in učnimi pripomočki težko postavimo jasno mejo, saj je 

med njima možen prehod, in sicer tako, da nek učni pripomoček pri pouku proučujemo skupaj 

z učenci in tako le ta postane učilo. (Bambič, 2009) 

Podhostnik (1981) definira učne pripomočke kot učna sredstva, ki posredno pomagajo pri 

dajanju oziroma pri pridobivanju informacij. Med učne pripomočke uvršča tablo, kredo, 

grafoskop, diaprojektor. Učni pripomočki pa lahko spremenijo svojo funkcijo in so učila, če 

postanejo predmet proučevanja oziroma obravnave pri pouku. (Bambič, 2009) 

Poljak (1991) govori o učnih pripomočkih kot o tehničnih pomagalih, ki jih poimenuje tudi 

učna pomagala, in jih razume kot »orodje za delo« ali kot učno sredstvo za delo pri pouku. 

Avtor med ta orodja šteje ravnilo, šestilo, kotomer, demonstracijske pulte, radio, televizijo, 

mikroskop, svetilko. (Bambič, 2009) 

Če povzamemo, so učni pripomočki tisti predmeti, ki jih učitelj pri pouku uporablja, vendar 

pa le ti niso nosilci učnih informacij. 

 

1.3 KLASIFIKACIJA UČNIH PRIPOMOČKOV 

V tem razdelku bom klasificirala učne pripomočke po štirih kriterijih. 

A. Glede na stopnjo prikazovanja odnosov razlikujemo med ponazorilom in modelom. 

Ponazorilo ponazarja določeno dejstvo ali pojem, medtem ko model ponazarja odnose med 

objekti. Bistvo modela je, da prikažemo nek pojav oziroma odnose iz nekega konteksta X v 

drugem kontekstu Y. Model omogoča napovedovanje dejstev in dogodkov v kontekstu X iz 

konteksta Y in obratno. Na primer skica piramide je le ponazorilo. Fizična piramida pa je 

model, saj jo lahko režemo, jo obračamo, razvijemo v mrežo itd. (Magajna, 2014) 

B. Glede na statičnost ločimo statične in dinamične učne pripomočke. Razlika med njimi je 

ta, da so statični pripomočki zgolj statične slike. Torej slike, ki jih mi kot uporabniki ne 

moremo premikati oziroma spreminjati. Medtem pa dinamični pripomočki omogočajo 

uporabniku interaktivno delo s prikazanimi objekti. Torej uporabnik lahko objekt premika, 

vrti, ga vleče, z njim drsi, … (Moyer, Bolyard, Spikell, 2002) 
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C. Glede na konkretnost pripomočka razlikujemo med fizičnimi in virtualnimi pripomočki. 

Večina pripomočkov je narejenih na podlagi fizičnih pripomočkov. Fizični pripomočki so 

učni pripomočki, s katerimi lahko učenci upravljajo »z rokami«. To so različne konkretne 

predstavitve geometrijskih teles in likov, geoplošče, različne kocke, … Virtualni učni 

pripomočki se razlikujejo od fizičnih učnih pripomočkov v tem, da so virtualni učni 

pripomočki v virtualni obliki, na primer kot neke aplikacije na računalniku. Učenci lahko z 

njimi manipulirajo v okviru računalniške igre ali z interaktivnimi nalogami. Tu se kažejo 

pozitivne lastnosti virtualnih pripomočkov, saj so fizični učni pripomočki velikokrat 

dosegljivi učencem le v šolah. Virtualni pripomočki pa so učencem dosegljivi tudi doma. 

Virtualni pripomočki so fleksibilnejši kot fizični učni pripomočki. Učencem omogočajo 

različna matematična preiskovanja in s tem gradnjo znanja. Gradijo dobro povezavo med 

enaktivno, ikonično in simbolno reprezentacijo. Virtualni pripomočki omogočajo, da učenec 

označi ali obarva določeno območje, ki ga želi imeti poudarjenega. Torej si učenec lahko 

prilagodi učni pripomoček glede na svoje zahteve. Če se učenec zmoti pri delu z virtualnim 

pripomočkom, preprosto lahko popravi napako in pri tem ne porabi veliko časa. Medtem ko 

pri fizičnih pripomočkih to lahko postane zamudno. (Moyer, Bolyard, Spikell, 2002) 

D. Glede na vrsto interakcije med snovalcem pripomočka, uporabnikom in 

pripomočkom pa razlikujemo med pripomočkom v ožjem smislu, orodjem in instrumentom. 

Ti pojmi so povezani s ciljem usvajanja znanja. Matematični pripomoček je sredstvo, ki nam 

pomaga pri matematičnem razmišljanju in pri izvajanju različnih matematičnih postopkov, da 

bi dosegli želeni matematični cilj. Pripomočki so lahko pisalo, tabela, algoritem, karirast 

papir, računalnik z računalniškim programom, aplet (to je interaktivna računalniška 

ponazoritev pojmov ali postopkov). Pripomoček postane orodje, ko ga začnemo povezovati z 

namenom uporabe in pomenom njegove uporabe. Snovalec izdela orodje z namenom uporabe, 

ki je uporabniku vnaprej poznan. Orodje je na primer žepno računalo, saj je načeloma 

zasnovano zato, da z njim učinkovito izvajamo računske operacije, ki bi jih sicer izvedli 

pisno. Instrument je nadgradnja orodja. Instrument se moramo naučiti uporabljati, da dobro 

razumemo njegov pomen, namen, povezane pojme z njim. To lahko razložimo na primeru 

klavirja. Klavir ne uporabljamo, temveč ga igramo. Prav tako avta ne uporabljamo, temveč ga 

vozimo. Torej instrumenta ne uporabljamo, z njim »živimo«. Primer instrumenta je lahko 

program Geogebra ali pa program Excel, saj oba programa omogočata izvedbo postopkov, ki 

jih brez teh programov težko razumemo (npr. vlečenje pri Geogebri). (Magajna, 2014) 

V nadaljevanju obravnavana virtualna tehtnica, je po zgornji klasifikaciji model za reševanje 

enačb s preoblikovanjem, je dinamična, virtualna in je pripomoček v ožjem smislu. Virtualna 

tehtnica je model za reševanje enačb s preoblikovanjem, saj omogoča, da prikažemo nek 

pojav iz matematike v preprostem (vsakdanjem) kontekstu, ki je učencem blizu. Torej enačbo 

prikažemo na modelu tehtnice, ki je preprost za razumevanje. Virtualna tehtnica je dinamična, 

saj učenci lahko interaktivno upravljajo z objekti na tehtnici, t. j. dodajajo oziroma odvzemajo 

elemente na tehtnici. Tehtnica je virtualna, saj učenci manipulirajo z vsemi objekti zgolj 

interaktivno preko računalniške miške in tipkovnice. Tehtnice učenci nimajo fizično pred 

seboj. Virtualna tehtnica je pripomoček v ožjem smislu, saj je le ta matematični pripomoček, 

ki ga učenci uporabljajo, da dosežejo matematični cilj in se naučijo algebrajskega reševanja 

enačb s preoblikovanjem.
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1.4 UČINKOVITOST VIRTUALNIH PRIPOMOČKOV PRI 

POUKU MATEMATIKE 

 

V tem razdelku bom predstavila dva raziskovalna članka, ki opisujeta učinkovitost virtualnih 

učnih pripomočkov pri pouku matematike. Naslov prvega članka je »Applying Bruner's 

Theory of Representation to Teach Pre-Algebra and Algebra Concepts to community College 

students Using Virtual Manipulatives«. Naslov drugega članka je »Enhancing Learning of 

Fraction Thrugh The Use of Virtual Manipulatives«. 

 

Mbaye, Menil, Fuchs: »Applying Bruner's Theory of Representation to Teach Pre-

Algebra and Algebra Concepts to community College students Using Virtual 

Manipulatives« 

Raziskava je potekala v New Yorku na dveh fakultetah. Raziskava je bila izvedena v 

jesenskem in spomladanskem semestru v letu 2010. Namen raziskave je bil raziskati, kako 

uporaba virtualnih pripomočkov vpliva na študentov odnos do matematike in dosežke pri 

učenju algebre ter kako pri učenju oziroma poučevanju algebre pomaga upoštevanje 

Brunerjeve klasifikacije reprezentacij. 

Vsaka od fakultet je imela po dve skupini študentov. Ena je bila kontrolna skupina, kjer so 

študenti prisostvovali klasičnemu pouku brez virtualnih pripomočkov. Druga je bila 

eksperimentalna skupina, kjer so študenti imeli pouk algebre z uporabo virtualnih 

pripomočkov. Tečaj je vseboval dve stopnji, začetno algebro in algebro. Pri začetni algebri so 

obravnavali: cela števila, ulomke, decimalna števila, razmerja in odstotke. Pri algebri pa so 

obravnavali: polinome, razstavljanje, funkcije in reševanje enačb. Oboje je potekalo po en 

semester, prvi v jeseni in drugi spomladi. V obeh skupinah so izvedli najprej test predznanja. 

Nato so izvedli učne ure. Po vseh opravljenih učnih urah so izvedli test znanja in anketni 

vprašalnik o zadovoljstvu pri učenju na uporabljen način. 

 Izkazalo se je, da so pri večini učnih vsebin bili v eksperimentalni skupini uspešnejši kot v 

kontrolni skupini. Sklepna misel članka je, da je uporaba virtualnih pripomočkov pripomogla 

pri razumevanju algebrajskih vsebin in s tem izboljšala odnos do matematike. Avtorji članka 

so mnenja, da je za tak način poučevanja potreben čas, potrebno pa je tudi usposabljanje 

učiteljev, ki bi tak pouk vodili. (Mbaye, Menil, Fuchs, 2014) 
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Lee, Ferrucci: »Enhancing Learning of Fraction Thrugh The Use of Virtual 

Manipulatives« 

 Raziskava je potekala dve učni uri v dveh razredih na neki osnovni šoli v Singapurju. Hoteli 

so ugotoviti, ali uporaba virtualnega pripomočka pri učenju ekvivalentnih ulomkov pomaga 

učencem pri razumevanju le teh. 

 V obeh razredih so izvedli učno uro, kjer so uporabljali fizične učne pripomočke in eno učno 

uro, kjer so učenci uporabljali virtualne učne pripomočke. Najprej sta učiteljici izvajali učno 

uro s fizičnim učnim pripomočkom, pri tem so morali učenci rezati in lepiti krog, ki je bil 

razdeljen na enake dele. Kasneje sta učiteljici izvedli učno uro z uporabo virtualnega učnega 

pripomočka, kjer so učenci izvajali podobne dejavnosti kot s fizičnimi učnimi pripomočki, le 

da je bilo to na računalniku. Pred učnima urama je bil v obeh razredih izveden test 

predznanja. Pri obeh učnih urah so učenci izpolnjevali učni list, kjer so morali zapisati 

ekvivalentne ulomke danemu ulomku in koliko časa so reševali naloge. Po končanih učnih 

urah je bila izvedena tudi anketa o zadovoljstvu učencev s takšnim delom. Učenci so morali 

tudi napisati »prispevek« za matematično revijo. Opisati so morali učno uro, pri kateri so 

uporabljali virtualni učni pripomoček. Izveden je bil tudi intervju z učiteljicama, ki sta izvajali 

učni uri. 

 Rezultati so pokazali, da je bila uporaba virtualnega pripomočka v veliko pomoč učencem. 

Učitelji so povedali, da so učencem virtualni pripomočki olajšali delo in razmišljanje. 

Učencem pa se je ta način dela zdel bolj zabaven in drugačen od običajnega pouka 

matematike. Avtorjem članka se porajajo vprašanja, katere teme bi bile primerne za uporabo 

virtualnih učnih pripomočkov in, kako vplivajo virtualni pripomočki na pedagoški pristop 

učiteljev. Menijo, da bi bila potrebna še kakšna dodatna raziskava na to temo. (Lee, Ferrucci, 

2012) 

  



6 

 

 

1.5 BRUNERJEVA KLASIFIKACIJA REPREZENTACIJ 

Matematične pojme lahko ponazorimo na različne načine. Pri klasifikaciji načinov 

ponazarjanja lahko uporabimo Brunerjevo klasifikacijo: 

Enaktivna reprezentacija je reprezentacija pojma z dogodkom oziroma z namišljenimi ali 

dejanskimi motoričnimi odzivi.  

Ikonična reprezentacija omogoča predstavitev pojma s selektivno organizacijo in naknadno 

transformacijo dražljajev ali podob. 

Simbolna reprezentacija se nanaša na reprezentacijo izpeljanih pojmov v simbolnem svetu. 

(Kern, 2012) 

 

                                                   Slika 1: Primeri Brunerjeve klasifikacije 

 V zgornji tabeli so prikazani trije primeri Brunerjeve reprezentacije. Prvi primer nam 

prikazuje tri ravni za razlago pojma krog. Krog si na enaktvni ravni predstavljamo kot neko 

konkretno situacijo. Imamo v tla pribit količek in na količek navezano vrvico. Vrvico 

primemo v roko in se zavrtimo okrog količka. Tako naredimo krog. Na ikonični ravni 

narišemo krog na list papirja kot skico. Na simbolni ravni pa zapišemo krog z besedo. Učenci 

ob slišanem pojmu »krog«, že vedo, kaj to pomeni, saj so si pri enaktivni in ikonični ravni to 

zelo dobro predstavljali. Pri primeru seštevanja, učencem na enaktivni ravni konkretno na 

primeru prikažemo dodajanje nekih reči, na primer imamo eno skupino učencev in ji 

pridružimo še drugo skupino učencev. To dejansko fizično izvedemo, tako da učenci to vidijo. 

Na ikonični ravni narišemo na primer tri rdeče srčke in štiri rumene srčke. Rdečim srčkom 

dodamo štiri rumene srčke. Učenci morajo povedati, koliko jih je skupaj. Na simbolni ravni 

zapišemo račun s številkami. V primeru množenja učencem na enaktivni ravni naročimo, da 

prinesejo trikrat po dve kocki. Trikrat jih pošljemo po dve kocki. Na ikonični ravni narišemo 

trikrat po dve kocki. Na simbolni ravni pa zapišemo račun s številkami. 

 Na primeru dela z virtualnim pripomočkom na enaktivni ravni, učenci manipulirajo z 

virtualnim pripomočkom preko računalnika, na primer postavijo virtualno tehtnico v 

ravnovesje tako, da dodajajo ustrezne elemente.  
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Ko je tehtnica v ravnovesju, morajo dodajati oziroma odvzemati elemente tako, da je tehtnica 

še vedno v ravnovesju. Na ikonični ravni učenci te ideje predstavijo s sliko. Učenci narišejo 

na list papirja, koliko je določenih elementov na levi oziroma desni strani tehtnice in, kako se 

spreminja število elementov na obeh straneh skozi reševanje enačbe. Idejo razvijejo s 

pomočjo virtualnega učnega pripomočka. Na simbolni ravni, učenci analizirajo svojo narisano 

sliko in skozi miselne predstave razvijejo matematične formule oziroma postopke, ki ji pri 

tem uporabljajo. Učenci zapišejo preoblikovanje enačbe po korakih s simboli, to je s 

spremenljivko x in s števili.  

Pomen Brunerjeve klasifikacije reprezentacij je v tem, da pomaga učencem razviti in graditi 

znanje od čisto preprostih predstavitev do povsem formalnih predstavitev. Učenec mora na 

koncu zlahka prehajati med različnimi tipi reprezentacij.  

  

 

1.6 REŠEVANJE ENAČB V OSNOVNI ŠOLI 

V osnovni šoli uporabljamo različne metode reševanja enačb, saj morajo biti postopki 

reševanja usklajeni z matematičnim znanjem učencev v raznih obdobjih šolanja. Učenci se v 

osnovni šoli srečajo z neformalnimi metodami reševanja enačb že v nižjih razredih. Najbolj 

osnovna oblika neformalnega reševanja enačb je uganjevanje, sledi sistematično prečesavanje, 

reševanje s premislekom, reševanje z diagrami in grafično reševanje. (Pavasovič, 1998) 

Neformalni postopki reševanja enačb prehajajo v formalne metode, ki se zaključijo z metodo 

preoblikovanja linearnih enačb. V nadaljevanju bom predstavila zgoraj naštete metode 

reševanja enačb v osnovni šoli. 

Metoda uganjevanja je enostavno iskanje rešitev enačbe s pomočjo naključnega izbiranja 

števil. Izbiranje števil je intuitivno in neodvisno od predhodnega dobljenega rezultata. V 

nižjih razredih z uganjevanjem iščemo rešitev v množici naravnih števil, v višjih razredih pa v 

končni množici celih števil. To metodo pričnemo uporabljati že v zgodnjem šolanju. Na 

primer: »V prazno okence vpiši tako število, da bosta leva in desna stran enaki: 3 +        = 7.« 

Uganjevanje pa se pojavlja tudi v višjih razredih, predvsem pri zahtevnejših nalogah. 

Sistematično prečesavanje ni le slepo uganjevanje. Gre za to, da preverimo vse možne rešitve. 

Metodo je pregledna, če delne rezultate tabeliramo ter pri tem razmislimo, kam nas vodijo 

izračuni. Pri sistematičnem uganjevanju si lahko pomagamo tudi s ponazoritvijo na številski 

osi. Tak način reševanja enačbe je hitrejši od naključnega ugibanja in zahteva dober premislek 

ali se približujemo ali oddaljujemo od rešitve. Slabost te metode je, da je lahko zamudna in, 

da jo je možno uporabiti le, če je osnovna množica, v kateri iščemo rešitve, končna. S 

sistematičnim reševanjem enačb se učenci srečajo že v 6. razredu.  

Reševanje s premislekom je neformalna metoda, ki se ne opira na noben formalen postopek in 

se opira zgolj na logičen premislek. Na primer: »Reši enačbo s premislekom: 3 · x = 45.« 

Učenec se vpraša: »Katero število moram pomnožiti s 3, da dobim 45?« Učenci se s tako 

metodo srečajo že v 5. razredu osnovne šole. 
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Reševanje z diagrami temelji na pomembnih predstavitvah, ki jih uporabljamo v osnovni šoli. 

Učenci diagrame spoznajo že v drugem in tretjem razredu pri predstavitvi operatorja 

seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja. Diagram pa uporabljamo tudi za reševanje 

preprostih enačb. Na primer:   

 

Slika 2: Reševanje enačbe z diagramom, Vir: https://eucbeniki.sio.si/matematika6/457/index4.html 

S takimi diagrami lahko rešujemo samo določene vrste linearnih enačb z eno neznanko. 

Učencem je ta metoda zelo blizu in jo začnejo uporabljati že v 5. razredu, nato pa resneje v 7. 

in 8. razredu. 

Grafično reševanje enačb pomeni, da razberemo numerično vrednost rešitve ali približka kar z 

grafa, ki ga narišemo. Rešitve sicer niso natančne in služijo za začetni približek drugih metod. 

Tako lahko rešujemo enačbe višjih redov.  (Pavasovič, 1998) 

V učnem načrtu za predmet matematika sem zasledila, da se učenci srečajo z enačbami in 

neenačbami že v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. (Učni načrt, 2011)  

Obravnava enačb in neenačb spada pod temo Aritmetika in algebra, v sklop Enačbe in 

neenačbe.  

V 4. razredu se učenci spoznajo s pomenom oznake x v enačbah: a ± x = b, x ± a = b, a · x = c, 

x · a = c, a : x = c, x : a = c, x ≠ 0, a ≠ 0. Enačbe rešijo s premislekom v množici naravnih 

števil do 100. 

V 5. razredu učenci rešujejo enačbe s premislekom in z diagramom. Enačbe so oblike  

a ± x = b, x ± a = b, a · x = c, x · a = c, a : x = c, x : a = c, x ≠ 0, a ≠ 0. Učenci naredijo tudi 

preizkus.  

V 6. razredu učenci enačbo razumejo kot izjavo. Enačbo znajo rešiti s premislekom in rešijo 

enačbo v dani osnovni množici s pomočjo tabele ter določijo njeno množico rešitev. 

 

 V 6. razredu znajo učenci rešiti enačbo, v kateri neznanka nastopi le enkrat, s premislekom 

ali z diagramom.  

V 7. razredu učenci ob besedilni nalogi oblikujejo enačbo in jo rešijo. Enačbo rešijo s tabelo, 

z diagramom ali s premislekom. Rešujejo enačbe oblike a ± x = b, x ± a = b, a · x = c,  

x · a = c, a : x = c, x : a = c, x ≠ 0, a ≠ 0, a, b ⋲ ℚ+. 
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V 8. razredu učenci rešujejo enačbe s tabelo, z diagramom, s premislekom ali s ponazoritvijo 

s tehtnico. Rešujejo enačbe oblike a ± x = b, x ± a = b, a · x = c, x · a = c, a : x = c, x : a = c,  

x ≠ 0, a ≠ 0, a, b ⋲ ℚ. Učenci naredijo tudi preizkus. 

V 9. razredu učenci uporabljajo zakone o ohranitvi relacije = pri reševanju linearnih enačb, 

rešijo preproste razcepne enačbe, rešijo linearno enačbo z realnimi koeficienti, uporabijo 

linearno enačbo pri reševanju besedilnih nalog, uporabijo znanje o reševanju enačb pri 

izražanju neznanke iz enačbe. 

V nadaljevanju predstavljam virtualno tehtnico kot način uvajanja reševanja linearnih enačb s 

preoblikovanjem. 

Virtualno tehtnico sem našla na spletni strani National Library of Virtual Manipulatives. 

Virtualna tehtnica je enostavna za uporabo. Učencem omogoča hkratno enaktivno, ikonično in 

simbolno reprezentacijo. Spodnja slika prikazuje začetno stran virtualne tehtnice. 

 

 

Slika 3: Virtualna tehtnica, vir: NLVM 

Kot lahko vidimo na sliki 3, predstavlja kocka število 1 in kvader spremenljivko x. Učenec 

mora oblikovati zgornjo enačbo s simboli kocke in kvadra tako, da postavi ustrezno število 

posameznih objektov na levo stran tehtnice in ustrezno število objektov na desno stran 

tehtnice. Ko učencu to uspe, nadaljuje z gumbom »Continue«. Imamo še tri gumbe, »Clear«, 

»Create Problem« in »New Problem«. Z gumbom »Clear« učenec lahko počisti, če se je pri 

delu kje zmotil, enako lahko to stori tako, da objekte vrže v smetnjak (ikona na desni). Z 

gumbom »Create Problem«, lahko učenec sam ustvari svoj primer enačbe in jo reši. Z 

gumbom »New Problem« pa lahko učenec dobi nov primer enačbe, ki ga generira virtualna 

tehtnica sama. 
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Na spodnji sliki je prikazan prvi korak, kjer je enačba predstavljena z ikonično reprezentacijo. 

Tehtnica je v ravnovesju. 

 

Slika 4: Virtualna tehtnica v ravnovesju 

Po tem koraku učenec nadaljuje z delom. Učencu se prikaže spodnja slika. 

 

Slika 5: Reševanje enačbe s preoblikovanjem 

Učenec lahko preoblikuje enačbo tako, da lahko na obeh straneh enačbe prišteje neko število, 

odšteje neko število ali večkratnik spremenljivke, pomnoži na obeh straneh enačbe z nekim 

številom ali pa deli na obeh straneh z nekim številom. Pomembno je, da se učenec zaveda, da 

mora katerokoli operacijo narediti na obeh straneh enačbe, saj bi v nasprotnem primeru bila 

enačba/tehtnica v neravnovesnem stanju.  
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Vedno pa stremimo k temu, da dobimo na koncu na levi strani samo spremenljivko x in na 

desni samo število. To bo rešitev naše enačbe. Virtualna tehtnica omogoča hkratno ikonično 

reprezentacijo, to je s kockami in kvadri, in pa simbolno reprezentacijo, to je zapis po korakih 

v sredinskem okvirju. Virtualna tehtnica omogoča izkušnjo kot prava tehtnica, zato omogoča 

tudi enaktivno reprezentacijo. 

Če si pogledamo na našem primeru in nadaljujemo po korakih, pridemo do rešitve enačbe s 

preoblikovanjem. 

 

 

                                                    Slika 6: Na obeh straneh odvzamemo 3 

 

                                                      Slika 7: Na obeh straneh odvzamemo x 

Tako dobimo rešitev enačbe, ki je x = 1. Ob pravilni rešitvi se nam izpiše »Correct!«. 
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V empiričnem delu sem želela preveriti, ali bi lahko uvedli algebrajsko reševanje enačb s 

preoblikovanjem že v 7. razredu osnovne šole. Glede na učni načrt in potrebno matematično 

znanje sem naletela na nekaj težav.  

Prva težava je nepoznavanje negativnih števil v 7. razredu. Učenci sicer spoznajo negativna 

števila ob nazornih zgledih (temperatura, dolg, nadmorska višina) že v 5. razredu in 6. razredu 

v sklopu Matematični problemi in problemi z življenjskimi situacijami, vendar razširitev 

množice na negativna števila vpeljemo šele v 8. razredu, kjer učenci tudi prvič spoznajo in se 

naučijo računskih operacij z racionalnimi števili. Torej učenci 7. razreda ne bi znali rešiti 

enačbe 3x – 5 = 2x – 4, tudi če bi poznali pravila za reševanje enačbe s preoblikovanjem. Z 

razumevanjem bi prišli do rešitve x = 1 (prištejemo 5 in odštejemo 2x), a morajo vedeti koliko 

je -4 + 5. Problem je lahko tudi interpretacija enačbe (preizkus). Če naredimo preizkus 

dobimo -2 = -2, kar bi morda učenci še razumeli. Večji problem bi bil, če bi dobili za rešitev 

enačbe negativno število. Negativnih števil pa učenci na tej stopnji še ne poznajo.  

Druga težava je, da učenci v 7. razredu ne poznajo zahtevnejše algebre, na primer izračunov 

(3x + 6) · 2 = 6x + 12, temveč le preprosto krčenje izrazov, na primer 3x + 6 + 2x + 4 = 5x + 

10.  

Tretja težava pa je nepoznavanje postopka algebrajskega reševanja enačb s 

preoblikovanjem na simbolni ravni.  

V empiričnem delu se bom posvetila tretji težavi, pri tem pa bom pozorna na to, da bom 

izbrala le enačbe, ki so primerne za učence z znanjem v 7. razredu. Reševali bomo samo 

enačbe, pri katerih v postopku reševanja ne nastopajo negativna števila. Vsi koeficienti v 

enačbi bodo pozitivni in vse enačbe bodo preproste, ne bo zahtevnejše algebre. 

V mnogih državah se učijo o predznačenih številih prej kot v Sloveniji, zato je moč to oviro 

odpraviti. Tudi preproste algebrske operacije, kot je (3x + 6) · 2, bi se lahko učili v 7. razredu 

osnovne šole tako, da bi bilo mogoče ob upoštevanju vseh ovir, ki sem jih naštela zgoraj, 

reševanje enačb mogoče obravnavati že prej, vsaj kot zahtevnejše znanje.  
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2. EMPIRIČNI DEL 

 

2.1 NAMEN 

Pri pouku matematike v osnovni šoli sodijo algebrski koncepti med zahtevnejše vsebine, to 

seveda velja tudi za reševanje linearnih enačb s preoblikovanjem. Vprašala sem se, ali je 

mogoče usvojiti reševanje enačb s preoblikovanjem v 7. razredu z vodenim delom ob uporabi 

virtualnega pripomočka. Med številnimi virtualnimi učnimi pripomočki sem izbrala virtualno 

tehtnico iz zbirke National Library of Virtual Manipulatives 

(http://nlvm.usu.edu/en/nav/category_g_3_t_2.html). Pri zasnovi obravnave in analizi 

obravnave sem bila pozorna na Brunerjevo klasifikacijo reprezentacij. 

 

2.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V diplomskem delu obravnavam uporabo virtualnih pripomočkov pri pouku algebre v osnovni 

šoli. V empiričnem delu sem želela odgovoriti na sledeča raziskovalna vprašanja: 

 Kako učenci 7. razreda sprejemajo model vodenega pouka algebrajskih vsebin z 

uporabo virtualnega pripomočka? 

 Ali uporaba modela vodenega dela z virtualno tehtnico učencem v 7. razredu omogoča 

razumevanje reševanja enačb s preoblikovanjem? 

 Ali so učenci 7. razreda sposobni z uporabo virtualne tehtnice usvojiti postopek 

reševanja enačb s preoblikovanjem? 

 Ali model vodenega dela z virtualno tehtnico omogoča učencem 7. razreda zgraditi 

dobro razumevanje reševanja enačb s preoblikovanjem tudi brez uporabe virtualnega 

pripomočka? 

  

http://nlvm.usu.edu/en/nav/category_g_3_t_2.html
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2.3 METODOLOGIJA 

2.3.1 VZOREC 

Pri raziskavi sem uporabila metodo opazovanja z udeležbo. Pri raziskavi so sodelovali trije 

učenci 7. razreda Osnovne šole Bežigrad. Bili so učenci s povprečnim matematičnim 

znanjem. Raziskavo sem izvedla v mesecu juniju leta 2015. 

2.3.2 POTEK RAZISKAVE 

Najprej sem izvedla učno uro, ki je trajala 45 minut. Z učenci smo izvajali učno uro v 

računalniški učilnici, ker smo pri uri uporabljali virtualno tehtnico in vodeni učni list. Med 

učno uro je potekala tudi diskusija. Naslednjega dne sem izvedla še eno uro, 45 minut, kjer so 

učenci pisali preizkus znanja brez uporabe virtualne tehtnice. V obeh urah je bila učna tema 

reševanje enačb s preoblikovanjem. 

2.3.3 RAZISKOVALNI INSTRUMENTI 

PREIZKUS ZNANJA 

Preizkus znanja se nahaja v prilogi diplomskega dela. Preizkus znanja sem izvedla en dan po 

tem, ko sem izvedla učno uro z virtualnim pripomočkom. Preizkus znanja je vseboval pet 

nalog.  

Pri prvi nalogi je bil cilj naloge, da učenec zna slikovno prikazati reševanje enačbe s 

preoblikovanjem. Pri tem uporabi krog za spremenljivko x in kvadrat za 1.  

Pri drugi nalogi mora učenec rešiti enačbo s preoblikovanjem simbolno. Tu sem želela 

preveriti, ali je učenec usvojil postopek reševanja enačb s preoblikovanjem na simbolni ravni. 

Pri tretji nalogi mora učenec pravilno razvrstiti korake reševanja enačbe s preoblikovanjem. 

Predvsem me je zanimalo, ali učenec razume postopek reševanja enačbe s preoblikovanjem.  

Pri četrti nalogi mora učenec razložiti dele postopka reševanja enačbe s preoblikovanjem.  

Pri peti nalogi učenec zapiše pravila za reševanje enačb s preoblikovanjem.  

Na poseben list sem dodala še nalogo, za učence, ki bi rešili preizkus znanja zelo hitro. Pri tej 

nalogi mora učenec ugotoviti napako pri reševanju enačbe s preoblikovanjem in jo popraviti.  

OPAZOVANJE Z UDELEŽBO 

Pri učni uri sem izvedla nestrukturirano opazovanje. Pozorna sem bila na odgovore na 

vprašanja, ki sem jih zastavljala učencem skozi učno uro. V pogovor sem vključila vse 

učence, saj sem le tako dobila najboljši vpogled v to, koliko snov pravzaprav razumejo. 

Pozorna sem bila, kako so učenci sprejeli model virtualne tehtnice kot pomoč pri reševanju 

enačb s preoblikovanjem. Pozornost sem namenila tudi temu, kako so učenci reševali učni list 

in, kje so imeli težave ter dodatna vprašanja. Predvsem sem bila pozorna na vsebinske cilje, ki 

sem si jih zadala skozi učno uro. Na učnem listu si vsebinski cilji sledijo po nalogah. Torej pri 

prvi nalogi je bil učni cilj, da učenec zna slikovno prikazati enačbo.  
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Pri drugi nalogi je učenec moral ustvariti enačbo na virtualni tehtnici in jo rešiti s 

preoblikovanjem ter pri tem uporabiti slikovni prikaz, opis in simbolni zapis. Pri tretji nalogi 

je moral učenec zapisati pravila za reševanje enačb s preoblikovanjem. Pri četrti nalogi je bil 

učni cilj, ki sem ga želela doseči, da učenec s pomočjo virtualne tehtnice reši enačbo s 

preoblikovanjem in zapiše samo simbolni zapis reševanja enačbe s preoblikovanjem. Pri peti 

nalogi je cilj naloge, da zna učenec tudi brez uporabe virtualne tehtnice rešiti enačbo s 

preoblikovanjem. Na vse naštete učne cilje sem bila pozorna med učno uro. Učence sem 

preverjala z vprašanji, obhodom po razredu in opazovanjem poteka reševanja učnega lista. 

 

2.3.4 IZVEDBA 

OPIS MODELA VODENEGA DELA Z VIRTUALNO TEHTNICO 

Učno uro sem izvedla s tremi učenci 7. razreda v računalniški učilnici. Matematično znanje 

učencev je bilo povprečno. Na začetku učne ure smo se spoznali z virtualno tehtnico. Z učenci 

smo reševali le enačbe, pri katerih v postopku reševanja ne nastopajo negativna števila. 

Učenci so dobili tudi učni list, katerega so izpolnjevali pri učni uri. Učni list se nahaja v 

prilogi diplomskega dela. 

V prvi nalogi so učenci ilustrirali enačbo, ki so jo dobili na virtualni tehtnici. Za slikovni 

prikaz so uporabili drugačna simbola, kot so jih imeli na virtualni tehtnici. Krog je pomenil x 

in kvadrat je pomenil 1. Narisati so morali levo in desno stran enačbe.  

 

Slika 8: 1. naloga na učnem listu 
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Nato pa so enačbo rešili z virtualno tehtnico tako, da so najprej opazovali projekcijo, kjer sem 

jaz delala na svojem računalniku, nato pa so sami postopek ponovili na svojem primeru z 

virtualne tehtnice.  

Pri drugi nalogi so učenci najprej ustvarili enačbo, ki so jo imeli na učnem listu, z gumbom 

»Create Problem« in jo nato rešili s pomočjo virtualne tehtnice. Hkrati so zapisovali korake na 

učni list. Na učnem listu so morali vsak korak prikazati slikovno, ga opisati in zapisati enačbo 

simbolno.  

 

                                                 Slika 9: 2. naloga na učnem listu – začetna situacija 

 

                                                                Slika 10: 2. naloga na učnem listu - 1. korak 
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                                                              Slika 11: 2. naloga na učnem listu - 2. korak 

 

                                                   Slika 12: 2. naloga na učnem listu - 3. korak 

Pri tretji nalogi smo se pogovorili o pravilih za reševanje enačb s preoblikovanjem. Pravila so 

morali tudi zapisati.  

 

Slika 13: 3. naloga na učnem listu 
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Pri četrti nalogi so učenci ponovno ustvarili enačbo, ki so jo imeli na učnem listu, in jo rešili s 

pomočjo virtualne tehtnice. Na učni list pa so zapisali potek reševanja samo simbolno. Pri tem 

so uporabili rdečo barvo za tisti del, ko so kaj naredili na obeh straneh enačbe.  

 

Slika 14: 4. naloga na učnem listu 

 

Pri zadnji nalogi so učenci rešili enačbo brez uporabe virtualne tehtnice in zraven zapisali, kaj 

so storili v določenem koraku.  

 

Slika 15: 5. naloga na učnem listu 
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PRIPRAVA NA UČNO URO 

1. Podatki o učni uri 

Izvajalec Janja Pogačar 

Mentor Biserka Bavdek 

Datum 16. 6. 2015 

Ura 13.00 – 13.45 (6. ura) 

Razred 7. razred 

Šola Osnovna šola Bežigrad 

 

2. Podatki o snovi 

Učna tema Aritmetika in algebra 

Učni sklop Enačbe in neenačbe 

Učna enota Reševanje enačb s preoblikovanjem 

Učni cilji 1. Učenec zna ilustrirati enačbo s simboli. 

2. Učenec zna rešiti enačbo s 

preoblikovanjem s pomočjo virtualne 

tehtnice. 

3. Učenec pozna pravila za reševanje enačb s 

preoblikovanjem. 

4. Učenec zna rešiti enačbo s 

preoblikovanjem, pri tem pa uporabi samo 

simbolni zapis. 

Učni pristop Vedenjski pristop, kognitivni pristop  

Učne oblike Frontalna, individualno delo 

Učne metode Razlaga, razgovor, sklepanje, delo z virtualno 

tehtnico 

Učna sredstva in pripomočki Tabla, flumastri, prosojnice, učni list 

Uporabljeni viri NLVM (National Library of Virtual 

Manipulatives) 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/category_g_3_t_2.html 

 

  

http://nlvm.usu.edu/en/nav/category_g_3_t_2.html
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3. Zgradba učne ure 

Namen/ 

Cilj 

Strategija 

doseganja cilja 

Način 

preverjanja 

Učne oblike/ 

metode 

Pripomočki Čas  

(min) 

vžig   Frontalna  2 

ponovitev Ustno ponovimo, kaj 

že vedo o enačbah in 

o reševanju enačb. 

Odgovori 

učencev. 

Frontalna 

/pogovor 

 2 

predah Uvod v delo, 

priprava 

računalnikov za 

delo. 

Razdelitev učnih 

listov za delo. 

 Frontalna/ 

 razlaga 

Projekcija, 

učni list 

3 

Cilj 1 Učencem predstavim 

spletno stran NLVM 

in delo s spletno 

tehtnico. 

Začnemo z delom na 

učnem listu. 

Učenci imajo odprto 

virtualno tehtnico, ki 

ima podano enačbo. 

Vsak učenec ima 

drugačno enačbo. Na 

učnem listu rešijo 1. 

nalogo, kjer morajo 

zapisati enačbo, 

katero imajo podano 

na virtualni tehtnici, 

in jo nato ilustrirati s 

simboli. 

 

 

 

 

 

 

 

Opazovanje 

učencev pri 

delu.  

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna/ 

razlaga, 

prikazovanje, 

delo z 

računalnikom 

in delo z 

učnim listom 

Projekcija, 

učni list, 

računalnik 

 

7 
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Cilj 2 Učenci rešujejo 2. 

nalogo na učnem 

listu. Nalogo 

rešujejo s pomočjo 

virtualne tehtnice in 

zraven zapišejo 

potek reševanja 

enačbe s sliko, 

opisom in simbolno. 

Tukaj jim povem 

tudi, kako lahko 

sami nastavijo 

enačbo, in jo nato 

rešijo. Vsi imajo 

enake enačbe (taka 

kot je na učnem listu 

pri 2. nalogi). 

 

 

 

 

Opazovanje 

učencev pri 

delu. 

Frontalna/ 

delo z 

računalnikom 

in delo z 

učnim listom 

Učni list, 

računalnik 

7 

Cilj 3 Nadaljujemo s 3. 

nalogo na učnem 

listu. 

Tu morajo učenci 

zapisati pravila, ki 

smo jih upoštevali 

pri reševanju enačb s 

preoblikovanjem. Za 

pomoč jim 

namignem, da naj si 

pogledajo, katere 

operacije so 

dovoljene, ko so 

delali z virtualno 

tehtnico. 

 

 

Opazovanje 

učencev in 

odgovori 

učencev na 

moja 

vprašanja. 

Frontalna/ 

delo z 

računalnikom 

in delo z 

učnim listom 

Učni list, 

računalnik 

6 

Cilj 4 Učenci rešujejo 4. 

nalogo na učnem 

listu.  

Učenci morajo rešiti 

enačbo s 

preoblikovanjem in 

zapisati potek 

 

 

Opazovanje 

učencev pri 

delu. 

Frontalna/ 

delo z 

računalniko, 

delo z učnim 

listom 

Učni list, 

računalnik 

7 
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reševanja simbolno, 

pri tem pa delajo z 

virtualno tehtnico. 

Utrjevanje 

 

Rešijo zadnjo nalogo 

na učnem listu brez 

uporabe virtualne 

tehtnice. Zraven 

zapišejo postopek 

reševanja enačbe. 

 

Če ostane še kaj 

časa, rešijo nekaj 

enačb s pomočjo 

virtualne tehtnice. 

Primere enačb 

generira virtualna 

tehtnica. 

Opazovanje 

učencev pri 

delu. 

Frontalna, 

individualno 

delo 

Učni list, 

 

 

 

 

 

 

 računalnik 

8 

Odklop Zaključek in razlaga 

za delo pri naslednji 

uri. 

 Frontalna  3 
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2.4 REZULTATI S KOMENTARJEM 

 

2.4.1 OPAZOVANJE UČENCEV PRI UČNI URI 

V nadaljevanju predstavljam svoja opazovanja pri učni uri obravnave reševanja enačb s 

preoblikovanjem. Kot sem že razložila, so učenci pri učni uri uporabljali virtualno tehtnico in 

učni list, ki jih je vodil skozi učno uro. Matematično znanje učencev je bilo povprečno. 

V začetku ure smo z učenci spoznali virtualno tehtnico. Učenci so virtualno tehtnico hitro 

usvojili in pri delu z njo niso imeli težav.  

Pri vprašanju, kaj je enačba, učenci niso dolgo premišljevali in so vsi znali odgovoriti na 

vprašanje. Enačbe so že reševali z diagramom in s premislekom.  

Učenci so slikovno znali ponazoriti enačbo s krogi in kvadrati. Pri tem niso imeli nobenih 

težav. 

Pri nalogi, ki je zahtevala slikovni prikaz, opis in simbolni zapis, učenci niso imeli težav pri 

prehodu iz ene faze v drugo. Težave so se pojavile, ko so morali preiti iz začetne situacije v 

naslednji korak. Tu so potrebovali še dodatno razlago. Še enkrat sem jim morala povedati, da 

lahko na obeh straneh enačbe prištejejo, odštejejo, pomnožijo, delijo z istim številom. 

Poudarila sem jim tudi, kaj je naš cilj. Torej na koncu morajo dobiti na levi spremenljivko x in 

na desni število. Ko sem jim to povedla, so hitro ugotovili, kako naprej. Opazila sem tudi, da 

si učenci lažje predstavljajo reševanje enačbe slikovno, kot pa simbolno. Torej, če imajo 

zraven simbolnega zapisa tudi slikovni prikaz, jim je enačbo lažje rešiti.  

Učenci so pravila za reševanje enačb s preoblikovanjem hitro usvojili in jih v nalogah znali 

uspešno uporabljati. Učenci dveh pravil niso uporabljali pri nalogah, ker še ne poznajo 

negativnih števil, zato pravila za odštevanje in množenje z istim številom niso v začetku 

poznali, saj ju niso uporabljali. Na virtualni tehtnici so imeli vsa štiri pravila v obliki 

»ikonic«, zato so znali zapisati tudi ti dve pravili. Učence sem povprašala se z enim 

vprašanjem, kaj bi se zgodilo, če bi prišteli eno število samo na eni strani. Odgovor učencev je 

bil: »Enačba ne bi bila več v ravnovesju.« Menim, da so učenci razumeli pravila in jih 

usvojili. 

Učenci so enačbo znali rešiti s preoblikovanjem z virtualno tehtnico, in nato znali zapisati 

postopek simbolno. Učenci so mešali pojma slikovni prikaz in simbolni zapis. To sem jim še 

dodatno razložila. Pri simbolnem zapisu smo uporabili rdečo barvo, ki je ponazarjala tisto, kar 

smo storili na obeh straneh enačbe. To je bilo učencem v veliko pomoč. 

Uporaba rdeče barve je pomagala, da so učenci povsem usvojili tudi reševanje enačbe s 

preoblikovanjem brez uporabe virtualne tehtnice.  
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2.4.2 REZULTATI PREIZKUSA ZNANJA S KOMENTARJEM 

Pri preizkusu znanja bom opisala vsako nalogo posebej ter zapisala, kaj je bil cilj vsake 

naloge. Ker je bilo malo število učencev, bom v preglednico zapisala za vsakega učenca pri 

vsaki nalogi tudi kratek komentar.  

1. naloga 

Pri prvi nalogi so morali učenci rešiti enačbo s preoblikovanjem samo slikovno s simbolom 

kroga za spremenljivko x in kvadrata za 1. Naloga je preverjala, ali so učenci usvojili slikovni 

prikaz posameznega koraka v preoblikovanju enačbe in tako prišli do rešitve enačbe. 

Tabela 1: Rezultati po učencih 1. naloga 

UČENEC KOMENTAR 

Učenka 1 Učenka je slikovno povsem ustrezno prikazala reševanje enačbe s 

preoblikovanjem. Nikjer ni nakazala, kaj je odstranila na obeh straneh 

enačbe. Vse je bilo vidno šele v naslednjem koraku. Učenka je v drugem 

koraku najprej odstranila dva kvadrata in v tretjem koraku en krog. V 

četrtem koraku je delila na obeh straneh s 3. Na koncu je prišla do pravilne 

rešitve x = 2. 

Učenka 2 Učenka je slikovno povsem pravilno rešila enačbo s preoblikovanjem. Tudi 

ta učenka ni nakazala, kaj je odstranila na obeh straneh. V naslednjem 

koraku pa se je videlo, kaj je odstranila. Učenka je v drugem koraku najprej 

odstranila na obeh straneh en krog. V  tretjem koraku pa je odstranila dva 

kvadrata. V četrtem koraku je delila na obeh straneh s 3. Na koncu je prišla 

do pravilne rešitve x = 2. 

Učenec 1 Učenec je povsem pravilno slikovno prikazal potek reševanja enačbe s 

preoblikovanjem. Učenec je v vsakem koraku nakazal, kaj je odstranil v 

naslednjem koraku tako, da je odstranjene simbole prečrtal. V drugem 

koraku je najprej odstranil dva kvadrata. V tretjem koraku je odstranil na 

obeh straneh enačbe en krog. Na koncu je delil na obeh straneh s 3 in dobil 

pravilno rešitev x = 2. 

 

Glede na rezultate prve naloge, lahko vidimo, da so učenci uspešno usvojili slikovni prikaz 

reševanja enačbe s preoblikovanjem. Vsi učenci so nalogo rešili povsem pravilno. 
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2. naloga 

Pri drugi nalogi so morali učenci rešiti enačbo s preoblikovanjem simbolno. Z nalogo sem 

želela preveriti, ali so učenci usvojili postopek reševanja enačb s preoblikovanjem.  

Tabela 2: Rezultati po učencih 2. naloga 

UČENEC KOMENTAR 

Učenka 1 Učenka je oba primera rešila povsem pravilno. V prvem primeru je 

najprej odštela na obeh straneh 2x, in nato na obeh straneh odštela 2 ter 

delila obe strani z dve in dobila rešitev. V drugem primeru pa je najprej 

odštela na obeh straneh 5 in v naslednjem koraku delila obe strani s 4 ter 

na koncu dobila pravilno rešitev. 

Učenka 2 Učenka je oba primera rešila povsem pravilno. Pri prvem primeru je 

najprej na obeh straneh odštela 2x, in nato na obeh straneh odštela 2 ter 

na obeh straneh delila z 2. Na koncu je dobila pravilno rešitev. Pri 

drugem primeru je najprej odštela 5, in nato delila na obeh straneh s 4. 

Na koncu je dobila pravilno rešitev. Pri tej učenki sem opazila 

nepravilen zapis enačbe, saj je pisala enačaj tako kakor se piše pri 

računanju izrazov. Ker tega nisem ocenjevala in je bil postopek 

reševanja povsem pravilen sem štela nalogo za povsem pravilno. 

Učenec 1 Učenec je rešil prvi primer nepravilno in drugi primer pravilno. Pri 

prvem primeru je naredil napako že v prvem koraku, ko je odštel 2 le na 

levi strani enačbe, ne pa tudi na desni strani enačbe. V drugem koraku je 

odštel na obeh straneh 2x. Vendar ker se je zmotil v prvem koraku, je 

dobil na koncu napačno rešitev. V drugem primeru je najprej odštel na 

obeh straneh 5, in nato delil na obeh straneh s 4 in dobil pravilno rešitev.  

 

Glede na zgornje rezultate lahko vidimo, da sta učenki povsem usvojili postopek reševanja 

enačbe s preoblikovanjem. Učenec je postopek glede na drugi primer usvojil. Pri prvem pa je 

pozabil, da mora odšteti isto število na obeh straneh.  

 

  



26 

 

 

3. naloga 

Pri tej nalogi so morali učenci razvrstiti korake preoblikovanja v pravilnem vrstnem redu. Z 

nalogo sem želela preveriti, ali so učenci razumeli postopek reševanja, poudarek je na 

konceptualnem znanju. 

Tabela 3: Rezultati po učencih 3. naloga 

UČENEC KOMENTAR 

Učenka 1 Učenka je vrstni red korakov preoblikovanja enačbe razporedila povsem 

pravilno.  

Učenka 2 Učenka je vrstni red korakov preoblikovanja enačbe razporedila povsem 

pravilno. 

Učenec 1 Učenec je vrstni red preoblikovanja enačbe razporedil povsem pravilno. 

 

Rezultati pri tej nalogi odražajo, da so učenci povsem razumeli postopek reševanja enačbe s 

preoblikovanjem in postopek takoj prepoznajo. 

4. naloga 

Pri nalogi so morali učenci dopolniti manjkajoče dele v preoblikovanju enačbe in zraven 

zapisati, kaj so v določenem koraku naredili. Naloga je preverjala, ali znajo učenci razložiti 

korake v postopku. 

Tabela 4: Rezultati po učencih 4. naloga 

UČENEC KOMENTAR 

Učenka 1 Učenka je vse korake dopolnila pravilno in zraven podala ustrezno 

razlago, kaj je v določenem koraku storila. 

Učenka 2 Učenka je v prvih dveh korakih pravilno dopolnila in ustrezno razložila, 

kaj je storila v določenem koraku. V zadnjem koraku, kjer je morala 

deliti na obeh straneh z 2, pa je delila nepravilno. In sicer učenka je 

delila z 1. Rešitev na koncu pa je zapisala pravilno.  

Učenec 1 Učenec je vse korake pravilno dopolnil in ustrezno razložil, kaj je storil 

v določenem koraku.  

 

Vsi učenci so znali razložiti, kaj so v določenem koraku storili. Učenka 2 pa ni razumela, s 

katerim številom mora deliti, da dobi na koncu pravilno rešitev. 
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5. naloga 

V nalogi so morali učenci zapisati pravila za reševanje enačb s preoblikovanjem. Naloga je 

preverjala predvsem priklic vseh pravil in poznavanje le teh. 

Tabela 5: Rezultati po učencih 5. naloga 

UČENEC KOMENTAR 

Učenka 1 Učenka je poznala vsa štiri pravila. Torej vedela je, da lahko prištejemo, 

odštejemo, delimo, množimo z istim številom na obeh straneh. Pozabila je 

na pravilo, da moramo na koncu dobiti na levi strani x in na desni število. 

Učenka 2 Učenka je poznala vsa pravila in jih vsa tudi pravilno zapisala. 

Učenec 1 Učenec je zapisal vsa pravila povsem pravilno. 

 

Učenci s priklicem pravil niso imeli težav, saj so jih uporabljali skozi cel preizkus znanja. 

Lahko rečem, da učenci poznajo pravila za reševanje enačb s preoblikovanjem. 

 

DODATNA NALOGA 

Dodatno nalogo so rešili vsi učenci. Pri nalogi so morali učenci preveriti, ali je enačba 

pravilno rešena in, če ni, odpraviti napako. Naloga je preverjala, ali učenci poznajo postopek 

reševanja enačbe s preoblikovanjem in poznajo pravila za reševanje enačb s preoblikovanjem.  

Tabela 6: Rezultati po učencih dodatna naloga 

UČENEC KOMENTAR 

Učenka 1 Učenka je najprej označila, v kateri vrstici je napaka. Nato je enačbo 

ponovno rešila sama. Celotno nalogo je rešila povsem pravilno. 

Učenka 2 Učenka je prav tako označila, v kateri vrstici je napaka, in nato enačbo 

sama rešila še enkrat. Enačbo je rešila pravilno. 

Učenec 1 Učenec se je lotil naloge drugače. Najprej je za x vstavil v enačbo ½. To 

je rešitev, ki je bila že izračunana in tako preveril, ali je enačba pravilno 

rešena. Ugotovil je, da je enačba narobe rešena. Nato jo je rešil sam in jo 

rešil pravilno. Na koncu je označil, še kje je bila napaka v prvotnem 

reševanju enačbe. Zraven je zapisal tudi z besedami: »V tej vrstici je 

napaka zato, ker je odštela x samo na desni strani, ni pa odštela x tudi na 

levi strani.« 

 

Pri dodatni nalogi sem ugotovila, da so učenci povsem razumeli, kako rešujemo enačbe s 

preoblikovanjem. Učenki sta šli po vrsticah in ugotavljali, kje je napaka. Učenec pa se je 

najprej lotil naloge na malo drugačen način in na koncu ugotovil napako tako, da je šel po 

vrsticah. Pri vsem tem so morali učenci upoštevati, kakšna so pravila pri reševanju enačb s 

preoblikovanjem in poznati postopek reševanja enačbe s preoblikovanjem. 

Glede na zgornje rezultate so učenci razumeli postopek reševanja enačb s preoblikovanjem. 

To se je pokazalo na preizkusu znanja, kjer učenci niso imeli težav z reševanjem le tega. 

Učenci so znali enaktivno prikazati enačbo in jo rešiti s pomočjo virtualne tehtnice.  
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V ikonični fazi so vsi učenci znali upodobiti enačbo s simboli in jo kasneje tako tudi rešiti po 

korakih preoblikovanja. To se je pokazalo tudi v preizkusu znanja, kjer so vsi učenci brez 

težav to znali prikazati. Na simbolni ravni sta bili učenki uspešni, učenec je imel nekaj težav, 

vendar pri uri nisem opazila, da bi imel kaj težav z reševanjem enačbe, saj jo je znal povsem 

pravilno rešiti. Na preizkusu znanja se je zmotil pri simbolnem zapisu le v enem primeru, kjer 

je odštel število le na eni strani enačbe. Kar pa ne kaže na nerazumevanje, saj je pravila za 

reševanje enačb s preoblikovanjem zapisal pravilno. Menim, da so učenci uspešno prehajali 

med vsemi tremi fazami po Brunerju. Učencem sta enaktivna in ikonična raven zelo 

pomagali, da so kasneje razvili tudi simbolno raven. S posluževanjem virtualnega modela 

učenci niso imeli nobenih težav, celo nasprotno, bil jim je v veliko pomoč pri razvijanju ideje 

za reševanje enačb s preoblikovanjem.  

 

ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Odgovor na 1. raziskovalno vprašanje: Učenci so model vodenega pouka algebrajskih 

vsebin z uporabo virtualnega pripomočka dobro sprejeli. Učenci so pri učni uri zavzeto 

sodelovali in bili aktivni. Z uporabo virtualnega pripomočka niso imeli težav. Nekaj težav so 

imeli pri razlikovanju med različnimi reprezentacijami po Brunerju. Predvsem med slikovnim 

prikazom in simbolnim zapisom. Z mojo razlago in vajo so tudi to znali dobro razlikovati in 

pri tem kasneje niso imeli težav.  

Odgovor na 2. raziskovalno vprašanje: Učenci 7. razreda so z uporabo vodenega dela z 

virtualno tehtnico razumeli reševanje enačb s preoblikovanjem. Pri učni uri so mi znali 

povedati, zakaj mislijo, da morajo isto število odšteti na obeh straneh enačbe oziroma 

tehtnice. To je vidno tudi na rezultatih preizkusa znanja. Učenci pri reševanju nalog z 

razumevanjem reševanja enačb s preoblikovanjem niso imeli težav. 

Odgovor na 3. raziskovalno vprašanje: Učenci 7. razreda so s pomočjo virtualne tehtnice 

usvojili postopek reševanja enačb s preoblikovanjem. Učenci so znali enačbo rešiti tako 

slikovno kot tudi simbolno. V začetku je bilo nekaj težav, kasneje pa so postopek povsem 

usvojili. To lahko vidimo tudi na preizkusu znanja, kjer so učenci uspešno reševali enačbe s 

preoblikovanjem. 

Odgovor na 4. raziskovalno vprašanje: Učenci so z modelom vodenega dela z virtualno 

tehtnico uspešno zgradili razumevanje reševanja enačb s preoblikovanjem, saj so znali enačbe 

reševati tudi brez uporabe virtualnega pripomočka. Menim, da jim je takšen način dela 

pomagal, da so lažje zgradili znanje in tako uspešno rešili preizkus znanja. Menim, da jim je 

virtualna tehtnica pomagala, da so si zgradili postopek reševanja enačb s preoblikovanjem. 

Za določanje učinkovitosti uporabe virtualnih pripomočkov pri razlagi nove učne vsebine bi 

bila potrebna še malo bolj razširjena raziskava, saj sem raziskavo naredila le na treh učencih 

in na podlagi tega ne moremo sklepati na celotno populacijo učencev.  
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4. PRILOGE 

4.1 UČNI LIST ZA VODENO DELO 

UČNI LIST – reševanje enačb s preoblikovanjem 

Delo s spletno tehtnico: 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/category_g_3_t_2.html 

 

Simbol Pomeni 
 

 
 
 

 
x 

 
 
 

 
1 

 

1. Zapiši enačbo, ki si jo dobil/a na virtualni tehtnici in jo ilustriraj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

2. Nariši in zapiši. S pomočjo virtualne tehtnice reši naslednjo enačbo: 

4x + 2 = 2x + 4 

ZAČETNA SITUACIJA: 

SLIKOVNO OPIS SIMBOLNO 

LEVA STRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESNA STRAN 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

1. KORAK 

SLIKOVNO OPIS SIMBOLNO 

LEVA STRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESNA STRAN 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

2. KORAK 

SLIKOVNO OPIS SIMBOLNO 

LEVA STRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESNA STRAN 
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3. KORAK 

SLIKOVNO OPIS SIMBOLNO 

LEVA STRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESNA STRAN 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

3. PRAVILA ZA REŠEVANJE ENAČB S PREOBLIKOVANJEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PRAVILO: Na obeh straneh _____________ isto število. 

2. PRAVILO: Na obeh straneh _______________ isto število. 

3. PRAVILO: Na obeh straneh ______________ z istim 

številom. 

4. PRAVILO: Na obeh straneh ______________ z istim 

številom. 

5. PRAVILO: Želimo imeti na levi _____ in na desni število. 
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4. Reši enačbo s preoblikovanjem s pomočjo virtualne tehtnice in zapiši potek 

reševanja simbolno. 

3x + 4 = x + 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Reši enačbo s preoblikovanjem brez uporabe virtualne tehtnice in zapiši, kaj 

si naredil/a v določenem koraku. 

14x +3 = 2x + 27 
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4.2 PREIZKUS ZNANJA 

PREIZKUS ZNANJA 

1. Slikovno prikaži reševanje enačbe s preoblikovanjem. 

Simbol Pomeni 
 

 
 
 

 
x 

 
 
 

 
1 

 

4x  + 2 = x + 8 

 Leva stran Desna stran 

 
1. korak 

 
 
 
 
 

 

 
2. korak 

 
 
 
 
 

 

 
3. korak 

 
 
 
 
 

 

 
4. korak 
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2. Reši enačbi s preoblikovanjem. 

a) 4x + 2 = 2x + 6     b) 4x + 5 = 9 

 

 

 

 

3. Tine je enačbo 3x + 1 = x + 7 zapisal po korakih. Mama je razrezala celotno preoblikovanje 

po korakih in jih pomešala. Zapiši ustrezno število od 1 do 4, kakor si sedijo koraki reševanja 

enačbe s preoblikovanjem. 

 

                _______     2x = 6   _______    3x = x + 6 

 

   _______    3x + 1 = x + 7                        _______    x = 3 

 

4. Enačbo rešujemo s preoblikovanjem. Dopolni prazna mesta tako, da bo pravilno in zapiši v 

okvir kaj si naredil/a v določenem koraku. 

4x + 3 = 2x + 5 

4x + 3 - _____ = 2x + 5 - _____ 

               4x = 2x + _____ 

      4x - ______ = 2x + 2 - ______ 

                                                                         _______ = 2 

                                                                                   
2𝑥

 = 
2

 

         x = ______ 

5. Katera so pravila za reševanje enačb s preoblikovanjem? Zapiši jih. 

1. pravilo:___________________________________________________________________ 

2. pravilo:___________________________________________________________________ 

3. pravilo:___________________________________________________________________ 

4. pravilo:___________________________________________________________________ 

5. pravilo:___________________________________________________________________ 
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DODATNA NALOGA 

Ali je Jelka pravilno rešila enačbo s preoblikovanjem? Če je ni, rešitev popravi. 

2x + 1 = x + 2 

2x + 1 – 1 = x + 2 – 1 

      2x = x + 1 

           2x = x – x + 1 

                                                                             2x = 1 

                                                                            
2𝑥

2
 = 

1

2
 

                                                                               x = 
1

2
 

 


