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POVZETEK 
 
 
Didaktični pripomočki so vsakdanji spremljevalec pouka in so pri pouku matematike 
nepogrešljivi.  
 
V magistrskem delu so obravnavane vsebine, povezane z didaktičnimi pripomočki.  
Predstavljeni so didaktični pripomočki, pregled terminov, ki se pojavljajo v literaturi, 
klasifikacija ter vloga in pomen pripomočkov pri učenju matematike. Navedene so teorije in 
raziskave, ki zagovarjajo pomen uporabe pripomočkov (Hejnyjeva teorija, Dienesova in 
Goldingova načela, pomen izkustvenega učenja idr.) ter ključni dejavniki izbire didaktičnih 
pripomočkov. Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) je objavil seznam priporočenih 
učnih pripomočkov za specifične predmete in razrede. V magistrskem delu so navedeni, 
opisani in podkrepljeni s slikami priporočeni didaktični pripomočki za pouk matematike v 
osnovni šoli (od 1. do 5. razreda).  
 
V empiričnem delu magistrskega dela so prikazane ugotovitve analize anketnih vprašalnikov 
učencev 3., 4. in 5. razredov. Namen raziskave je bil ugotoviti stališča učencev do uporabe 
didaktičnih pripomočkov na področju matematike.  
 
Rezultati so pokazali, da večina učencev pozna didaktične pripomočke in da pri matematiki 
učenci najpogosteje uporabljajo ravnilo s šablono, sledi številski trak, naslednji najpogosteje 
uporabljeni so geometrijski modeli teles, tehtnice in uteži ter link kocke. Če pogledamo 
celostno, se stališča učencev do didaktičnih pripomočkov med seboj razlikujejo. Ugotovimo, 
da imajo učenci v večini o didaktičnih pripomočkih pozitivno stališče. Največ anketiranih je 
svoje stališče do didaktičnih pripomočkov ocenilo s še kar rad in da se matematiko najraje 
učijo včasih s pripomočki, včasih brez. Ključne ugotovitve o stališču učencev do uporabe 
izbranih didaktičnih pripomočkov, predstavljenih v empiričnem delu, so razrednim učiteljem 
lahko pomemben podatek pri vključevanju le-teh v pouk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klju čne besede: matematika, učenec, stališče, didaktični pripomoček  

  



 
 

ABSTRACT 
 
 
Didactic tools are an everyday companion of class and are indispensable at mathematics. 
 
The thesis deals with content-related teaching aids. Featured are teaching aids, review of 
terms that appear in the literature, the classification and the role and importance of tools in 
learning mathematics. Theories and researches are listed that advocate the importance of 
using teaching aids (Hejny’s theory, Dienes Golding’s principles, the importance of 
experiential learning, etc.) as well as key factors in the choice of teaching aids. The National 
Education Institute of the Republic of Slovenia has published a list of recommended learning 
aids for specific subjects and classes. In this thesis these are listed, described and illustrated 
with pictures of the recommended didactic tool for teaching math in elementary school (from 
1st to 5th grade).   
 
The empirical part of the master’s thesis shows the findings of the analysis of questionnaires 
from the pupils of 3rd, 4th and 5th grades. The purpose of the study was to determine 
students' views to use of teaching aids in mathematics. 
 
The results showed that the majority of students are familiar with teaching tools and that math 
students most often used a ruler to the template, followed by the numeric tape, the next most 
commonly used are the geometric model of the body, scales and weights and link cubes. As a 
whole the students' views of teaching aids differ. We find that students mostly have positive 
view of the teaching aids. Most respondents estimated their views on teaching aids with 
“tolerably” and that they like to learn mathematics sometimes with and sometimes without 
teaching aids. Key findings on the position of pupils to the use of selected teaching materials 
presented in the empirical part can provide an important indication the classroom teachers in 
integrating them into their teaching. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: mathematics, pupil, standpoint, teaching aid 
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1 UVOD 
 

Matematika je del vsakdana vsakega izmed nas in predstavlja pomemben del pri različnih 
dejavnostih v našem življenju. K temu, da pridobimo matematična znanja in matematiko že 
v nižjih razredih osnovne šole doživljamo kot nekaj koristnega in pomembnega, lahko 
pripomorejo tudi didaktični pripomočki. Didaktični pripomočki imajo pomembno vlogo pri 
učenju in poučevanju matematike. Učencem pomagajo razumeti matematične pojme, 
pravila, logične relacije, strategije reševanja problemov, uporabljati in razumeti določene 
postopke …  
 
Od preteklosti do danes so se uporabljali različni izrazi za didaktične pripomočke. Jereb in 
Jug (1987, str. 17) navajata, da različni termini, ki jih posamezni avtorji uporabljajo, niso 
le naključna posledica svojevoljnih kriterijev in klasifikacij posameznih strokovnjakov, 
temveč tudi posledica divergentnih pogledov na vlogo in pomen učnih sredstev v procesu 
vzgoje in izobraževanja. V nadaljevanju magistrskega dela bosta vloga in pomen učnih 
pripomočkov natančneje predstavljena. Navedene in opisane bodo teorije, načela, 
ugotovitve raziskav ter izpostavljeni ključni dejavniki, ki vplivajo na izbiro didaktičnih 
pripomočkov. Uporaba didaktičnih pripomočkov pri pouku mora biti premišljena in mora 
pri učencih spodbuditi kognitivni konflikt.  
 
Didaktični pripomočki se v šoli razlikujejo od predmeta do predmeta, je pa za vse značilno, 
da spodbujajo kognitivni konflikt, vplivajo na aktivnost učencev, služijo kot 
demonstracijsko sredstvo in predvsem pri matematiki pomagajo, da učenci lažje preidejo s 
konkretne na abstraktno raven. Med prebiranjem literature in analiz določenih raziskav 
smo ugotovili, da je vedno opisana pozitivna vloga uporabe didaktičnih pripomočkov pri 
pouku. Nikjer pa nismo zasledili podatkov o stališču učencev do uporabe didaktičnih 
pripomočkov. Zato je bilo vodilo pri magistrskem delu ugotoviti stališče učencev do 
didaktičnih pripomočkov pri matematiki. Osredotočili smo se na učence od 3. do 5. 
razreda, podatke smo zbrali z anketnim vprašalnikom. Ključni rezultati so predstavljeni v 
empiričnem delu. 
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I. TEORETIČNI  DEL 
 

2 DIDAKTI ČNA  SREDSTVA 
 

Didaktična sredstva so različni predmeti, zbirke, slike, modeli in drugi materiali,  ki jih 
uporabljamo pri pouku. Od preteklosti do danes so se razvili različni izrazi, kot so: učila, 
ponazorila, učna sredstva, didaktični material, didaktični pripomočki, največkrat pa se kot 
nadpomenko vseh prej naštetih izrazov v literaturi pojavlja in uporablja izraz didaktična 
sredstva. Didaktična sredstva se v šoli razlikujejo od predmeta do predmeta, je pa za vse 
značilno, da spodbujajo kognitivni konflikt, vplivajo na aktivnost učencev, služijo kot 
demonstracijsko sredstvo in predvsem pri matematiki pomagajo, da učenci lažje preidejo s 
konkretne na abstraktno raven.  
 
2.1 RAZLI ČNA  POIMENOVANJA 
 
V literaturi se pojavljajo različna poimenovanja učnih sredstev. Zasledimo jih pod nazivom 
učila, pomagala, ponazorila, pripomočki, izobraževalna tehnologija. »Izraz izobraževalna 
tehnologija se je pojavil okoli 1950. leta v ZDA /…/.« (Jereb in Jug, 1987, str. 10). Od 
preteklosti do danes se je izobraževalna tehnologija razvijala in prav tako so se razvile 
različne teorije, vrste učenja, spreminjali so se tudi cilji vzgojno-izobraževalnega procesa 
ter izrazi za poimenovanje izobraževalne tehnologije. Vse to pa vpliva na razvrščanje in 
kriterije za klasifikacijo učnih sredstev.  Jereb in Jug (1987, str. 17) navajata, da različni 
termini, ki jih posamezni avtorji uporabljajo pri obravnavanju sredstev učne tehnologije, 
niso le naključna posledica svojevoljnih kriterijev in klasifikacij posameznih 
strokovnjakov, temveč tudi posledica divergentnih pogledov na vlogo in pomen učnih 
sredstev v procesu vzgoje in izobraževanja.  
 
V nadaljevanju bomo predstavili omenjene različne termine tako, da bomo zapisali 
opredelitve nekaterih avtorjev.  
 
Kubale (2003, str. 19) v poglavju Učila in učni pripomočki pri pouku matematike 
obravnava opredelitev in pomen učil in učnih pripomočkov v sodobni šoli. »Po načinu 
spoznavanja razlikujejo didaktiki učila in učne pripomočke. Učilo je namreč predmet, ob 
katerem dobiva učenec znanje neposredno. Pri pouku matematike imamo izredno veliko 
učil: učbenikov, priročnikov, učnih listov, folij, slik, različna naravna in izdelana učila, 
ploščice, modele, diapozitive, filme, programirano gradivo oziroma računalniške programe 
itd. Učni pripomočki so: pribor za risanje in pisanje in drugo orodje, tabla, delovne mize, 
grafoskop, diaprojektor, episkop, radio, televizija, računalnik itd.« (prav tam) Kubale tudi 
zapiše, da obstajajo terminološke razlike glede učil in učnih pripomočkov ter da nekateri 
namesto učila uporabljajo naziv učni pripomoček ali učno sredstvo, namesto naziva učni 
pripomoček pa učno sredstvo ali učno pomagalo. Zaradi pogostega zamenjevanja pojma 
učila z učnimi pripomočki Kubale (2002, str. 103) navede konkreten primer: računalniški 
program je učilo, računalnik pa učni pripomoček. V primeru, ko poteka razlaga o uporabi 
računalnika, pa je računalnik v vlogi učila. 
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Lužnik (1973, str. 7) učila deli na učna sredstva in učne pripomočke. Učna sredstva so 
»različni predmeti, slike, modeli, zbirke in drug material, ki ga uporabljamo pri pouku kot 
izvir neposrednega pridobivanja znanja ali pa samo kot pomožno sredstvo za pridobivanje 
znanja. Učni pripomočki pa so predmeti, priprave, aparati ipd., ki niso neposredni objekt 
pričevanja, učenci pa z njihovo pomočjo posredno pridobivajo znanje.« (prav tam) 
 
Markovac (1990, str. 73–75) v knjigi Metodika početne nastave matematike uporablja 
termin učna sredstva in pripomočki. S tem terminom označuje najrazličnejše materiale, ki 
se uporabljajo pri učenju. Kljub delitvi na učna sredstva in pripomočke kasneje navede, da 
je tisto, kar večina uporablja v 1. razredu, tako imenovani didaktični material, skupek 
predmetov, s katerimi lahko učenci manipulirajo. Za primer navede: kocke, krogi, 
trikotniki (iz lesa ali plastike), palice, kamenčki, različni plodovi. 
 
Jamesova (1995, str. 141) navede, da so učni pripomočki pravzaprav materiali, ki jih 
učitelj uporablja, da bo učenje in pomnjenje matematike lažje, bolj prijetno, bolj 
vznemirljivo, bolj uporabno in bližje naši neposredni okolici. Učni pripomočki so 
namenjeni, da motivirajo učence in usmerijo njihovo pozornost v matematiko in uporabo 
matematike. 
 
Tomićeva (2002, str. 23) navaja, da didaktična teorija pozna učna sredstva in jih deli na 
učila in učne pripomočke. Učila so viri znanja in informacij. Lahko so primarni, to je 
objektivna stvarnost, ali sekundarni, ki so didaktično oblikovana objektivna stvarnost. 
Učne pripomočke pojmuje kot tehniška pomagala ali delovno orodje (trikotnik, šestilo, 
kotomer, grafoskop …). 
 
Razlikovanje med terminom didaktični pripomočki in ostalimi termini, ki se uporabljajo, je 
zelo zahtevno. Poleg termina didaktični pripomočki se v literaturi pojavljajo še termini 
didaktični materiali, konkretna ponazorila, didaktična sredstva, učila. Nekateri avtorji 
didaktične materiale uvrščajo med pripomočke (npr. Agatha James, 1995), nekateri s 
terminom učna sredstva in pripomočki označujejo vse materiale, ki se uporabljajo pri 
pouku (npr. Markovac, 1990). V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) je 
pripomoček definiran kot »priprava, snov, ki se uporablja za opravljanje določene 
dejavnosti, za dosego določenega cilja«, kot primer je tudi zapisano učni pripomočki 
(SSKJ, b. d.). V nadaljevanju bomo v magistrskem delu uporabljali termin didaktični 
pripomočki v širšem pomenu besede. Z njim bomo označevali vsa konkretna ponazorila, ki 
jih lahko učitelji pri pouku matematike uporabijo pri vseh fazah pouka in z njimi skušajo 
učencem približati matematične pojme. 
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3 VLOGA  IN  POMEN  DIDAKTI ČNIH  PRIPOMOČKOV  
PRI  UČENJU IN  POUČEVANJU  MATEMATIKE 
 

Uporaba didaktičnih pripomočkov ima pomembno vlogo pri razumevanju matematičnih 
pojmov. Didaktični pripomočki pomagajo učencem razumeti matematične pojme, pravila, 
logične relacije, strategije reševanja problemov, uporabljati in razumeti določene postopke 
… O vlogi učnih pripomočkov pri poučevanju matematike imajo avtorji različna mnenja. 
Konec 20. stoletja je bilo izvedenih več raziskav, katerih ugotovitve si niso enotne.  
 
Fennema (1972) navede pozitivno vlogo predvsem na začetku šolanja, medtem ko pri 
starejših učencih ne bi bilo nujno, da bi imeli korist od njih. Fuson in Briars (1990) 
poročata o uspehu uporabe Dienesovih plošč pri poučevanju seštevanja in odštevanja, 
medtem ko Labinowicz (1985) poroča o težavah, ki so jih imeli učenci pri razumevanju 
Dienesovih plošč. Thompson (1992) je sklenil, da imajo Dienesove plošče malo vpliva na 
razumevanje seštevanja in odštevanja učencev. Suydam in Higgins (1977) sta ugotovila, da 
je delo s konkretnim materialom uporabno za vse učence (Fennema, Fuson in Briars, 
Labinowicz, Thompson, Suydam in Higgins v Thompson, 1994). 
 
Te nasprotujoče si ugotovitve so morda posledica neustreznih pripomočkov in navodil 
učencem ali nemotiviranosti učencev, skratka, zavemo se, da sama uporaba materialov še 
ne pomeni uspeha. Markovac (1990) navaja, da morajo učna sredstva in pripomočki 
zagotavljati določen miselni napor. Učna sredstva in pripomočki, ki ne ustrezajo temu 
kriteriju, niso ustrezna in ne smejo biti uporabljena. 
 
Razumevanje vloge in pomena učnih sredstev pri pouku je ključno, ker so didaktični 
pripomočki, o katerih bomo podrobneje pisali v nadaljevanju in do katerih stališča učencev 
bomo raziskovali v empiričnem delu, del učnih sredstev pri pouku. 
 
Pomen didaktičnega sredstva je zelo težko ovrednotiti. Ni nujno, da učenec in učitelj v 
didaktičnem sredstvu vidita enako. Učitelj lahko v nekem didaktičnem sredstvu vidi neko 
matematično strukturo, ki bo spodbudila želeno miselno aktivnost, učenec pa tega ne 
opazi. Zato je pomembno, da se znamo vživeti v učenca in predvideti težave, ki bi jih 
lahko didaktično sredstvo povzročilo, saj učenci še nimajo izdelanega abstraktnega 
koncepta, kot ga imamo odrasli in nam le-ta omogoča, da na dano situacijo gledamo z 
drugega zornega kota. Učenec lahko neko didaktično sredstvo dojema matematično 
(sredstvo mu predstavlja reprezentacijo nekega abstraktnega pojma) ali nematematično (v 
sredstvu vidi zgolj fizični objekt, ne pa tudi matematičnih relacij, ki so prisotne v ozadju) 
(Hodnik Čadež in Manfreda Kolar, 2009). Iz tega lahko sklepamo, da samo uporaba 
didaktičnih pripomočkov še ne spodbuja miselne aktivnosti in s tem tudi ne dosegamo 
učnih ciljev.  
 
Dejstvo je, da ne moremo doseči kakovosti poučevanja in učenja matematike, ne da bi 
poznali teorijo. Zato bomo v nadaljevanju navedli teorije in raziskave ter z njimi snovali t. 
i. okvir o pomenu in vplivu didaktičnih pripomočkov.  
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3.1 TEORIJE  IN  RAZISKAVE,  KI  ZAGOVARJAJO  POMEN  

UPORABE UČNIH  PRIPOMOČKOV 
 

3.1.1 HEJNYJEVA  METODA  (»HEJNY  METHOD«) 
 
Novejši avtor Milan Hejny in njegovi sodelavci so predstavili popolnoma nov, drugačen 
način učenja matematike. Hejnyjeva metoda je netradicionalna pot učenja matematike. 
Temelji  na 12 načelih, ki omogočajo otrokom odkrivati matematiko na svojstven način in 
z zadovoljstvom.  
Metoda temelji na 40 letih raziskovalnega dela in dejstvih, ki so znana skozi zgodovino, od 
časa antičnega Egipta naprej do danes. Metoda je predavana učiteljem osnovne šole na 
Univerzi v Pragi (Charles University in Prague) in na Univerzi Ostrava (University of 
Ostrava). Učiteljem se preko različnih delavnic, izobraževanj prinašajo temeljna načela te 
metode in omenjeni način pridobivanja znanja se že prenaša v razrede. Na Češkem se 
izvaja metoda v več kot 350-ih osnovnih šolah.  

V nadaljevanju bomo opisali vseh dvanajst načel, ki so zapisani na spletni strani H-mat 
(http://www.h-mat.cz/en). 
 
12 KLJUČNIH NAČEL 
 

1. Gradnja miselne sheme – otroci vedo več, kot smo jih naučili  
Prvo načelo govori o tem, da imamo odrasli in otroci v glavi neko shemo, načrt. Avtor 
uporabi primer, če vemo, koliko oken imamo v hiši. Večina odgovora ne ve na pamet, ko 
pa malo pomislimo in si v glavi zamislimo neko shemo, načrt hiše, bomo kmalu prišli do 
rešitve. Hejnyjeva metoda krepi in povezuje te sheme in sklepa splošne vzorce iz njih.  
 

2. Delo v znanih okoljih – učenje skozi ponavljajoče obiske 
 Otroci morajo dobro poznati okolje in se v njem dobro počutiti, da jih ne zmotijo neznane 
stvari in da se lahko poponoma osredotočajo na reševanje nalog. Vsako okolje vpliva na 
otroka drugače (npr. družina, vožnja z avtobusom, stopanje na igrišče …). Sistem okolja 
temelji na upoštevanju različnih učnih stilov otrok in na delovanje otrokovega uma. Tako 
je otrok motiviran za nadaljnje eksperimentiranje. 
 

3. Medsebojno povezane teme – povezanost matematičnih pojmov 
Učencem ne predstavljamo izoliranih informacij, temveč so informacije prisotne v znani 
shemi, katero lahko učenci kadarkoli prikličejo. Prav tako matematičnih pojmov ne 
predstavljamo ločeno, ampak upoštevamo različne strategije za njihovo reševanje. Otroci 
sami izberejo, katera strategija jim najbolj ustreza in pri kateri se počutijo najbolj naravno. 
 

4. Razvoj karakterja – spodbujanje otrokovega neodvisnega razmišljanja 
Eden glavnih motivov profesorja Hejnyja glavnih motivov je bilo kreiranje učnih metod, ki 
bodo učence varovale pred manipuliranjem skozi življenje. Zaradi tega razloga učitelji 
uporabljajo metode, s katerimi učijo učence, kako iskati razloge, diskutirati in evalvirati 
znanje, namesto da bi jih učili že »pripravljenega« znanja. Otroci se tako naučijo, kaj je 
dobro zanje, spoštujejo drug drugega, se znajo odločati in sprejemajo posledice njihovih 
dejanj. 
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5. Resnična motivacija – ko »jaz tega ne vem« in »rad bi vedel« 
Pri Hejnyjevi metodi so vsi matematični problemi zastavljeni tako, da učenci preprosto 
uživajo pri reševanju le-teh. Resnična motivacija izhaja iz notranjosti, saj na učence ni 
vplivov zunanjih dejavnikov. Učenci pridejo do rešitev problemov s svojim lastnim 
trudom. Pomembno je, da se učencem ne odvzame veselja do uspeha, ampak se jih 
spodbuja, npr. v razredu vsak prejme aplavz, tudi tisti, ki kasneje pridejo do ugotovitev.  
 

6. Resnične izkušnje – mi vplivamo na otrokove osebne izkušnje 
S situacijami vplivamo na tvorjenje otrokove osebne izkušnje: doma s starši, raziskovanje 
sveta pred hišo, s sošolci pri igri v peskovniku idr. Gradimo naravne, konkretne situacije, 
ki učencem koristijo za sklepanje novih ugotovitev. Avtor navede primer »šivanja obleke« 
za kocko, preko česa se učenci avtomatično naučijo koliko stranic, oglišč in robov ima 
kocka, kako izračunati površino … 
 

7. Zadovoljstvo ob učenju matematike – zadovoljstvo vodi k nadaljnjemu učenju 
Glede na izkušnje je jasno, da je najbolj učinkovita motivacija, ki izvira iz otrokovega 
občutka uspeha in njegovega zadovoljstva ob reševanju nalog. Otroci, ki imajo to 
motivacijo. ne izkusijo t. i. matematične paralize, ki je postala znana v tradicionalnih 
metodah poučevanja. 
 

8. Osebno znanje – to odtehta prejeto znanje 
Avtor opiše primer osebnega znanja, ko mora šestletnik zgraditi kvadrat s pomočjo paličic, 
ki jih zlaga. Ugotovi, da potrebuje štiri paličice, da sestavi kvadrat. Če želi sestaviti večji 
kvadrat, ugotovi, da potrebuje še štiri dodatne palice. Na podlagi samostojnega znanja 
lahko učenec sam odkrije formulo za izračun obsega kvadrata. 
 

9. Vloga učitelja  – vodenje in spodbujanje diskusije 
Pri Hejnyjevi metodi ne gre za to, da učitelj razlaga, učenci pa poslušajo, ampak ima učitelj 
popolnoma drugačno vlogo. Učitelj piše priprave glede na različne stopnje težavnosti, tj. 
probleme z različnimi stopnjami zahtevnosti, da bi ustrezalo vsem učencem v razredu.  
 

10. Učenje iz napak – izogibanje nepotrebni anksioznosti 
Avtor začne s stavkom: »Če bi bil otroku prepovedano pasti, se ne bi nikoli naučil hoditi.« 
Delati in analizirati naše lastne napake tvori bogato izkušnjo, ki nam pomaga razumeti 
znanja, ki smo jih pridobili. Napake uporabimo kot sredstvo za učenje. Pri tej metodi 
spodbujamo učence, da odkrijejo lastne napake in si skušajo razložiti, zakaj in kje so jih 
naredili. 
 

11. Primeren izziv – naloge za vsakega otroka na svoji ravni 
Učitelj izbere primeren nivo za vsakega otroka. V učbenikih so predstavljeni problemi, 
naloge po različnih težavnostih. Tako vsi učenci hkrati stremijo k naslednjim izzivom, se 
ne dolgočasijo in nimajo občutka strahu pred neuspehom. 
 

12. Sodelovanje – pridobivanje znanja skozi pogovor 
S Hejnyjevo metodo otrokom ni treba čakati, da se bodo rešitve pojavile na tabli. Vsak 
lahko dela individualno, sam išče rešitve in jih potem (če želi) deli s sošolci ter jim razloži 
postopek, kako je prišel do določenih ugotovitev. Lahko pa učenci tudi sodelujejo v paru 
ali v skupinah ter po navadi pridejo do rešitev preko sodelovanja. 
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3.1.2 DIENESOVA  IN  GOLDINGOVA  NAČELA 
 

Dienes in Golding sta avtorja, ki sta v sodelovanju z različnimi skupinami raziskovalcev in 
na podlagi Piagetovih trditev oblikovala svojo teorijo. V svojo teorijo sta vključila 
Piagetova načela, o katerih avtorja povzameta: »Znova povejmo, da se mora otrok učiti ob 
svojem delu in prek osebnih izkušenj. Do njih pride ob ukvarjanju s predmeti. Najbolje je, 
če so predmeti tako imenovana strukturirana učila. V njih vsebovana temeljna zamisel  je 
tako zahtevna, da je navadno ni najti v vsakdanjih situacijah.«  (Dienes in Golding, 1974, 
str. 33) 
 
Načela, ki sta jih zapisala Dienes in Golding, so naslednja (Dienes in Golding, 1974): 
 

• Načelo variacije ponazarjanja pomeni, da je treba otrokom, zaradi individualnih 
razlik, posredovati temeljno misel na kar največ različnih načinov. Učenci se učijo 
na različne načine in različno hitro  dosežejo neko znanje. Zato je pomembno, da na 
čim več različnih načinov posredujemo učno snov, saj se s tem poveča verjetnost, 
da bomo ustregli vsem otrokom. 
 

• Načelo variabilnosti zaznavanja je povezano z zgornjim načelom in nam 
narekuje, naj bodo ponazoritve med seboj različne, saj bomo le tako otrokom 
omogočili abstrakcijo, saj jih ne bo določen material zavedel v asociacijo. 
 

• Načelo matematične variabilnosti poudarja pomen variiranja nastopajočih 
spremenljivk. S tem otroku omogočamo vpogled v čim širšo strukturo matematike. 
 

• Teorija o »globokem koncu« izhaja iz metafore »Otroka porinemo v vodo tam, 
kjer je ribnik globok«. Predstavlja način, da otrokom posredujemo najprej težjo 
stran strukture (torej ne na najpreprostejši način), ki pa ne sme biti tako težka, da bi 
presegala otrokovo dojemljivost. Otroci so tako bolj zainteresirani za reševanje 
problemov, saj jim predstavljajo nekaj zanimivega in posebnega. 
 

• Načelo konstruktivnega mišljenja poudarja, da so otroci nagnjeni h 
konstruktivnemu mišljenju, tj. da otroci sestavljajo strukture iz njihovih komponent 
in imajo ves čas pred seboj v mislih končni rezultat, h kateremu stremijo. Zato 
moramo pri učnih situacijah to upoštevati in se zavedati, da otroci razmišljajo 
konstruktivno in ne analitično (odrasli smo nagnjeni k analitičnemu mišljenju).  
 

• Razpravljanje med enako starimi je pomembna organizacija dela v razredu. To 
načelo temelji na ugotovitvah Gagneja in Smitha, ki sta izvedla zanimivo raziskavo 
o vplivu razpravljanja med otroki pri delu. Z diskusijo med sošolci se je hitrost 
učenja povečala, bili so bolj motivirani ter obdržali večji del naučenega kot tisti, ki 
niso diskutirali v razredu. 
 

• Učenje ob odkrivanju poudarja, naj se učenci učijo tako, da »odkrivajo«. Torej 
raziskujejo, rešujejo probleme in se tako dokopljejo do novih spoznanj ter ne tako, 
da prejmejo posredovana znanja skozi navodila.  
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3.1.3 IZKUSTVENO  UČENJE 
 

Vsako učenje zahteva določen miselni napor, četudi gre le za zapomnitev določenih 
dejstev. Pri izkustvenem učenju gre za metodo učenja, ki skuša povezati neposredno 
izkušnjo, opazovanje, spoznavanje in ravnanje v neločljivo celoto. Izkustveno učenje 
učencem lahko pomaga pri postopnem usvajanju in izgrajevanju pojmovnih predstav, od 
konkretnih izkušenj do abstraktnega pojma. Izkustveno učenje ima pomembno vlogo 
predvsem za učence, katerih izhodišče spoznavanja je prek čutil (zbiranje, merjenje, 
opazovanje) (Žakelj, 2003, str. 20–22). 
 
Izkustveno učenje upošteva realistični pristop, ki izhaja iz prakse k teoriji in je nasproten 
tradicionalnemu pristopu, ki je od teorije k praksi. Izkustveno učenje, kot navaja Marentič 
Požarnik (2010, str. 124) po Kolbovem krogu izkustvenega učenja, poteka v štirih stopnjah 
in se povezuje v cikličen proces. Prva stopnja predstavlja konkretno izkušnjo, druga 
razmišljujoče opazovanje, tretja abstraktno konceptualizacijo in četrta aktivno 
eksperimentiranje. Pomembno je, da so v procesu izkustvenega učenja realizirane vse štiri 
stopnje. 
 

Slika 1: Krog izkustvenega učenja po Kolbu (Marentič Požarnik, 2010, str. 124) 

 
 
Žakeljeva (2003, str. 77) kot primer izkustvenega učenja za uresničitev zastavljenih ciljev 
in vsebin učnega sklopa navede aktivnosti: 

- uporaba modelov (poiskati matematično reprezentacijo za nematematični objekt ali 
proces); 

- izdelovanje modelov; 
- iskanje analogij (npr. trikotniku v ravnini je analogen trirob v prostoru) ; 
- navajanje/iskanje primerov in protiprimerov; 
- samostojno reševanje odprtih problemov; 
- eksperimentiranje; 
- izvajanje meritev v učilnici ali v naravi; 
- zbiranje podatkov; 
- ob uporabi geometrijskih modelov reflektiranje geometrijskih znanj; 
- predstavitev pojmov z diagrami, z modeli, risbami; 
- ocenjevanje, približno računanje; 
- samostojno iskanje virov; 
- iskanje podobnosti, razlik ter povezav med pojmi in dejstvi. 
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Glede na naštete aktivnosti lahko sklenemo, da učenec pri vseh dobiva znanje tako, da reši 
nek problem na konkretni ravni in je potem na vrsti posplošitev. Med vsemi naštetimi 
aktivnostmi jih je tudi kar nekaj, ki jih lahko realiziramo le ob uporabi didaktičnih 
pripomočkov. Torej, da lahko učitelj pri pouku izvaja izkustveno učenje, mora imeti na 
voljo ustrezne pripomočke in prostor.   

 

Povzetek pomena raziskav za uporabo didaktičnih pripomočkov 

Matematika je predmet, ki zahteva poseben pristop. Znanje matematike učenec pridobiva 
postopoma. V vsakem razredu učenci spoznajo nekaj novih pojmov in če v nekem razredu 
učenec znanje usvoji pomanjkljivo, se bo to, ne le poznalo v naslednjem razredu, temveč 
bo ta primanjkljaj vplival tudi na nadaljnje učenje in razumevanje matematike. Zato je 
pomembno, da se snov redno ponavlja, utrjuje in nato nadgrajuje. Pri tem so nam v veliko 
pomoč didaktični pripomočki, ki jih lahko pri matematiki uporabimo pri poučevanju 
različnih snovi. Tudi vse zgoraj omenjene in opisane raziskave zagovarjajo pomen uporabe 
didaktičnih pripomočkov.  

Vse raziskave zagovarjajo učni pristop, pri katerem učenci sami pridejo do želenih 
spoznanj in so aktivni. Pomembno je, da so dejavnosti zastavljene tako, da učencem 
predstavljajo izziv. Učenci so si med seboj različni in zato niso vsi didaktični pripomočki 
ustrezni za vsakega otroka ter tudi sama uporaba didaktičnih pripomočkov ne predstavlja 
vsakemu nekega izziva. Tudi Dienes in Golding (1974, str. 33) sta mnenja, da se učenci 
učijo na različne načine in različno hitro  dosežejo neko znanje. Zato je pomembno, da 
učitelji na čim več različnih načinov posredujemo učno snov, saj se s tem poveča 
verjetnost, da bomo ustregli vsem otrokom. Pri tem ne smemo pozabiti, kako pomembno je 
motivirati učence, saj je motivacija eden ključnih dejavnikov pouka, a še vedno eden 
večjih izzivov za učitelja. Pomembno je tudi postopno usvajanje in izgrajevanje pojmovnih 
predstav, od konkretnih izkušenj do abstraktnega pojma. Vsem raziskavam je tudi skupno, 
da ima učitelj pomembno vlogo, saj je prav on tisti, ki izbere in uporabi ustrezne 
pripomočke. V nadaljevanju zato navajamo ključne dejavnike pri izbiri ustreznih 
didaktičnih pripomočkov. 
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3.2 KLJU ČNI  DEJAVNIKI  IZBIRE  DIDAKTI ČNIH  

PRIPOMOČKOV 
 

Za konstruiranje znanja je zelo pomembno, na kakšen način znanje posredujemo in kaj vse 
pri tem upoštevamo. Pogosto se zgodi, da je postopek uvedbe novega pojma, algoritma, 
miselne strukture prehiter in osnove še niso razumljene, zato učenec težko napreduje in 
poveže že obstoječe znanje z novim in ga nadgradi. Zaradi tega je potrebno pri načrtovanju 
učnega procesa upoštevati dejavnike, ki vplivajo na pouk. Ne smemo pozabiti na 
pomembnost kognitivnega konflikta, motivacije in drugih vplivov na pouk. Pri izbiri 
didaktičnih pripomočkov, ki jih bomo uporabili pri pouku, moramo biti torej pozorni na 
več dejavnikov, ki vplivajo na učni proces. 
 
V literaturi zasledimo različne dejavnike, ki vplivajo na pouk, v nadaljevanju navajam 
nekatere, ki jih je smiselno upoštevati. 
 
Kalinova (2004, str. 213-214) izpostavi šest osnovnih dejavnikov, ki naj bi vplivali na 
izbiro pripomočkov pri pouku. Ti dejavniki so namen in cilji pouka; učna vsebina; učne 
metode, učne oblike in pristopi; značilnost socialnega okolja; značilnost učencev in 
učitelja; značilnost samega gradiva.  

• Namen in cilji pouka 
Namen in cilji pouka so izhodišče za izbiro in strukturiranje gradiv pri pouku, saj 
predstavljajo okvir za izbiro gradiva, ki bo omogočilo doseganje zastavljenih učnih ciljev 
(prav tam). 
 
• Učna vsebina 
Učna vsebina prav tako določa izbiro gradiva (v našem primeru pripomočkov), saj mora 
učitelj izbrati tak medij, ki bo omogočal sistematičnost obravnave učne vsebine, njeno 
verodostojno ponazarjanje in upoštevanje učnih korakov (prav tam). 
 
• Učne metode, oblike in pristopi 
Učne metode, oblike in pristopi vplivajo na potek učne ure. Pravzaprav se metode in oblike 
med seboj prepletajo in narekujejo način dela pri pouku. Od načina dela pa je odvisno tudi, 
katere didaktične pripomočke uporabimo pri pouku, npr. nek pripomoček ustreza določeni 
učni obliki, drug pripomoček pa drugi. Upoštevati je treba tudi, če se izbran pripomoček 
ujema z metodo, ki smo jo predvideli za dosego učnih ciljev.  
 
• Značilnosti socialnega okolja 
Z dejavnikom značilnosti socialnega okolja avtorica (prav tam) meni, da je treba upoštevati 
neposredno družbeno okolje, v katerem pouk poteka, torej, da izbiramo med tistimi 
pripomočki, ki jih imamo na voljo v razredu (šoli), v katerem poučujemo. 
 
• Značilnosti učencev in učitelja  
Kalinova (prav tam) kot ključni dejavnik izbire pripomočkov za izvajanje pouka obravnava 
značilnosti učencev in učitelja. Navede, da moramo upoštevati učenčeve sposobnosti, spol, 
starost, izkušnje, predznanje, tempo dela in napredovanje pri učenju. Velik pomen imajo 
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tudi učiteljev odnos do medijev, njegove izkušnje in usposobljenost za uporabo medijev ter 
presoja o načinu in pogostosti uporabe (prav tam). 
 
• Značilnosti gradiva 
Pomembne so tudi značilnosti gradiva, in sicer mora biti gradivo prirejeno za poučevanje. 
Pripomočki, ki jih uporabljamo pri pouku, morajo imeti didaktične lastnosti, torej morajo 
biti primerni za uporabo pri pouku. Zato pripomočke, ki jih v šoli uporabljamo, imenujemo 
didaktični pripomočki. 
 
 
Avtorica Hodnik Čadež je v članku Reprezentiranje matematičnih pojmov pri pouku 
matematike na razredni stopnji poudarila, da ima uporaba didaktičnega materiala (v našem 
primeru didaktičnih pripomočkov) pomembno vlogo pri oblikovanju matematičnih 
pojmov, saj pomaga učencem razumeti matematične pojme, procedure, algoritme in 
simbole. Didaktični material pa ne reprezentira sam po sebi, ključen je učenec, ki da 
reprezentaciji pomen. Včasih pa se zgodi, da učitelji izberejo in uporabijo didaktični 
pripomoček, ker v njem vidijo matematične strukture, ki naj bi spodbujale želeno miselno 
aktivnost, vendar do tega ne pride, ker učenci te strukture ne opazijo in tudi ne uporabijo 
didaktičnega pripomočka tako, da bi le-ta izzval in razvijal njihove miselne spretnosti. 
Poraja se vprašanje pri rokovanju z didaktičnim materialom, in sicer kako sta povezana 
fizično manipuliranje z materialom in miselni procesi, ki ob tem nastajajo oziroma kako 
rokovanje z materialom pomaga pri razvijanju izbranega matematičnega pojma oziroma pri 
reševanju matematičnih problemov (Hodnik Čadež, 2014, str. 35). Če didaktični 
pripomoček pri učencih ne izzove mentalne aktivnosti, je didaktično neustrezen 
(Markovac, 1990, str. 74). 
 
Žakeljeva (2003) se je v svojem delu Kako poučevati matematiko: teoretična zasnova 
modela in njegova didaktična izpeljava osredotočila predvsem na poučevanje matematike. 
Kot pomembne didaktične vidike učnega procesa izpostavi motivacijo, kognitivni konflikt, 
pomen problemskih situacij pri pouku matematike in aktivno učenje. Vsi našteti dejavniki 
imajo tudi pomembno vlogo pri izbiri didaktičnih pripomočkov, saj vplivajo na učence in 
njihovo pripravljenost za sodelovanje, željo po uspehu, razumevanju pojmov in 
zadovoljstvo ob učenju matematike.  
 
• Motivacija 
Motivacija je med najpomembnejšimi psihološkimi procesi. Lahko je notranja ali zunanja 
in se spreminja. Za notranjo motivacijo je značilno, da izvira iz posameznika in je 
povezana z željo po učenju (npr. želja po uspehu, cilji). Za zunanjo motivacijo je značilno, 
da se posameznik uči zaradi nekega zunanjega vzroka (npr. nagrajevanje staršev ob dobri 
oceni). Marentič Požarnikova (1988) opiše motivacijo kot proces izzivanja in usmerjanja 
človekove aktivnosti k cilju oz. zadovoljitvi potrebe. Po Hodnik Čadeževi in Manfredi 
Kolarjevi (2009, str. 233) naj učitelj učencev ne poučuje in skuša samo ponuditi pogoje, 
pod katerimi se lahko učijo. Učitelj je torej v vlogi organizatorja takih učnih situacij, ki 
bodo učenca motivirale za učenje. Žakeljeva (2003, str. 9) zapiše, »da učenci lahko znanje 
ponotranjijo, morajo začutiti pomen in smiselnost vsebin in znanja, ki se ga učijo«. Da bi 
učenci znanje res ponotranjili, moramo vplivati na njihovo notranjo motivacijo. Notranjo 
motivacijo lahko spodbudimo na različne načine. V učnem procesu lahko to dosežemo s 
kognitivnim konfliktom. 
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• Kognitivni konflikt 
Kognitivni konflikt lahko pri učencu sprožimo s smiselno postavljenimi vprašanji, izzivi, 
problemskimi situacijami. S tem lahko učencu pomagamo pri konceptnih predstavah, 
navezovanju na obstoječo mrežo znanja, povezovanju znanja (znotraj predmeta in 
medpredmetno) in spodbujamo, da uvidijo smisel učenja novih vsebin (Žakelj, str. 82). 
Glede na vse zgoraj opisane dejavnike, ki vplivajo na učni proces in na to, da je motivacija 
poleg sposobnosti med najpomembnejšimi psihološkimi faktorji uspešnega učenja, je zelo 
pomembno, da znamo učence motivirati. S pravilnim načinom in kombinacijo ključnih 
dejavnikov, ki so medsebojno soodvisni, lahko učence pripravimo do želje po učenju. 
Pomembno vlogo pri tem imajo lahko didaktični pripomočki, s pomočjo katerih lahko 
učenci samostojno in v svojem tempu odkrivajo matematiko. Vsak didaktični pripomoček 
naj bi namreč olajšal, izboljšal pouk ter omogočal, da otrok preko lastne aktivnosti (npr. 
dotik, štetje, razvrščanje …) lažje in hitreje usvoji matematična znanja.  
 
 
Kubale (2003, str. 111) v knjigi z naslovom Didaktika matematike zapiše, da je izbira učil 
(on zapiše učila, v našem primeru mislimo s tem na pripomočke) odvisna od tega: 

- kako bomo najuspešnejše uresničili cilje in naloge pouka; 
- kako in s katerimi učili (skico, sliko, modelom, filmom itd.) bomo čim bolj 

motivirali učence pri pouku matematike; 
- kako bomo dosegli lažje in hitrejše ustvarjanje matematičnih znanj; 
- kdaj bomo učila vključili v pouk: v uvodnem, osrednjem ali zaključnem delu učne 

ure. 
 

Avtor še poudari (prav tam), da mora vsak pripomoček, ki smo ga vključili v učni proces, 
prispevati k učinkovitosti vzgojno-izobraževalnega procesa in ne sme biti sam sebi namen. 
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4 DIDAKTI ČNI  PRIPOMOČKI  PRI  UČENJU IN  
POUČEVANJU  MATEMATIKE 
 

Danes je pri matematiki v ospredju, da je učenec aktiven in nima vloge pasivnega 
poslušalca. Sodobni avtorji zagovarjajo dejstvo, da mora pouk matematike razvijati aktivno 
mišljenje, da morajo učitelji pri učencih spodbujati zanimanje, motivirati, voditi učence, da 
sami rešujejo probleme in poiščejo rešitve. Pouk mora, predvsem v nižjih razredih osnovne 
šole, potekati na konkretni ravni  in šele nato preidemo preko grafične (slikovne) na 
simbolno raven. Zato moramo imeti pri oblikovanju matematičnih pojmov na voljo mnogo 
didaktičnih pripomočkov, s katerimi lahko učenci izkusijo konkretno raven. 
 
V učnem načrtu za matematiko so navedena predlagana didaktična sredstva posebej za 
prvo in drugo vzgojno-izobraževalno obdobje ter za tretje vzgojno-izobraževalno obdobje.  
 
V empiričnem delu se bomo osredotočili na učence 3., 4. in 5. razreda, zato bomo 
obravnavali didaktične pripomočke, ki so za te razrede priporočeni. 
 
V Učnem načrtu za matematiko (2011, str. 82–83) so navedena predlagana didaktična 
sredstva v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju:  

- konkretni materiali, 
- geometrijski modeli teles in likov, 
- šablona (ravnilo), šestilo, geotrikotnik, 
- geoplošča, 
- plastelin in glina, 
- merilni instrumenti za merjenje dolžine, mase in prostornine, 
- modeli denarja, 
- klasične didaktične igre (domino, različne igre z igralno kocko, tombola, karte), 
- številski trak, stotični kvadrat, 
- različna računala, 
- link kocke, 
- predstavitvena oprema (grafoskop, LCD-projektor ipd.), 
- računalnik, didaktični računalniški programi, dostop do interneta (matična 

učilnica), 
- dostop do računalniške učilnice. 
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4.1 PRIPOROČENI  PRIPOMOČKI 
 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) je objavil seznam priporočenih učnih 
pripomočkov za specifične predmete in razrede. V tem poglavju bomo navedli priporočene 
učne pripomočke za matematiko, jih opisali in podkrepili s slikami. Navedli bomo 
didaktične pripomočke, ki so priporočeni za razredno stopnjo. 
 

Tabela 1: Priporočeni pripomočki (ZRSŠ, 2015) 

IME OPIS 
1. razred 

razredni številski trak do 20 stenski razredni številski trak do 20 
številski trak do 10 namizni številski trak do 10 
številski trak do 20 namizni številski trak do 20 
razredno računalo veliko demonstrativno razredno računalo 
namizno računalo majhno namizno računalo 

ravnilo ravnilo za učitelja 
ravnilo s šablono učiteljevo ravnilo s šablono za risanje likov na tabli 
ravnilo s šablono majhno ravnilo s šablono 

link kocke kocke za sestavljanje 
geometrijski modeli teles veliki geometrijski modeli teles (krogla, valj, kvader, kocka) 
geometrijski modeli teles majhni geometrijski modeli teles (krogla, valj, kvader, kocka) 
geometrijski modeli likov veliki geometrijski modeli likov (krog, trikotnik, kvadrat, pravokotnik) 
geometrijski modeli likov majhni geometrijski modeli likov (krog, trikotnik, kvadrat, pravokotnik) 

enotske kocke enotske kocke različnih barv 
dvajsetiška tabla  

ura razredna demonstrativna ura 
osebna tehtnica  

tehtnica z vedrom  
merilne posode, valji različne merilne posode ali valji za merjenje prostornine 

denar denar za igro in računanje 
2. razred 

razredni številski trak do 100 stenski razredni številski trak do 100 
številski trak do 100 namizni številski trak do 100 

stotični kvadrat tabla s stotičnim kvadratom 
razredno računalo veliko demonstrativno razredno računalo 
namizno računalo majhno namizno računalo 

pozicijsko računalo veliko razredno pozicijsko računalo 
pozicijsko računalo majhno pozicijsko računalo 

komplet geometrijskega orodja komplet geometrijskega razrednega orodja (ravnilo, trikotnik, šestilo,  
geotrikotnik) – za učitelja 

ravnilo s šablono učiteljevo ravnilo s šablono za risanje likov na tabo 
ravnilo s šablono majhno in veliko ravnilo s šablono 

link kocke kocke za sestavljanje 
geoplošča plošča s čepki in gumicami 

geometrijski modeli teles veliki geometrijski modeli teles (krogla, valj, kocka, kvader) 
geometrijski modeli teles majhni geometrijski modeli teles (krogla, valj, kocka, kvader) 
geometrijski modeli likov veliki geometrijski modeli likov (krog, trikotnik, kvadrat, pravokotnik) 
geometrijski modeli likov majhni geometrijski modeli likov (krog, trikotnik, kvadrat, pravokotnik) 
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enotske kocke enotske kocke različnih barv 
ura razredna demonstrativna ura 
ure nastavljive kartonske ure 

osebna tehtnica  
tehtnica z vedrom  

različne uteži uteži za kg 
metrska palica lesena metrska palica 
šiviljski trak  

3. razred 
razredni številski trak do 1000 stenski razredni številski trak do 1000 

številski trak do 1000 namizni številski trak do 1000 
stotični kvadrat tabla s stotičnim kvadratom 

razredno računalo veliko demonstrativno razredno računalo 
namizno računalo majhno namizno računalo 

pozicijsko računalo veliko razredno pozicijsko računalo 
pozicijsko računalo majhno pozicijsko računalo 

stenska magnetna tabla velika stenska magnetna tabla z magnetnimi ploščicami desetiških enot, 
števil, matematičnih znakov 

komplet geometrijskega orodja komplet geometrijskega razrednega orodja (ravnilo, trikotnik, šestilo, 
geotrikotnik) – za učitelja 

ravnilo s šablono učiteljevo ravnilo s šablono za risanje likov na tablo 
ravnilo s šablono majhno in veliko ravnilo s šablono 

link kocke kocke za sestavljanje 
geoplošča plošča s čepki in gumicami 

geometrijski modeli teles veliki geometrijski modeli teles (krogla, valj, kocka, kvader) 
geometrijski modeli teles majhni geometrijski modeli teles (krogla, valj, kocka, kvader) 
geometrijski modeli likov veliki geometrijski modeli likov (krog, trikotnik, kvadrat, pravokotnik, 

večkotniki) 
geometrijski modeli likov majhni geometrijski modeli likov (krog, trikotnik, kvadrat, pravokotnik, 

večkotniki) 
modeli delov celote veliki modeli delov celote (polovica, tretjina, četrtina) 
modeli delov celote majhni modeli delov celote (polovica, tretjina, četrtina) 

enotske kocke enotske kocke različnih barv 
ura razredna demonstrativna ura 
ure nastavljive kartonske ure 

osebna tehtnica  
4. in 5. razred 

razredni številski trak do 10000 stenski razredni številski trak do 10000 
številski trak do 10000 namizni številski trak do 10000 

stotični kvadrat tabla s stotičnim kvadratom 
pozicijsko računalo veliko razredno pozicijsko računalo 
pozicijsko računalo majhno pozicijsko računalo 

stenska magnetna tabla velika stenska magnetna tabla z magnetnimi ploščicami desetiških enot, 
števil, matematičnih znakov 

komplet geometrijskega orodja komplet geometrijskega razrednega orodja (ravnilo, trikotnik, šestilo, 
geotrikotnik) – za učitelja 

ravnilo s šablono učiteljevo ravnilo s šablono za risanje likov na tablo 
komplet geometrijskega orodja veliko ravnilo s šablono, trikotnik, šestilo, geotrikotnik 

geometrijski modeli teles veliki geometrijski modeli teles (krogla, valj, kocka, kvader, stožec, 
piramida, …) 

geometrijski modeli teles majhni geometrijski modeli teles (krogla, valj, kvader, kocka, stožec, 
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piramida, …) 
geometrijski modeli likov veliki geometrijski modeli likov (krog, trikotnik, kvadrat, pravokotnik, 

večkotniki) 
geometrijski modeli likov majhni geometrijski modeli likov (krog, trikotnik, kvadrat, pravokotnik, 

večkotniki) 
modeli delov celote veliki modeli delov celote (polovica, tretjina, četrtina, petina, šestina, 

…) 

modeli delov celote majhni modeli delov celote (polovica, tretjina, četrtina, petina, šestina, 
…) 

enotske kocke enotske kocke različnih barv 
ura razredna demonstrativna ura 
ure nastavljive kartonske ure 

osebna tehtnica  
pisemska tehtnica  
tehtnica z utežmi  

različne uteži uteži za kg, dag, g 
metrska palica lesena metrska palica 
šiviljski trak  

tesarski meter kovinski in zložljiv meter 
merilni trak na kolutu merilni trak za merjenje daljših razdalj 

meter za merjenje večjih razdalj 
denar denar za igro in računanje 

merilne posode in valji različne merilne posode in valji za merjenje prostornine (liter, deciliter) 

kalkulatorji žepni 
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4.2 PREGLED  DIDAKTI ČNIH  PRIPOMOČKOV  PRI  

MATEMATIKI 
 

Šole v Sloveniji so različno opremljene z didaktičnimi pripomočki. V učnem načrtu za 
matematiko je splošno opredeljeno katera sredstva so predvidena za uporabo, v dokumentu 
s strani Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) pa so pripomočki, ki jih priporočajo 
za uporabo pri pouku, natančno opredeljeni.  
 
Pripomočke iz obeh dokumentov smo strnili in oblikovali sledeči seznam pripomočkov:  

- številski trak, 
- stotični kvadrat, 
- razredno računalo (abak), 
- kalkulator, 
- pozicijsko računalo, 
- ravnilo s šablono, 
- link kocke, 
- geoplošča, 
- geometrijski modeli teles, 
- geometrijski modeli likov, 
- modeli delov celote, 
- enotske kocke, 
- ura (nastavljiva), 
- tehtnice in uteži, 
- metrska palica in trakovi za merjenje, 
- igralni denar, 
- merilne posode in valji, 
- komplet za ponazoritev računanja do 1000 (ploščice desetiških enot), 
- vsakodnevni predmeti (npr. frnikole, gumbi), 
- zbirka materialov za nizanje in razvrščanje. 
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1. Številski trak 
 

Številski trak je trak, na katerem so napisane števila do določene velikosti (npr. števila do 
10, št. do 20, št. do 100, št. do 1000). Izdelan je lahko iz papirja, kartona ali umetne mase. 
Na številskem traku so lahko zapisane samo enice ali desetice ali stotice, lahko ga tudi 
dopolnimo s poljubnimi števili. Učitelji in učenci ga lahko izdelajo tudi sami. Ob njegovi 
uporabi učenci lažje razumejo relacije med števili. Učencem lahko pomaga pri zapomnitvi, 
zapisu in štetju števil, določanju velikostnih odnosov med števili (npr. urejanje števil od 
najmanjšega do največjega),  iskanju predhodnika in naslednika danega števila ter 
računanju s števili. 
 

Slika 2: Številski trak do 1000 
 

 
 
 
 

2. Stotični kvadrat 
 

Stotični kvadrat je posebna tabela, v kateri so zapisana števila od 1 do 100. V vsaki vrstici 
so zapisana števila ene desetice. Uporabljamo ga lahko pri zapomnitvi in iskanju 
določenega števila, računanju s števili (tudi pri prehodu), iskanju predhodnika in 
naslednika danega števila in pri učenju desetic oz. delu z desetiškimi enotami.  
 

Slika 3: Stotični kvadrat 
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3. Razredno računalo (abak) 

 
Razredno računalo, za katero se uporablja tudi ime abak ali abakus,  je sestavljeno iz 
lesenega okvirja, ki ima po sredini napeljane žice ali letvice. Na žici ali letvicah je 
nanizano 10 kroglic. Z njimi računamo tako, da jih pomikamo levo in desno. Računala se 
razlikujejo po materialu, po barvi in velikosti kroglic, mogoče je tudi, da so namesto 
kroglic nanizane kocke. Računalo je namenjeno računskim operacijam. Kroglice ali kocke 
lahko premikamo sem in tja ter s pomočjo le-teh računamo. Predvsem se računala 
uporabljajo za seštevanje in odštevanje v obsegu, ki ga določa posamezno računalo. 
 

Slika 4: Razredno računalo (abak) 
 

 
 
 
 

4. Kalkulator 
 

Kalkulator je elektronsko žepno računalo. Kalkulator je strojček, ki po naših navodilih 
(vtipkamo račun) sam izračuna določen račun. Kalkulatorji se razlikujejo glede na to kako 
zmogljivi so. Nekateri obvladajo samo 4 osnovne računske operacije, drugi še potence in 
druge matematične funkcije. Uporabljamo ga za računanje računskih operacij. 
 

Slika 5: Kalkulator 
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5. Pozicijsko računalo 
 

Pozicijsko računalo je računalo, kjer ima vsaka desetiška enota svoje mesto. Učenec tako 
na mesta stotic, desetic in enic postavlja kroglice oz. elemente drugih oblik (npr. kocke). 
Vsaka desetiška enota ima svojo barvo in tako učenci hitreje razumejo ponazarjanje. S 
pozicijskim računalom ponazarjamo števila do 1000. Učenci s pomočjo kroglic sestavljajo 
števila v obsegu do 1000. Pozicijsko računalo je namenjeno tudi prikazu seštevanja in 
odštevanja do 1000, s prehodom in brez.  
 

Slika 6: Pozicijsko računalo 
 

 
 
 
 
6. Ravnilo s šablono 

 
Ravnilo s šablono je narejeno iz plastike, na njem so osnovne oblike (kvadrat, krog, 
pravokotnik, trikotnik) in še drugi večkotniki, elipsa ter kotomer. To ravnilo ima tudi 
milimetrsko skalo. Ravnilo s šablono spoznajo učenci že v 1. razredu. Z njegovo pomočjo 
učitelj in učenci rišejo različne oblike. 
 

Slika 7: Ravnilo s šablono 
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7.  Link kocke 
 

Kocke so različnih barv in jih lahko medsebojno združujemo (na eni strani imajo čepek, na 
drugi strani luknjice).  Primerne so za različne dejavnosti pri računskih operacijah in so 
zelo primerne za spoznavanje števil desetiških enot, saj ena kocka predstavlja enico, stolpič 
desetih kock predstavlja desetico, deset stolpičev desetic pa prikazuje stotico. Poleg tega 
jih lahko uporabljamo pri razvrščanju (po barvi), geometriji, obdelavi podatkov, reševanju 
problemov …  
 

Slika 8: Link kocke 
 

 
 
 
 

8. Geoplošča 
 

Geoplošča je plošča, na kateri imamo pritrjeno različno število žebljičkov. Žebljički so 
razporejeni tako, da jih je v vodoravni in navpični vrsti enako število. Geoplošče so lahko 
lesene ali plastične. Učenci na razredni stopnji najpogosteje uporabljajo ploščo , ki ima 16 
žebljičkov (4 x 4) ali 9 žebljičkov (3 x 3). Geoploščo lahko naredimo tudi sami. Lahko jo 
tudi narišemo na prozorno folijo (žebljički so pikice) in s pisalom rišemo nanjo ter potem 
slednjo tudi predvajamo preko grafoskopa. Uporabljamo jo pri geometriji, kjer učenci s 
pomočjo elastike ponazarjajo like različnih oblik. Dobro je, da imajo učenci na voljo 
raznobarvne elastike in je s tem omogočena večja prepoznavnost likov na geoplošči. 
 

Slika 9: Geoplošča 
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9. Modeli geometrijskih teles 
 

Modeli geometrijskih teles služijo učitelju pri ponazarjanju geometrijskih teles pri pouku 
geometrije. Modeli so lahko polni (izdelani iz lesa ali stiroporja ali plastike), votli (iz 
papirja ali kartona ali plastike) in žičnati (izdelani iz žice). S pomočjo modelov prikažemo 
koliko ploskev, oglišč in robov ima posamezno telo. Votli modeli se pogosto sestavijo in 
razstavijo ter tako služijo za risanje mreže teles.  
 

Slika 10: Modeli geometrijskih teles 
 

 
 
 
 
 

10.  Modeli geometrijskih likov 
 

Modeli likov so lahko različnih oblik, barv in iz različnih materialov. S pomočjo modelov 
likov učenci spoznavajo osnovne geometrijske oblike. Kasneje lahko z njimi tvorijo tudi 
»nove« like, npr. spoznajo, da dva enakostranična trikotnika skupaj tvorita kvadrat. 
 

Slika 11: Modeli geometrijskih likov 
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11.  Modeli delov celote 
 

Modeli delov celote se večinoma pojavljajo v obliki kroga, obstajajo pa tudi deli celote, 
kjer je celota kvader, pravokotnik, igralna figura. Lahko so magnetni ali ne. Modeli delov 
celote se uporabljajo za ponazoritev ulomkov. Učenec modele delov celote lahko prešteva, 

primerja in tako lažje razume, da je npr. 
�

�
 več kot 

�

�
 pri dani celoti. Z modeli delov celote si 

lahko učenci tudi pomagajo koliko delov tvori celoto, npr. 
�

�
 + 

�

�
 + 

�

�
 = 1. 

 
Slika 12: Modeli delov celote 

 

 
 
 
 
12.  Enotske kocke 

 
Enotska kocka je kocka, pri kateri so dolžine robov enake 1 cm. Prostornina enotske kocke 
je enaka 1 cm3. Na razredni stopnji uporabljamo enotske kocke, katerih dolžina roba je 1 
cm, prostornina enotske kocke je 1 cm3. Enotske kocke lahko uporabljamo pri različnih 
matematičnih vsebinah. Uporabimo jih lahko pri računanju (osnovne računske operacije), 
pa zelo primerne so za računanje prostornine.  
 

Slika 13: Enotske kocke 
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13. Nastavljiva ura 
 

Ura pri matematiki služi za učenje odčitavanja in minevanja časa. Nastavljive ure so lahko 
iz različnih materialov (npr. karton, plastika). Nastavljiva pravzaprav pomeni, da sta urni 
(majhni) in minutni (veliki) kazalec vrtljiva in lahko z njima nastavljamo različen čas. 
Uporablja jo lahko učitelj in učenec. Uro lahko naredijo tudi učenci sami: učitelj pripravi 
vse dele ure, učenci jih prilepijo na trši karton, kazalce pritrdijo z žebljičkom in uro lahko 
uporabljajo tudi doma za učenje.  

 
Slika 14: Ura (nastavljiva) 

 

 
 
 
 

14.  Tehtnice in uteži 
 

Tehtnice in uteži, ki se uporabljajo na razredni stopnji, so večinoma plastične, uteži za 
tehtanje pa so plastične  in kovinske. Uporabljamo jih pri tehtanju. Učencem pomagajo pri 
usvajanju in razumevanju merskih enot, učijo se uravnovesiti tehtnico idr. 
 

Slika 15: Tehtnici in uteži 
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15.  Metrska palica in trakovi za merjenje 
 

Za merjenje dolžine pri pouku matematike na razredni stopnji uporabljamo različne 
pripomočke. Pojavijo se metrska palica, šiviljski trak, tesarski meter, meter in merilni trak 
na kolutu. Uporabljamo jih za merjenje s standardno konstantno enoto. Učenci najprej 
merijo z metrsko palico, ki je dolga 1 m, navadno lesena in na njej so označene enote (cm 
in dm). Kasneje učitelj predstavi še druge pripomočke za merjenje, ki jih uporabljajo tudi 
ljudje različnih poklicev, npr. šiviljski trak uporablja šivilja, tesarski meter mizar idr. 
 

Slika 16: Šiviljski trak 
 

 
 
 

16.  Igralni denar 
 

V šoli se namesto pravega denarja uporablja igralni denar. Igralni denar je danes priložen 
že skoraj vsem učbenikom, lahko pa ga izdelajo tudi učitelj in učenci sami. Iz papirja ali 
kartona izrežemo pravokotnike in nanje napišemo vrednosti. Igralni denar lahko 
uporabljamo pri različnih vsebinah (seštevanje, odštevanje, poštevanka …) in za 
prikazovanje uporabe matematike v vsakdanjem življenju. 

 
Slika 17: Igralni denar 

 

 
 
 



26 
 

17.  Merilne posode in valji 
 

Merilne posode in valji so lahko stekleni ali plastični. So različnih velikosti oz. višin in 
oblik. Uporabljamo jih za merjenje prostornine. Z uporabo različnih merilnih posod učenci 
spoznavajo, da enak nivo gladine vode v dveh merilnih posodah ni nujno enak, saj je 
prostornina odvisna tudi od oblike oz. širine posode.  
 

Slika 18: Merilna posoda 
 

 
 
 
 
18.  Komplet za ponazoritev računanja do 1000 (desetiške enote) 

 
Komplet je sestavljen iz majhnih kock, ki predstavljajo enice, paličic (združenih deset 
majhnih kock), ki predstavljajo desetice, plošč (združenih deset stebričkov), ki 
predstavljajo stotice in velikih kock (združenih deset plošč), ki predstavljajo tisočice. 
Učenci lahko s kompletom ponazarjajo števila do 10000 in računajo. Ta komplet učencem 
pomaga predvsem pri seštevanju in odštevanju s prehodom, saj lahko večjo desetiško enoto 
zamenjajo z manjšo, npr. desetico (ena paličica) zamenjajo za deset enic (kockic) in lažje 
razumejo, kaj pomeni enica, ki jo napišemo pri računih in jo imenujemo »1 štejem naprej«.  
 

slika 19: Komplet za ponazoritev računanja do 1000 
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19.  Vsakodnevni predmeti (npr. frnikole, gumbi) 
 

Pri matematiki na razredni stopnji lahko uporabimo veliko vsakdanjih predmetov. To so 
lahko gumbi, frnikole, kroglice, lego kocke, kamni … Ti predmeti se lahko razlikujejo po 
različnih kriterijih (po obliki, barvi in velikosti). Uporabljamo jih lahko pri računanju, 
razvrščanju in oblikovanju vzorcev ter zaporedij. 
 

Slika 20: Gumbi 
 

 

 

 

20.  Zbirka materialov za nizanje in razvrščanje 
 

Zbirka vsebuje elemente različnih oblik in barv. Namen je, da otrok preko vida in tipa 
prepozna različne oblike in se uči razvrščanja glede na različne kriterije. Z nizanjem 
materialov različnih oblik (kroglice, kocke idr.) na vrvice ali nabodala lahko učenci tudi 
oblikujejo enostavne vzorce in zaporedja. 

 
Slika 21: Zbirka materialov za nizanje in razvrščanje 
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II.  EMPIRIČNI  DEL 
 

5 NAMEN  RAZISKAVE  IN  OPREDELITEV  
RAZISKOVALNEGA  PROBLEMA 
 

Danes je razumljeno, da uporaba učnih pripomočkov pri matematiki pozitivno vpliva na 
učenje učencev. Tudi teorije in opravljene raziskave to potrjujejo (Hejnyjeva metoda, 
Dienesova in Goldingova načela, teorija izkustvenega učenja, reprezentacije (konkretna, 
grafična, simbolna) ...). V literaturi smo zasledili več opravljenih raziskav o učnih 
sredstvih pri matematiki: dosedanje ugotovitve o uporabi pripomočkov (Pirih, 2003), 
splošna uporabnost, poznavanje, viri in pomen didaktičnih sredstev za učitelje (Lukežič, 
2008), stališča učiteljev in študentov do didaktičnih sredstev in katera najpogosteje 
uporabljajo (Hodnik Čadež in Manfreda Kolar, 2009), splošen pregled o uporabi 
didaktičnih pripomočkov pri pouku matematike (Fujs, 2011), opremljenost šol z 
didaktičnimi pripomočki za področje aritmetike in algebre v prvem triletju (Sraka, 2011) 
ter mnenje razrednih učiteljev o uporabi didaktičnih materialov pri matematiki in 
slovenščini (Prosen, 2013).  
 
Naš cilj je, da raziščemo stališča učencev do uporabe didaktičnih pripomočkov pri 
matematiki. V empiričnem delu želimo ugotoviti, katere didaktične pripomočke učenci 
poznajo in jih uporabljajo (so uporabljali) v razredu, kateri pripomočki so po mnenju 
učencev najbolj uporabni, ali jim uporaba didaktičnih pripomočkov pomaga pri 
razumevanju in učenju matematičnih vsebin ter kateri so tisti didaktični pripomočki, ki jim 
pomagajo (so jim pomagali) pri razumevanju in učenju določene snovi pri matematiki. 
Zanima nas tudi pogostost uporabe didaktičnih pripomočkov pri pouku matematike, kako 
pogosto bi jih učenci radi uporabljali, kako radi jih uporabljajo in ali se raje učijo 
matematiko ob uporabi didaktičnih pripomočkov ali brez. Učence bomo tudi vprašali, kaj 
jim je pri didaktičnih pripomočkih všeč, kateri didaktični pripomočki jim povzročajo 
največ težav in zakaj, ali so jim pripomočki vedno na voljo in ali bi si želeli, da so jim 
vedno na voljo ter če vedno uporabljajo pripomočke tako, kot narekuje učitelj. 
 
S primerjanjem odgovorov učencev na različna vprašanja bomo raziskali stališča učencev 
od 3. do 5. razreda o didaktičnih pripomočkih in s tem učiteljem omogočili vpogled, katere 
učne pripomočke učenci navajajo kot najbolj učinkovite, razumljene. Tako bodo učitelji 
svoje učne ure lahko prilagodili in podkrepili z uporabo pripomočkov ter s tem učence 
pripeljali do boljšega razumevanja matematičnih konceptov in boljših rezultatov. 
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5.1 RAZISKOVALNA  VPRAŠANJA 
 

Z raziskavo bomo odgovorili na sledeča raziskovalna vprašanja: 

• Katere didaktične pripomočke pri matematiki učenci poznajo? 
 

• Kateri didaktični pripomočki za matematiko so po mnenju učencev najbolj uporabni? 
 
• Ali tisti učenci, ki imajo pri matematiki oceno dobro (3) ali manj, pripisujejo večji 

pomen matematičnim didaktičnim pripomočkom? 
 
• Kakšna so stališča učencev do didaktičnih pripomočkov pri matematiki? 
 
• Ali se učenci raje učijo matematiko ob uporabi didaktičnih pripomočkov? 

 
 

5.2 RAZISKOVALNE  HIPOTEZE 
 

Raziskovalne hipoteze (v nadaljevanju H): 

H1.1: Večina učencev pozna didaktične pripomočke, ki so s strani Zavoda Republike 
Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) navedeni kot priporočeni pripomočki. 
 
H1.2: Med učenci 3., 4. in 5. razredov se pojavljajo razlike v poznavanju didaktičnih 
pripomočkov. 
 
H2: Po mnenju večine učencev so najbolj uporabni didaktični pripomočki, ki se 
uporabljajo pri geometriji (ravnilo s šablono, geoplošča, modeli geometrijskih teles, modeli 
geometrijskih likov). 
 
H3: Med učenci, ki imajo pri matematiki oceno ob zaključku šolskega leta v razredu dobro 
(3) ali manj in med učenci z oceno prav dobro (4) in odlično (5), se pojavljajo razlike pri 
njihovi oceni, ali jim uporaba didaktičnih pripomočkov pomaga.  
 
H4: Priljubljenost didaktičnih pripomočkov se razlikuje glede na spol. 
 
H5: Učenci se raje učijo matematiko ob uporabi didaktičnih pripomočkov.  

 
 

5.3 METODA  IN  RAZISKOVALNI  PRISTOP 
 

Raziskovalni pristop empiričnega dela magistrske naloge je kvantitativen. V kvantitativni 
raziskavi je bila uporabljena deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna metoda 
pedagoškega raziskovanja. Podatke smo zbrali s pomočjo anonimnega anketnega 
vprašalnika (Priloga 1). Pri interpretaciji rezultatov smo uporabili tudi dosedanje teoretične 
ugotovitve. 



30 
 

5.4 VZOREC 
 

Kvantitativna raziskava temelji na podatkih, zbranih z anketnim vprašalnikom za učence 
3., 4. in 5. razredov. Raziskovalni vzorec predstavlja 192 učencev, od 3. do 5. razreda, 
starih od 8 do 11 let. Način vzorčenja je priložnostni. Polovico anketirancev predstavljajo 
učenci s podeželja in polovico učenci iz mestnega okolja.  

 
Tabela 2: Struktura vzorca glede na spol 

 

SPOL f f % 

deček 93 48,4 

deklica 99 51,6 

SKUPAJ 192 100,0 
 
 
 
 

Tabela 3: Struktura vzorca glede na spol in razred 
 

 

SPOL 

3. razred 4. razred 5. razred SKUPAJ 

f f % f f % f f % f f % 

deček 29 15,1 28 14,6 36 18,8 93 48,4 

deklica 33 17,2 35 18,2 31 16,1 99 51,6 

SKUPAJ 62 32,3 63 32,8 67 34,9 192 100,0 

 

 
Vzorec predstavlja 192 učencev, med katerimi je 99 deklic, kar je 51,6 %, ter 93 dečkov, 
kar predstavlja 48,4 % celotnega vzorca. Iz tabele lahko razberemo, da je v vzorcu največ 
(67) učencev 5. razreda, kar predstavlja 34,9 %. V 4. razredu je 63 učencev (32,8 %) in v 
3. razredu 62 učencev (32,3 %). 
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Tabela 4: Številčni in odstotkovni prikaz ocen pri matematiki glede na razred 
 

 
PREDVIDENA ZAKLJU ČNA OCENA PRI MATEMATIKI 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 
RAZRED f f %  f f %  f f % f f % f f % f f % 

3. razred 0 0,0 1 1,7 0 0,0 21 35,0 38 63,3 60 100,0 

4. razred 0 0,0 5 8,2 13 21,3 32 52,5 11 18,0 61 100,0 

5. razred 1 1,5 4 6,1 9 13,6 28 42,4 24 36,4 66 100,0 

SKUPAJ 1 0,5 10 5,3 22 11,8 81 43,3 73 39,0 187 100,0 
 
  
V raziskavi nas je zanimala tudi zaključna ocena učencev pri matematiki. Anketiranje je 
bilo izvedeno v času od 15. do 23. junija 2015, torej ob koncu šolskega leta 2014/15. V 
tem obdobju so učenci že vedeli, koliko bo njihova zaključna ocena pri matematiki. V 
primeru, ko kateri izmed učencev ni vedel svoje zaključne ocene, je imel možnost vprašati 
učiteljico, ki je bila prisotna pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika. V raziskavi je 
sodelovalo 192 učencev, od tega 5 učencev ni odgovorilo na vprašanje o zaključni oceni 
pri matematiki v šolskem letu 2014/15. Od 187 učencev je največ učencev imelo 
matematiko zaključeno prav dobro (4), in sicer 81 učencev, oceno odlično (5) je imelo le 
12 učencev manj, torej 73 učencev. Učencev, ki so imeli v šolskem letu 2014/15 pri 
matematiki oceno dobro (3) ali manj, je bilo 33. Oceno dobro (3) je imelo 22 učencev, 
oceno prav dobro (4) je imelo 10 učencev in 1 učenec je bil pri matematiki negativno 
ocenjen.   
 
 
 
5.5 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA  PODATKOV 
 

Za ugotovitev stališča učencev do uporabe didaktičnih pripomočkov pri učenju matematike 
smo oblikovali anketni vprašalnik (glej Prilogo 1), nestandardiziran merski instrument. 
 
Anketni vprašalnik vsebuje 12 vprašanj, od katerih je 6 vprašanj zaprtega tipa (2., 4., 5., 7., 
10., 11.), 3 vprašanja odprtega tipa (3., 8., 9.) in nekaj vprašanj je kombiniranih z 
možnostjo odprtega odgovora (1., 6.). 
 
Pred anketiranjem smo za možnost izvajanja raziskave zaprosili ravnatelje oz. ravnateljice 
osnovnih šol. Zagotovila smo, da je anketni vprašalnik anonimen in da je varstvo osebnih 
podatkov zagotovljeno. Anketiranje je bilo izvedeno tako, da sem osebno odšla na šole, 
razdelila anketne vprašalnike in počakala, da so jih učenci izpolnili. Vsi anketirani so bili 
seznanjeni z namenom in ciljem raziskave. Anketne vprašalnike so reševali učenci 3., 4. in 
5. razredov osnovnih šol. V raziskavo smo vključili učence mestnega in podeželskega 
okolja, tako polovico anketiranih predstavljajo učenci mestnega in polovico učenci 
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podeželskega osnovnošolskega okolja. Iz vsakega okolja smo vključili po dva razreda, 
torej dva 3. razreda, dva 4. razreda in dva 5. razreda. 
 
Anketiranje je bilo izvedeno v šolskem letu 2014/15, v mesecu juniju. 
 
 
 
 
5.6 POSTOPKI  OBDELAVE  PODATKOV 
 

Podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom, smo najprej pregledali in deskriptivno 
kvantitativno ter kvalitativno analizirali. Kvantitativne podatke smo obdelali s statističnim 
programom SPSS 20. Podatke smo predstavili v tabelah s frekvenčnimi porazdelitvami in 
eno vprašanje tudi z grafom. Za obdelavo podatkov smo uporabili tudi χ2 preizkus oz. 
Kullbackov 2Ȋ preizkus, kadar pogoji za uporabo χ2 preizkusa niso bili izpolnjeni. Podatke 
na odprta vprašanja smo analizirali kvalitativno.  
 
 
 
 

5.7 REZULTATI  IN  INTERPRETACIJA 
 

5.7.1 PRILJUBLJENOST  MATEMATIKE 
 

Najprej nas je zanimalo, kako priljubljen predmet je matematika. 
 
 

Tabela 5: Številčni in odstotkovni prikaz priljubljenosti matematike  

 UČENCI 

PRILJUBLJENOST  f f % 

da 143 75,3 

ne 47 24,7 

SKUPAJ 190 100,0 
 
 
Učence smo vprašali, ali imajo radi matematiko ali ne. Iz tabele je razvidno, da je 143 
učencev, kar predstavlja 75,3 % celotnega vzorca, ocenilo, da imajo radi matematiko, 47 
učencev (24,7 % ) pa je ocenilo, da je matematika zanje nepriljubljen predmet. 
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Tabela 6: Številčni in odstotkovni prikaz priljubljenosti matematike  glede na razred 
 

 

PRILJUBLJENOST  

3. razred 4. razred 5. razred SKUPAJ 

f f % f f % f f % f f % 

DA 49 79,0 49 79,0 45 68,2 143 75,3 

NE 13 21,0 13 21,0 21 31,8 47 24,7 

SKUPAJ 62 100,0 62 100,0 66 100,0 192 100,0 
 
Mnenje o priljubljenosti matematike se med učenci 3., 4. in 5. razreda bistveno ne 
razlikuje. V 3. in 4. razredu imajo učenci enako mnenje o predmetu matematika, saj je v 
obeh razredih 49 učencev (79 %) ocenilo, da imajo radi matematiko, medtem ko je le 13 
učencev (21 %) ocenilo, da ne marajo matematike. V 5. razredu pa je 45 učencev (68,2 %) 
ocenilo, da imajo radi matematiko, 21 učencev pa je ocenilo, da ne marajo matematike. 
Ugotovimo, da je med učenci 3., 4. in 5. razreda največ učencev, ki ne marajo matematike, 
v 5. razredu. Ta delež učencev je morda vpliv stališč in prepričanj, ki lahko odvračajo 
interes za učenje in negativno vplivajo na motivacijo, ki je pomemben dejavnik učnega 
procesa. V 5. razredu je matematika tudi že bolj zahtevna oz. zahteva več napora in 
rednega dela. Posledično učence lahko mine zanimanje za predmet, imajo slabe ocene in 
od tod negativen odnos do predmeta. 
 
Učenci so nato imeli še možnost pojasnitve svojega odgovora. Vprašanje je bilo odprtega 
tipa, tako je lahko vsak učenec s svojimi besedami pojasnil svoj odgovor. Njihove 
odgovore smo uredili glede na pogostost posameznega odgovora. V oklepaju je navedeno 
število učencev, ki so navedli določen argument. Nekaj učencev svojega odgovora ni 
utemeljilo. 

Tabela 7: Utemeljitev priljubljenosti oz. nepriljub ljenosti matematike 

Ja, ker … Ne, ker … 
… rad računam (45). 
… je poučna (24). 
… je zanimiva (21). 
… mi je všeč (13). 
… sem dober v matematiki (11). 
… je zabavna (10). 
… rad rešujem matematične naloge (8). 
… nam matematika v življenju koristi (6). 
… uporabljamo didaktične pripomočke (1). 
… ni pojasnila (4). 

… je to težek predmet, mi ne gre dobro (20). 
… ne maram računanja (10). 
… je dolgočasna (9). 
… mi ni všeč (4). 
… mi niso všeč besedilne naloge (3). 
… ni pojasnila (1). 

 
Pri utemeljitvi priljubljenosti matematike je največ učencev navedlo, da radi računajo (45), 
da je matematika poučna (24) in zanimiva (21). Pri utemeljevanju nepriljubljenosti je 
najbolj pogost argument, da je matematika težek predmet, pri katerem mi ne gre dobro (20 
učencev tega mnenja).  
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5.7.2 POZNAVANJE  DIDAKTI ČNIH  PRIPOMOČKOV  PRI  MATEMATIKI 
 

Tabela 8: Številčni in odstotkovni prikaz poznavanja didaktičnih pripomočkov 

DIDAKTI ČNI PRIPOMOČEK 
UČENCI  

R f f % 

številski trak 188 97,9 3 

stotični kvadrat 179 93,2 8 

razredno računalo (abak) 171 89,1 11 

kalkulator 178 92,7 9 

pozicijsko računalo 150 78,1 16 

ravnilo s šablono 190 99,0 1 

link kocke 180 93,8 7 

geoplošča 116 60,4 19 

geometrijski modeli teles 186 96,95 4 

geometrijski modeli likov 176 91,7 10 

modeli delov celote 168 87,5 13 

enotske kocke 98 51,0 20 

ura (nastavljiva) 169 88,0 12 

tehtnice in uteži 185 96,4 5 

metrska palica in trakovi za merjenje 151 78,6 15 

igralni denar 182 94,8 6 

merilne posode in valji 159 82,8 14 

komplet za ponazoritev računanja do 1000 193 72,4 17 

vsakodnevni predmeti (npr. frnikole, gumbi) 171 98,1 2 

zbirka materialov za nizanje in razvrščanje 117 61,3 18 
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V okviru raziskovalnih vprašanj smo postavili hipotezo (H1.1), da večina učencev pozna 
didaktične pripomočke, ki so navedeni s strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 
(ZRSŠ). Za večino učencev smo predpostavili več kot 50 odstotkov udeležencev. Iz tabele 
je razvidno, da večina učencev pozna didaktične pripomočke, saj je povsod delež 
poznavanja didaktičnih pripomočkov višji od 50 %. Iz tega sledi, da hipotezo potrdimo.  
 
Dejstvo, da večina učencev pozna didaktične pripomočke, nas ni presenetilo, saj so vsi 
zgoraj našteti didaktični pripomočki predlagani s strani Zavoda Republike Slovenije za 
šolstvo kot priporočeni pripomočki. Torej naj bi jih učitelji pri pouku matematike 
uporabljali. Iz tega sledi sosledje, učitelji jih uporabljajo, učenci jih poznajo. 
 
Zanimalo nas je tudi, kateri didaktični pripomočki so najbolj poznani. Največ učencev, 99 
%, pozna ravnilo s šablono. Po poznavanju sledijo vsakodnevni predmeti (npr. frnikole, 
gumbi), in sicer 98,1 %, številski trak (97,9 %), geometrijski modeli teles (96,9 %), 
tehtnice in uteži (96,4 %), igralni denar (94,8 %), link kocke (93,8 %), stotični kvadrat 
(93,2 %). Najmanj anketiranih učencev pozna enotske kocke, in sicer 51,0 %.  
 
Znotraj prve hipoteze smo postavili še eno hipotezo (H1.2). Zanimalo nas je, ali se med 
učenci 3., 4. in 5. razredov pojavljajo razlike pri njihovem poznavanju didaktičnih 
pripomočkov pri matematiki. Postavili smo hipotezo H1.2: Med učenci 3., 4. in 5. razredov 
se pojavljajo razlike v poznavanju didaktičnih pripomočkov.  
 
 
Tabela 9: Številčni in odstotkovni prikaz učencev, ki poznajo didaktične pripomočke glede na razred 

DIDAKTI ČNI PRIPOMOČEK 
3. razred 
N = 62 

4. razred 
N = 63 

5. razred 
N = 67 

f f % f f % f f % 

številski trak 60 96,8 62 98,4 66 98,5 

stotični kvadrat 60 96,8 61 96,8 58 86,6 

razredno računalo (abak) 57 91,9 58 92,1 56 83,6 

kalkulator 52 83,9 60 95,2 66 98,5 

pozicijsko računalo 28 45,2 60 95,2 62 92,5 

ravnilo s šablono 60 96,8 63 100,0 67 100,0 

link kocke 61 98,4 58 92,1 61 91,0 

geoplošča 23 37,1 54 85,7 39 58,2 

geometrijski modeli teles 58 93,5 63 100,0 65 97,0 

geometrijski modeli likov 54 87,1 61 96,8 61 91,0 

modeli delov celote 50 80,6 59 93,7 59 88,1 



36 
 

enotske kocke 29 46,8 43 68,3 26 38,8 

ura (nastavljiva) 51 82,3 63 100,0 55 82,1 

tehtnice in uteži 60 96,8 62 98,4 63 94,0 

metrska palica in trakovi za merjenje 48 77,4 55 87,3 48 71,6 

igralni denar 58 93,5 61 96,8 63 94,0 

merilne posode in valji 48 77,4 55 87,3 56 83,6 

komplet za ponazoritev računanja do 1000 46 74,2 47 74,6 46 68,7 

vsakodnevni predmeti (npr. frnikole, gumbi) 53 85,5 62 98,4 56 83,6 

zbirka materialov za nizanje in razvrščanje 35 56,5 44 69,8 38 57,6 

 
 
Hi kvadrat preizkus je pokazal statistično pomembne razlike pri poznavanju didaktičnih 
pripomočkov glede na razred, ki ga obiskujejo učenci pri naslednjih didaktičnih 
pripomočkih: pozicijsko računalo (χ2 = 12,762, g = 2, α = 0,000); enotske kocke (χ2 = 
11,935, g = 2, α = 0,003); geoplošča (χ2 = 31,094, g = 2, α = 0,000); ura (χ2 = 12,762, g = 
2, α = 0,02); vsakodnevni predmeti (χ2 = 8,535, g = 2, α = 0,014). Trdimo, da se v osnovni 
množici med učenci 3., 4. in 5. razredov pojavljajo razlike v njihovem poznavanju naštetih 
didaktičnih pripomočkov pri matematiki. Razlike v poznavanju didaktičnih pripomočkov 
so se pojavile pri sledečih didaktičnih pripomočkih. Pozicijsko računalo v 3. razredu pozna 
le 45,2 % otrok, v 4. 95,2 % in v 5. razredu 92,5 % otrok. Geoploščo v 3. razredu pozna le 
37,1 % otrok, v 4. 85,7 % in v 5. razredu 58,2 % otrok. Enotske kocke v 3. razredu pozna 
46,8 % otrok in v 5. razredu 38,8 %, medtem ko enotske kocke v 4. razredu pozna 68,3 % 
otrok. 
 
Podobno so ugotavljali tudi v dosedanjih raziskavah o poznavanju didaktičnih 
pripomočkov. Tam v raziskavo sicer niso bili vključeni učenci, temveč učitelji osnovne 
šole. V diplomski nalogi z naslovom Opremljenost šol z didaktičnimi pripomočki za 
področje aritmetike in algebre v prvem triletju in njihova racionalna uporaba (Sraka, 2013, 
str. 69) so ugotovili, da »učitelji navedene didaktične pripomočke zelo dobro poznajo, 
/…/)«. Tudi v diplomski nalogi Didaktična sredstva pri poučevanju in učenju matematike 
na razredni stopnji (Lukežič, 2008) so ugotovili, da učitelji dobro poznajo didaktične 
pripomočke. Vsi poznajo številski trak, 94,6 % učiteljev pozna stotični kvadrat, malo manj 
jih pozna link kocke, igralni denar, pozicijsko računalo in druge (povzeto po Lukežič, 
2008). Smiselno je, da se poznavanje didaktičnih pripomočkov med učitelji in učenci 
bistveno ne razlikuje, saj je le-to soodvisno. V kolikor učitelji ne bi poznali določenih 
didaktičnih pripomočkov, jih posledično tudi ne bi uporabljali in jih tako učenci ne bi 
spoznali.  
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5.7.3 UPORABA  DIDAKTI ČNIH  PRIPOMOČKOV  PRI  MATEMATIKI 
 

Glede na to, da večina učencev pozna matematične didaktične pripomočke, nas je 
zanimalo, koliko anketiranih uporablja le-te. Didaktični pripomočki so bili navedeni v 
tabeli, anketiranci pa so označili, če didaktični pripomoček uporabljajo (ali so uporabljali) 
pri pouku. 
 
Spodaj je predstavljena frekvenčna tabela, kako pogosto učenci pri poku uporabljajo (ali so 
uporabljali) didaktične pripomočke. 
 

Tabela 10: Številčni in odstotkovni prikaz didakti čnih pripomočkov, ki jih uporabljajo u čenci 3., 4. in 
5. razredov 

DIDAKTI ČNI PRIPOMOČEK 

3. 
razred 
N = 62 

4. 
razred 
N = 63 

5. 
razred 
N = 67 

SKUPAJ 

f f % f f % f f % f f % 

številski trak 58 93,5 60 95,2 52 77,6 170 88,5 

stotični kvadrat 41 66,1 49 77,8 28 41,8 118 61,5 

razredno računalo (abak) 8 12,9 19 30,2 16 23,9 43 22,4 

kalkulator 1 1,6 3 4,8 2 3,0 6 3,1 

pozicijsko računalo 1 1,6 34 54,8 28 41,8 63 33,0 

ravnilo s šablono 59 95,2 62 98,4 64 95,5 185 96,4 

link kocke 57 91,9 54 85,7 40 59,7 151 78,6 

geoplošča 15 24,2 48 76,2 23 34,3 86 44,8 

geometrijski modeli teles 53 85,5 58 93,6 55 83,3 166 86,5 

geometrijski modeli likov 42 67,7 55 87,3 46 68,7 143 74,5 

modeli delov celote 32 51,6 51 81,0 38 56,7 121 63,0 

enotske kocke 21 33,9 30 48,4 12 17,9 63 33,0 

ura (nastavljiva) 42 67,7 56 88,9 30 44,8 128 66,7 

tehtnice in uteži 54 87,1 58 92,1 41 61,2 153 79,7 

metrska palica in trakovi za merjenje 39 62,9 36 57,1 31 46,3 106 55,2 

igralni denar 46 74,2 41 65,1 46 68,7 133 69,3 

merilne posode in valji 34 54,8 47 74,6 39 58,2 120 62,5 
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komplet za ponazoritev računanja do 
1000 

40 64,5 38 60,3 28 41,8 106 55,2 

vsakodnevni predmeti (npr. frnikole, 
gumbi) 

36 58,1 32 50,8 20 29,9 88 45,8 

zbirka materialov za nizanje in 
razvrščanje 

8 12,9 27 42,9 12 17,9 47 24,5 

 
 
Pri matematiki učenci najpogosteje v razredu uporabljajo ravnilo s šablono (96,4 % 
učencev), sledi številski trak (88,5 %), naslednji najpogosteje uporabljeni so geometrijski 
modeli teles (86,5 %), nato so tehtnice in uteži (79,7 %) ter link kocke (78,6 %).  
 
Vidimo lahko, da so najpogosteje uporabljeni didaktični pripomočki v razredu tudi med 
najbolj poznanimi didaktičnimi pripomočki (Tabela 8). Didaktični pripomočki si po 
poznavanju sledijo: ravnilo s šablono, vsakodnevni predmeti (npr. frnikole, gumbi), 
številski trak, geometrijski modeli teles, tehtnice in uteži, igralni denar, link kocke. Po 
uporabnosti si sledijo: ravnilo s šablono, številski trak, geometrijski modeli teles, tehtnice 
in uteži, link kocke. Pojavijo se v skoraj enakem vrstnem redu. Izjema so le vsakodnevni 
predmeti (npr. frnikole, gumbi), ki so glede na poznavanje drugi po vrsti, pri uporabi pa na 
petnajstem mestu, in igralni denar, ki je peti po vrsti glede na poznavanje in pri uporabi na 
sedmem mestu.  

 

 

5.7.4 NAJBOLJ  UPORABNI  DIDAKTI ČNI  PRIPOMOČKI  PO MNENJU  

UČENCEV 
 

Zanimalo nas je, kateri didaktični pripomočki so po mnenju učencev najbolj uporabni.  
 
Učence smo povprašali, kateri izmed naštetih pripomočkov v tabeli so po njihovem 
mnenju najbolj uporabni. Vprašanje je bilo odprtega tipa in učenci so lahko našteli 
poljubno število didaktičnih pripomočkov, ki se jim zdijo najbolj uporabni. 
 
 

Tabela 11: Številčni in odstotkovni prikaz najbolj uporabnih didakti čnih pripomočkov 

DIDAKTI ČNI PRIPOMOČEK 

3. 
razred 
N = 62 

4. 
razred 
N = 63 

5. 
razred 
N = 67 

SKUPAJ 

f f % f f % f f % f f % 

številski trak 23 37,1 26 41,3 30 44,8 79 41,1 

stotični kvadrat 28 45,2 17 27,0 16 23,9 61 31,8 

razredno računalo (abak) 8 12,9 4 6,3 5 7,5 17 8,9 
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kalkulator 6 9,7 14 22,2 28 41,8 48 25,0 

pozicijsko računalo 1 1,6 11 17,5 5 7,5 17 8,9 

ravnilo s šablono 48 77,4 42 66,7 55 82,1 145 75,5 

link kocke 25 40,3 7 11,1 15 22,4 47 24,5 

geoplošča 2 3,2 3 4,8 4 6,0 9 4,7 

geometrijski modeli teles 9 14,5 17 27,0 6 9,0 31 16,1 

geometrijski modeli likov 3 4,8 5 7,9 7 10,5 15 7,8 

modeli delov celote 1 1,6 4 6,3 6 9,0 11 5,7 

enotske kocke 0 0,0 2 3,2 1 1,5 3 1,6 

ura (nastavljiva) 29 46,8 10 15,9 9 13,4 48 25,0 

tehtnice in uteži 5 8,1 6 9,5 7 10,5 18 9,4 

metrska palica in trakovi za merjenje 2 3,2 1 1,6 5 7,5 8 4,2 

igralni denar 15 24,2 10 15,9 12 17,9 37 19,3 

merilne posode in valji 1 1,6 2 3,2 5 7,5 8 4,2 

komplet za ponazoritev računanja do 
1000 

3 4,8 3 4,8 2 3,0 8 4,2 

vsakodnevni predmeti (npr. frnikole, 
gumbi) 

0 0,0 1 1,6 1 1,5 2 1,0 

zbirka materialov za nizanje in 
razvrščanje 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 

Iz tabele lahko razberemo, da se največkrat pojavi ravnilo s šablono, 145 učencev (75,5 %) 
ga je navedlo kot najbolj uporabni didaktični pripomoček pri matematiki. Drugi se pojavi 
številski trak (41,1 %), tretji stotični kvadrat (31,8 %), na četrtem mestu sta ura 
(nastavljiva) in kalkulator (25,0 %) in kot peti najbolj uporabni pripomoček se pojavijo 
link kocke (24,5 %). Edini didaktični pripomoček, ki se ni pojavil nikoli, je zbirka 
materialov za nizanje in razvrščanje.  

Postavili smo raziskovalno hipotezo H2, da so po mnenju večine učencev najbolj uporabni 
didaktični pripomočki, ki se uporabljajo pri geometriji (ravnilo s šablono, geoplošča, 
geometrijski modeli teles, geometrijski modeli likov).  

Glede na to, da se je med petimi najbolj uporabnimi didaktičnimi pripomočki po mnenju 
učencev pojavil le eden (ravnilo s šablono) od didaktičnih pripomočkov, ki se uporabljajo 
pri geometriji, hipotezo zavrnemo. Geoplošča je bila navedena le devetkrat (4,7 %), 
geometrijski modeli teles 31-krat (16,1 %) in geometrijski modeli likov 15-krat (7,8 %). 
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Didaktični pripomočki imajo lahko pomembno vlogo pri procesu učenja, saj učenci z 
njihovo pomočjo lahko samostojno in v svojem tempu odkrivajo matematiko. Vsak 
didaktični pripomoček naj bi namreč olajšal, izboljšal pouk ter omogočal, da otrok preko 
lastne aktivnosti (npr. dotik, štetje, razvrščanje …) lažje in hitreje usvoji matematična 
znanja. Zelo pomembno na učni proces vpliva tudi motivacija. Predvideli smo, da so 
didaktični pripomočki, ki so po mnenju učencev najbolj priljubljeni, tudi tisti, ki učencem 
najbolj pomagajo pri razumevanju in reševanju matematičnih nalog. Zato nas je zanimalo, 
ali učitelji uporabljajo tiste didaktične pripomočke, ki so po mnenju učencev najbolj 
uporabni. Primerjali smo rezultate našega anketnega vprašalnika z rezultati v diplomski 
nalogi Uporaba didaktičnih sredstev pri pouku matematike v prvem triletju (Šenkinc, 2004) 
in diplomski nalogi Opremljenost šol z didaktičnimi pripomočki za področje aritmetike in 
algebre v prvem triletju in njihova racionalna uporaba (Sraka, 2011). Naredili smo 
primerjavo med odgovori učiteljev, katere didaktične pripomočke najpogosteje uporabljajo 
pri pouku matematike, in med odgovori učencev v naši raziskavi na vprašanje o najbolj 
priljubljenih didaktičnih pripomočkih. 
 
 
Graf 1: Primerjava mnenja učencev o najbolj uporabnih pripomočkih in učiteljeva pogostost uporabe 
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Primerjali smo rezultate anketnega vprašalnika naše raziskave in raziskave v diplomskem 
delu Uporaba didaktičnih sredstev pri pouku matematike v prvem triletju (Šenkinc, 2004) 
ter diplomskim delom Opremljenost šol z didaktičnimi pripomočki za področje aritmetike 
in algebre v prvem triletju in njihova racionalna uporaba (Sraka, 2011). 
 
V grafu stolpci treh barv prikazujejo mnenje učencev o najbolj uporabnih didaktičnih 
pripomočkih (modra barva) in didaktične pripomočke, ki so jih najpogosteje uporabljali 
učitelji, zelena barva – leto 2004 (Šenkinc, 2004) in rdeča barva – leto 2011 (Sraka, 2011).  

Že na prvi pogled v grafu vidimo, da niso našteti vsi didaktični pripomočki, do katerih 
stališča učencev raziskujemo. Med seboj primerjamo le sedem, po mnenju učencev najbolj 
uporabnih, didaktičnih pripomočkov. Poleg tega v grafu tudi ni podatkov za vse didaktične 
pripomočke, ki so jih najpogosteje uporabljali učitelji v letu 2011, saj so v diplomski 
nalogi Srake raziskovali le didaktične pripomočke na področju aritmetike in algebre. Z 
grafa lahko razberemo, da so precejšnje razlike med odstotki učiteljev in učencev. 
Zanimivo se nam zdi, da je po mnenju učencev najbolj uporabni didaktični pripomoček 
ravnilo s šablono (75,5 % učencev) in da le-tega pri svojem poučevanju ne uporabljajo vsi 
učitelji (podatek za leto 2004 (Šenkinc, 2004): 86,5 % učiteljev uporablja). Ne 
predstavljamo si, kako lahko učitelj učence nauči ravnati z ravnilom in ga uporabljati, če 
ga sam ne uporablja in demonstrira dela z njim. Ravno obratno je na primer, da 
geometrijske modele teles uporabljajo vsi učitelji (podatek za leto 2004: 100,0 %) in jih je 
le 16,1 % učencev navedlo kot uporabni didaktični pripomoček. Tudi podatki za leto 2011 
kažejo, da so med najbolj uporabljenimi didaktičnimi pripomočki po mnenju učiteljev in 
med najbolj uporabnimi didaktičnimi pripomočki po mnenju učencev precejšnje razlike. 

Podatki so nas presenetili in želimo si, da bi v prihodnje vse več učiteljev uporabljalo 
didaktične pripomočke, ki so po mnenju učencev najbolj uporabni. Žakeljeva (2003) se je 
v svojem delu Kako poučevati matematiko: teoretična zasnova modela in njegova 
didaktična izpeljava osredotočila na pomembne didaktične vidike učnega procesa. 
Izpostavila je motivacijo, kognitivni konflikt, pomen problemskih situacij pri pouku 
matematike in aktivno učenje. Vsi našteti dejavniki imajo tudi pomembno vlogo pri izbiri 
didaktičnih pripomočkov, saj vplivajo na učence in njihovo pripravljenost. Z uporabo 
primernih didaktičnih pripomočkov lahko torej pomembno vplivamo na učni proces in na 
učence (njihova pripravljenost za delo, motivacija, idr.). 
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5.7.5 POMOČ PRIPOMOČKOV 
 

Zanimalo nas je tudi, ali učenci menijo, da jim uporaba didaktičnih pripomočkov pomaga 
pri razumevanju in učenju matematičnih vsebin. Učence smo vprašali, ali jim uporaba 
didaktičnih pripomočkov pomaga pri razumevanju in učenju matematičnih vsebin. 

 

Tabela 12: Številčni in odstotkovni prikaz pomoči pripomočkov 

 MNENJE UČENCEV 

POMOČ PRIPOMOČKOV  f f % 

ja, vedno 15 7,9 

ja, velikokrat 56 29,3 

včasih 88 46,1 

malokrat 30 15,7 

nikoli 2 1,0 

SKUPAJ 191 100,0 
 
 
Najprej smo raziskali, ali se mnenja učencev razlikujejo.  
 
Iz tabele vidimo, da vsi odgovori niso enako pogosti in da prevladuje odgovor včasih (46,1 
%). Največ, skoraj polovica, 46,1 %, vprašanih je odgovorila, da včasih, 29,3 % jih meni, 
da jim didaktični pripomočki velikokrat pomagajo in 7,9 % vprašanih meni, da jim vedno 
pomagajo. Manj kot 17 % anketiranih učencev je bilo mnenja, da jim didaktični 
pripomočki malokrat ali nikoli ne pomagajo. 
 
V diplomski nalogi z naslovom Opremljenost šol z didaktičnimi pripomočki za področje 
aritmetike in algebre v prvem triletju in njihova racionalna uporaba (Sraka, 2011) so 
raziskovali ali učitelji menijo, da si učenci z uporabo didaktičnih pripomočkov učno snov 
hitreje in lažje razumejo ter si jo zapomnijo. Kar 95 % učiteljev je bilo mnenja, da uporaba 
didaktičnih pripomočkov pri pouku matematike pozitivno vpliva na to, da si učenci učno 
snov hitreje in lažje zapomnijo. Torej, če primerjamo z rezultati naše raziskave, je bilo 37,2 
% učencev mnenja, da jim didaktični pripomočki vedno ali velikokrat pomagajo – 
pozitiven vpliv, 16,7 % učencev pa je bilo mnenja, da jim malokrat ali nikoli ne pomagajo. 
Iz podatkov vidimo, da je odstotek učiteljev ki menijo, da uporaba didaktičnih 
pripomočkov pozitivno vpliva na razumevanje in učenje matematike več kot polovico večji 
(95 % učiteljev) kot pri učencih (37,2 %). Menimo, da je vzrok za tolikšno razliko v 
presoji učencev, tudi iz tabele lahko razberemo, da je skoraj polovica (46,1 %) učencev 
izbrala možnost včasih. Namreč, učenci težko presodijo, ali jim je za usvojeno znanje 
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določene snovi pomagal didaktični pripomoček ali ne. Vedo le, ali so dobili dobro oceno in 
da določeno snov znajo. Učitelji pa vpliv didaktičnih pripomočkov lažje presodijo, saj 
imajo več izkušenj, izoblikovana stališča in tudi vedo, koliko časa so potrebovali za 
obravnavo določene snovi z uporabo didaktičnih pripomočkov ali brez. 
 
 
Nato nas je zanimalo, ali se med učenci, ki imajo pri matematiki oceno v preteklem 
razredu dobro (3) ali manj in med učenci z oceno prav dobro (4) in odlično (5), pojavljajo 
razlike pri njihovi oceni, ali jim uporaba didaktičnih pripomočkov pomaga. Menili smo, da 
tisti učenci, ki imajo pri matematiki oceno v preteklem razredu dobro (3) ali manj, 
pripisujejo večji pomen didaktičnim pripomočkom pri matematiki.  
 
 

Tabela 13: Številčni in odstotkovni prikaz povezanosti pomoči pripomočkov in ocene 

 
POMOČ PRIPOMOČKOV 

Ja, vedno. Ja, velikokrat. Včasih. Malokrat. Nikoli.  SKUPAJ 

OCENA f f % f f % f f % f f % f f %  f f % 

1–3 4 12,1 10 30,3 16 48,5 3 9,1 0 0,0 33 100,0 

4-5 11 7,2 44 28,8 70 45,8 27 17,6 1 0,7 153 100,0 

SKUPAJ 15 8,1 54 29,0 86 46,2 30 16,1 1 0,5 186 100,0 
 
 
Postavili smo raziskovalno hipotezo H3: Med učenci, ki imajo pri matematiki oceno v 
preteklem razredu dobro (3) ali manj in med učenci z oceno prav dobro (4) in odlično (5) 
se pojavljajo razlike pri njihovi oceni, ali jim uporaba didaktičnih pripomočkov pomaga. 
 
 
Naredili smo χ2 – preizkus. Pogoji niso bili izpolnjeni, zato smo uporabili Kullbackov 2Ȋ 
preizkus. Vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa ni statistično pomembna na ravni α = 
0,626 (2Ȋ  = 2,606; g = 4). O osnovni množici ne moremo trditi ničesar. Za vzorec pa lahko 
naslednje: 42,4 % učencev, ki so imeli oceno pri matematiki dobro (3) ali manj, je ocenilo, 
da jim uporaba pripomočkov pomaga vedno oz. velikokrat. Med učenci, ki so imeli oceno 
prav dobro (4) ali odlično (5), pa je 36 % ocenilo, da jim uporaba pripomočkov pomaga 
vedno oz. velikokrat.  
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5.7.6 ŽELJE  UČENCEV  O POGOSTOSTI UPORABE DIDAKTI ČNIH  

PRIPOMOČKOV 
 

Kako pogosto bi učenci po lastnem mnenju radi uporabljali didaktične pripomočke pri 
matematiki? To raziskovalno vprašanje smo si postavili glede pogostosti uporabe 
didaktičnih pripomočkov. 
 
 

Tabela 14: Številčni in odstotkovni prikaz mnenja učencev o tem, kako pogosto si želijo uporabljati 
didakti čne pripomočke pri pouku 

 3. razred 4. razred 5. razred SKUPAJ 

POGOSTOST UPORABE f f % f f % f f % f f % 

vsak dan 10 16,1 12 19,0 15 22,4 37 19,3 

1 x na teden 12 19,4 17 27,0 19 28,4 48 25,0 

1 x na mesec 5 8,1 4 6,3 3 4,5 12 6,2 

samo, ko imam težave pri 
razumevanju neke snovi 

35 56,5 30 47,6 30 44,8 95 49,5 

drugo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

SKUPAJ 62 100,0 63 100,0 67 100,0 192 100,0 
 
 
Iz tabele lahko razberemo, da bi največ učencev (49,5 %) želelo uporabljati didaktične 
pripomočke samo takrat, ko imajo težave pri razumevanju neke snovi. Sledi uporaba 
didaktičnih pripomočkov 1 x na teden (25,0 %) in vsak dan (19,3 %). Najmanj učencev, le 
6,2 %, je mnenja, da bi didaktične pripomočke radi uporabljali 1 x na mesec.  
 
Zanimalo nas je tudi, ali razred, ki ga učenec obiskuje, vpliva na mnenje o pogostosti 
uporabe didaktičnih pripomočkov. Naredili smo χ2 – preizkus. Pogoji niso bili izpolnjeni, 
zato smo uporabili Kullbackov 2Ȋ preizkus. Vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa ni 
statistično pomembna na ravni α = 0,742 (2Ȋ = 3,513; g = 6). O osnovni množici ne 
moremo trditi ničesar. Za vzorec pa naslednje: ugotovili smo, da se mnenje učencev o 
pogostosti uporabe didaktičnih pripomočkov ne razlikuje glede na razred, saj je razvidno, 
da si vse trditve sledijo v enakem številčnem in odstotkovnem vrstnem redu kot pri vseh 
razredih skupaj.  
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5.7.7 STALIŠČA  UČENCEV  DO DIDAKTI ČNIH  PRIPOMOČKOV 
 

Učence smo tudi vprašali, kako radi uporabljajo matematične didaktične pripomočke. 
Obkrožili so lahko en odgovor (zelo rad, še kar rad, nerad) in nato še pojasnili svojo izbiro. 
V spodnji tabeli so zbrani odgovori. 
 
 
Tabela 15: Številčni in odstotkovni prikaz stališča učencev do didaktičnih pripomočkov glede na spol 

 

 

STALIŠČE 

zelo rad še kar rad nerad SKUPAJ 

SPOL f f % f f % f f % f f % 

učenci 36 39,1 43 46,7 13 14,1 92 100,0 

učenke 35 35,4 60 60,6 4 4,0 99 100,0 

SKUPAJ 71 37,2 103 53,9 17 8,9 191 100,0 
 
 
Postavili smo hipotezo H4: Priljubljenost didaktičnih pripomočkov se razlikuje glede na 
spol.  
 
Na podlagi χ2 – preizkusa hipotezo potrdimo. Vrednost χ2 – preizkusa je statistično 
pomembna na ravni α = 0,026 (χ2 = 7,338; g = 2). Trdimo, da se v osnovni množici med 
učenci in učenkami pojavljajo razlike v priljubljenosti didaktičnih pripomočkov. 14,1 % 
učencev je svoje stališče do učencev ocenilo z nerad, medtem ko je tako ocenilo 4,0 % 
učenk. Oceno še kar rad je podalo 46,7 % učencev in 60,6 % učenk. Da imajo zelo radi 
didaktične pripomočke, pa je ocenilo 39,1 % učencev in 35,4 % učenk. 
 
 
Učenci so imeli tudi možnost utemeljitve svojega odgovora.  
 
Najpogostejše utemeljitve so sledeče: 
• Pomagajo mi pri razumevanju snovi. (33,3 %) 
• Z didaktičnimi pripomočki si pomagam, ko ne znam rešiti težje naloge, ne razumem 

snovi. (18,8 %) 
• So zabavni, igrivi. (8,9 %) 
• Jih ne potrebujem. (5,7 %) 
• So zanimivi, popestrijo pouk. (5,2 %) 

 
Razlogov, zakaj učenci radi uporabljajo didaktične pripomočke, je več. Največ učencev je 
navedlo, da jim didaktični pripomočki pomagajo pri razumevanju snovi (33,3 %), 36 
učencev (18,8 %) je utemeljilo svoj odgovor, da si z didaktičnimi pripomočki pomagajo, 
ko ne znajo rešiti težje naloge ali ne razumejo določene snovi. Nekaj učencev je tudi 
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navedlo, da so didaktični pripomočki zabavni, igrivi (8,9 %), zanimivi in da popestrijo 
pouk (5,2 %). Enajst učencev (5,7 %) je utemeljilo svoj odgovor z besedami: »Jih ne 
potrebujem«. To so bili učenci, katerih stališče do didaktičnih pripomočkov je bilo nerad 
ali še kar rad in vsi ti učenci so imeli tudi pri matematiki zaključeno oceno odlično (5). 
Vzrok za zgoraj omenjeno stališče je lahko posledica pomanjkanja miselnega napora, saj 
naj bi se po besedah Hodnik Čadeževe (2014) manipuliranje z materialom (v našem 
primeru didaktičnimi pripomočki) odražalo v miselni aktivnosti, ki je potrebna za 
razumevanje abstraktnega matematičnega pojma. Namreč, če didaktični pripomoček pri 
učencih ne izzove mentalne aktivnosti, je didaktično neustrezen (Markovac, 1990).   
 
Med razloge, zakaj učenci neradi uporabljajo didaktične pripomočke, so učenci navedli, da 
nimajo radi matematike (2 učenca), didaktični pripomočki so včasih dolgočasni (3 učenci), 
včasih mi delajo težave, me zmedejo (7 učencev). Izmed vseh razlogov pa se nas je najbolj 
dotaknilo mnenje učenca, ki je sicer deležen dodatne učne pomoči, in sicer: »Ko jih 
vzamem, pomeni, da ne znam in me je potem sram.« Ta odgovor nas je presenetil, saj je 36 
učencev kot pozitivno navedlo, da si z didaktičnimi pripomočki pomagajo, ko določene 
snovi ne razumejo ali ne znajo rešiti težje naloge. Torej lahko razumemo, da načeloma 
učitelji učencem omogočajo uporabo didaktičnih pripomočkov, ko imajo težave in jih 
potrebujejo, določeni učitelji pa morda dovolijo uporabo didaktičnih pripomočkov le 
učencem, ki imajo učne težave in se s tem učenci čutijo izpostavljene. Možni so tudi drugi 
vzroki. Eden izmed vzrokov je lahko tudi, da ima učenec pri matematiki slabe ocene, ne 
razume in še vedno potrebuje konkretni material, da pride do rešitev. Morda pa je imel 
učenec v mislih le ocenjevanje znanja, kjer ima učenec v prilagoditvah zapisano možnost 
uporabe konkretnih ponazoril, ostali učenci pa ne in je to po njegovem mnenju pokazatelj, 
da ne zna.  
 
 
Kakorkoli, mnenja so različna. Ne smemo pa zanemariti pomembnosti uporabe didaktičnih 
pripomočkov pri pouku. Po Hodnik Čadeževi (2000) je prednost konkretnega materiala pri 
pouku v tem, da omogoča učenčevo ustvarjalnost, vendar pa po drugi strani lahko ta 
ustvarjalnost učenca ovira, ko želimo delo s konkretnim materialom prevesti v simbolni 
zapis. Da so didaktični pripomočki igrivi, zabavni, zanimivi in da popestrijo pouk, je 
menilo 27 učencev. To so pozitivna stališča, lahko pa se zgodi, da igra prevlada nad 
miselno aktivnostjo in pomeni didaktični pripomoček za učenca zgolj igro, prijetno 
dejavnost. Zato je dobro, da se zavedamo, da je didaktični pripomoček, ki pri učencih ne 
izzove mentalne aktivnosti, didaktično neustrezen (Markovac, 1990). 
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Zanimalo nas je tudi, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v priljubljenosti 
didaktičnih pripomočkov glede na razred, ki ga učenci obiskujejo.   
 
 

Tabela 16: Številčni in odstotkovni prikaz stališča učencev do didaktičnih pripomočkov glede na 
razred, ki ga obiskujejo 

 STALIŠČE 

Zelo rad. Še kar rad. Nerad. SKUPAJ 

RAZRED  f f % f f % f f % f f % 

3. razred 18 29,0 36 58,1 8 12,9 62 100,0 

4. razred 25 40,3 34 54,8 3 4,8 62 100,0 

5. razred 28 41,8 33 49,3 6 9,0 67 100,0 

SKUPAJ 71 37,2 103 53,9 17 8,9 191 100,0 
 
 
Iz tabele lahko razberemo, da so odstotki med posameznimi trditvami zelo majhni. Najvišji 
odstotek učencev, ki neradi uporabljajo didaktične pripomočke, je v 3. razredu, in sicer 
12,9 %. Tam je tudi najvišji odstotek učencev, ki še kar radi (58,1 %) uporabljajo 
didaktične pripomočke. V 5. razredu pa je najvišji odstotek učencev (41,8 %), ki zelo radi 
uporabljajo didaktične pripomočke, medtem ko je najnižji odstotek učencev, ki zelo radi 
uporabljajo didaktične pripomočke (29,0 %), v 3. razredu. Slednje se nam zdi zelo 
zanimivo. Pričakovali smo večjo razliko med odgovori, in sicer, da bodo učenci v nižjih 
razredih v večini odgovorili z zelo rad in učenci 5. razreda z nerad, saj smo menili, da 
mlajši otroci potrebujejo več motivacije za delo, veliko jim tudi pomeni igra in to jim jo 
didaktični pripomoček lahko predstavlja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7.8 UČENJE MATEMATIKE  Z  ALI  BREZ   DIDAKTI ČNIH  

PRIPOMOČKOV 
 

Izvedeli smo, da je mnenje učencev o  tem, kako radi uporabljajo didaktične pripomočke, 
zelo različno. Zanimalo nas je tudi, ali se učenci raje učijo matematiko ob uporabi 
didaktičnih pripomočkov ali brez.  
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Tabela 17: Številčni in odstotkovni prikaz učenja matematike z didaktičnimi pripomo čki ali brez njih 

 MNENJE UČENCEV 

RAJE SE UČIM … f f % 

s pripomočki 35 18,2 

brez 32 16,7 

včasih s pripomočki, včasih brez 125 65,1 

SKUPAJ 192 100,0 
 
 
Postavili smo raziskovalno hipotezo H5: Učenci se raje učijo matematiko ob uporabi 
didaktičnih pripomočkov.  
 
Hipotezo smo preverili s χ2 – preizkusom hipoteze enake verjetnosti. Vrednost χ2 –
preizkusa hipoteze enakih verjetnosti je statistično pomembna (χ2 = 87,281; g = 2, α = 
0,000). Hipotezo zavrnemo. Dokazali smo, da v osnovni množici vsi odgovori niso enako 
pogosti in da prevladuje odgovor včasih s pripomočki, včasih brez (65,1 %). Kot je 
razvidno iz tabele, je delež učencev, ki se raje učijo matematiko ob uporabi didaktičnih 
pripomočkov, le 18,2 %, kar nas je presenetilo, saj smo pričakovali, da bo delež teh 
učencev večji. Le trije učenci manj oz. 16,7 % vseh učencev se raje uči matematiko brez 
didaktičnih pripomočkov, medtem ko je najvišji delež učencev (65,1 %), ki se včasih raje 
učijo s pripomočki, včasih brez. 
 
 
Porajalo se nam je tudi vprašanje ali se med skupinami (3., 4. in 5. razred) pojavljajo 
razlike pri njihovem mnenju, ali se raje učijo matematiko z didaktičnimi pripomočki ali 
brez. 
 
 
Tabela 18: Številčni in odstotkovni prikaz učenja matematike z didaktičnimi pripomo čki ali brez njih 

 3. razred 4. razred 5. razred SKUPAJ 

RAJE SE UČIM … f f % f f % f f % f f % 

s pripomočki 5 8,1 13 20,6 17 25,4 35 18,2 

brez 13 20,9 5 8,0 14 20,9 32 16,7 

včasih s pripomočki, včasih brez 44 71,0 45 71,4 36 53,7 125 65,1 

SKUPAJ 62 100,0 63 100,0 67 100,0 192 100,0 
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Iz tabele lahko vidimo, da delež učencev, ki se matematiko raje učijo ob uporabi 
didaktičnih pripomočkov, narašča v smeri višanja razreda. Največji delež je tako pri 
učencih 5. razreda, in sicer 25,4 %. V 5. razredu je tudi največ učencev, ki bi se raje učili 
matematiko brez didaktičnih pripomočkov (20,9 %). V vseh razredih je največji delež 
učencev pri trditvi včasih s pripomočki, včasih brez, kar pa je tudi največji delež uporabe, 
ki je najpogostejši med učenci. 
 
 
 
 
 
5.7.9 POZITIVNE  LASTNOSTI  DIDAKTI ČNIH  PRIPOMOČKOV  PO 

MNENJU  UČENCEV 
 

Učence smo povprašali, kaj jim je pri didaktičnih pripomočkih najbolj všeč. Vprašanje je 
bilo odprtega tipa in učenci so lahko navedli več lastnosti. Na podlagi pogostosti 
podobnosti odgovorov in vsebino le-teh smo oblikovali šest kategorij. Kategorije so 
navedene po vrstnem redu od tistih z največjo frekvenco proti tistim z najmanjšo. Ker nas 
je zanimalo, ali razred, ki ga učenci obiskujejo, vpliva na prevladujoče lastnosti, ki so jih 
učenci navedli kot všečne, smo v tabelo vpisali skupni delež in tudi delež lastnosti v 
posameznem razredu. 
 
 

Tabela 19: Številčni in odstotkovni prikaz pozitivnih kriterijev dida kti čnih pripomočkov glede na 
razred 

 3. razred 4. razred 5. razred SKUPAJ 

KRITERIJI  f f % f f % f f % f f % 

Pomagajo mi razumeti, si 
predstavljati. 

37 67,3 24 47,0 22 47,8 83 54,6 

Pomagajo mi reševati naloge. 9 16,4 11 21,6 5 10,9 25 16,4 

So zanimivi (oblika, barva), zabavni. 5 9,1 8 15,7 10 21,7 23 15,2 

Se jih dotikam, so prenosni. 2 3,6 6 11,8 8 17,4 16 10,5 

Z njimi se lahko igramo. 2 3,6 2 3,9 1 2,2 5 3,3 

SKUPAJ 55 100,0 51 100,0 46 100,0 152 100,0 
 
 
Kot je razvidno iz tabele, je učencem najpomembnejša lastnost, da jim didaktični 
pripomočki »pomagajo razumeti, si predstavljati« (54,6 %), sledi »pomagajo mi reševati 
naloge« s 16,4 %, »so zanimivi in zabavni« s 15,2 % in »se jih dotikam, so prenosni«, kar 
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je navedlo 10,5 % učencev. Pet učencev, 3,3 %, je navedlo, da je pri uporabi didaktičnih 
pripomočkov dobro, ker se z njimi lahko igrajo.  

 

V diplomski nalogi z naslovom Razredni učitelji o uporabi didaktičnih materialov pri 
matematiki in slovenščini (Prosen, 2013, str. 78) so raziskali, kateri so ključni kriteriji za 
učitelje pri pripravi oz. izbiri didaktičnih materialov pri slovenščini in matematiki. Pri 
matematiki so za učitelje najpomembnejši kriteriji po pogostosti: nazornost, uporabnost, 
povezava z učno snovjo, privlačnost, kvaliteta, konkretnost, praktičnost, preprostost, 
možnost diferenciacije in vključitev iger. Pozitivnim lastnostim didaktičnih pripomočkov, 
ki so jih navedli učenci v naši raziskavi, bomo priredili ključne kriterije, ki so jih navedli 
učitelji v diplomski nalogi Prosenove (2013, str. 78). Primerjava in rezultati so prikazani 
spodaj v tabeli. S pomočjo ranžirne vrste (R) smo razvrstili kriterije od najpogostejšega do 
najmanj pogostega za učitelje in učence posebej. 
 
 

Tabela 20: Številčni in odstotkovni prikaz primerjave kriterijev med učitelji in u čenci 

 UČENCI  UČITELJI 

KRITERIJI  f f % R  KRITERIJI f f % R  

Pomagajo mi razumeti, si predstavljati. 83 54,6 1 nazornost 39 48,8 1 

Pomagajo mi reševati naloge. 25 16,4 2 uporabnost 22 27,5 2 

So zanimivi (oblika, barva), zabavni. 23 15,2 3 privla čnost 18 22,5 3 

Se jih dotikam, so prenosni. 16 10,5 4 konkretnost 12 15,0 4 

Z njimi se lahko igramo. 5 3,3 5 vklju čitev igre 3 3,8 5 
 
 
Kriteriji, ki so učiteljem zelo pomembni, in kriteriji, ki so jih našteli učenci, so si med 
seboj podobni. Opazimo, da se v enakem vrstnem redu ponovijo najpogostejši kriteriji 
učencev in učiteljev. Vidimo, da je učencem najbolj všeč, da jim didaktični pripomočki 
pomagajo razumeti in si predstavljati (54,6 %). Omenjenemu kriteriju učencev smo 
priredili kriterij nazornost, ki je tudi učiteljem najbolj pomemben kriterij (48,8 %). 
Najmanj pogosto omenjena je bila, tako pri učencih kot učiteljih, igra oz. vključitev le-te. 
Ugotovitve nas veselijo, saj je podobnost očitna in s tem potrditev, da so tudi učitelji na 
pravi poti, kar se tiče priprave, izbire in uporabe didaktičnih pripomočkov pri pouku. 
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5.7.10 DIDAKTI ČNI  PRIPOMOČKI,  KI  UČENCEM  POVZROČAJO  TEŽAVE 
 

Zanimalo nas je tudi, kateri didaktični pripomočki učencem povzročajo težave in zakaj. 
Vprašanje je bilo odprtega tipa in učenci so lahko navedli več didaktičnih pripomočkov. 
Učenci so imeli tudi možnost pojasnitve svojega odgovora. 
 
 

Tabela 21: Številčni in odstotkovni prikaz didakti čnih pripomočkov, ki učencem povzročajo težave 

TEŽAVE MI POVZRO ČA … f f % 

noben didaktičen pripomoček mi ne povzroča težav 116 60,4 

ravnilo s šablono 7 3,6 

stotični kvadrat 4 2,1 

ura 4 2,1 

kalkulator 4 2,1 

link kocke 4 2,1 

številski trak 3 1,6 

merilne posode in valji 3 1,6 

komplet za ponazoritev računanja do 1000 2 1,0 

pozicijsko računalo 2 1,0 

metrska palica in trakovi 1 0,5 

tehtnica 1 0,5 

geometrijski deli likov 1 0,5 

geometrijski deli teles 1 0,5 

geoplošča 1 0,5 
Opomba: Učenci so lahko navedli več didaktičnih pripomočkov. 

 

Večina učencev (60,4 %) je navedla, da jim noben didaktični pripomoček ni povzročal 
težav. Učence, ki niso odgovorili, nismo šteli zraven, saj ne moremo vedeti, čemu je ostal 
prazen prostor. Eden izmed razlogov bi lahko bil, da ni nobenega didaktičnega 
pripomočka, ki bi jim povzročal težave, drugi pa, da niso želeli odgovoriti. Nekateri so 
navedli ravnilo s šablono (3,6 %), 2,1 % učencev je navedlo stotični kvadrat, uro, 
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kalkulator in link kocke. Ostali so navedli številski trak, merilne posode in valje, komplet 
za ponazoritev računanja do 1000, pozicijsko računalo, metrsko palico in trakove, tehtnico, 
geometrijske dele likov in teles ter geoploščo. Izmed vseh navedenih didaktičnih 
pripomočkov, ki povzročajo težave, nobeden ne izstopa po velikem številu navedb, zato 
menimo, da so učenci navedli tiste, ki jim niso všeč za uporabo in z njimi niso spretni.   
 
 
Učenci so imeli tudi možnost pojasnitve svojega odgovora, vendar vsi le-tega niso storili. 
Razlogi so bili različni. 
 
Navedbe razlogov: 
• se premika (ravnilo s šablono), 
• se zmedem, ne znajdem (stotični kvadrat, kalkulator, številski trak, pozicijsko računalo, 

metrska palica in trakovi), 
• je prezahtevna (ura), 
• težko uravnovesiti (tehtnica), 
• se težko sestavljajo med seboj (link kocke), 
• voda se poliva (merilne posode in valji). 

 
Vseh teh motečih dejavnikov, ki so jih učenci navedli, ne moremo posploševati na osnovno 
množico, saj je izmed vseh anketiranih le peščica učencev navedla razloge. Večino 
razlogov, ki so jih učenci navedli, lahko pripišemo individualnim značilnostim učencev in 
namenu posameznega pripomočka oz. cilju, ki ga s pomočjo didaktičnega pripomočka 
učenci dosežejo. Težave pri uporabi didaktičnih pripomočkov (npr. tehtnica – težko 
uravnovesiti, ura – prezahtevna, ravnilo – se premika itd.), se pojavljajo največkrat na 
začetku dela s pripomočki, ki potem postopoma vodijo do znanja. Namreč, ko bo učenec 
razumel, znal in tudi usvojil določeno spretnost (npr. bo znal risati z ravnilom s šablono, 
kar je tudi minimalni standard v 2. razredu devetletne osnovne šole), zgoraj našteti razlogi 
ne bodo več vzrok za njihove težave pri delu z didaktičnimi pripomočki. Zato menimo, da 
so didaktični pripomočki, ki jih je Ministrstvo za šolstvo Republike Slovenije navedlo kot 
priporočene pripomočke v osnovni šoli, ustrezno zasnovani in primerni za uporabo. 
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5.7.11 MOŽNOST  O IZBIRI  UPORABE DIDAKTI ČNIH  PRIPOMOČKOV 
 

Zanimalo nas je, ali imajo učenci možnost sami vzeti didaktične pripomočke ali ne. Pri tem 
smo imeli v mislih nek matematični kotiček ali prostor, predalnik, kjer bi bili na voljo 
didaktični pripomočki in učenci bi jih lahko vzeli, kadar bi jih potrebovali.  
 
 

Tabela 22: Številčni in odstotkovni prikaz možnosti izbire didaktičnih pripomočkov 

 UČENCI 

MOŽNOST IZBIRE f f % 

da 52 27,2 

ne 139 72,8 

SKUPAJ 191 100,0 
 

Iz tabele lahko razberemo, da večina učencev nima možnosti izbire didaktičnih 
pripomočkov, saj je 72,8 % učencev na vprašanje, ali lahko didaktične pripomočke 
vzamejo kadarkoli, odgovorilo z ne. Le 27,2 % učencev ima možnost vzeti didaktične 
pripomočke kadarkoli.  
 
Rezultati so nas presenetili, saj smo pričakovali, da bo ravno obratno razmerje v 
odgovorih, torej večina odgovorov z da. Učenci so si med seboj različni. Tudi Dienes in 
Golding (1974, str. 33) sta mnenja, da se učenci učijo na različne načine in različno hitro, 
da dosežejo neko znanje. Zato je pomembno, da učitelji ne pozabimo, kako pomembno je 
motivirati učence in pri njih vzbuditi željo po učenju. Pomembno vlogo pri tem imajo 
lahko didaktični pripomočki, s pomočjo katerih lahko učenci samostojno in v svojem 
tempu odkrivajo matematiko. Vsak didaktični pripomoček naj bi namreč olajšal, izboljšal 
pouk ter omogočal, da otrok preko lastne aktivnosti (npr. dotik, štetje, razvrščanje …) lažje 
in hitreje usvoji matematična znanja. Zato smo sklepali, da imajo učenci na voljo 
didaktične pripomočke in jih lahko vzamejo, kadarkoli jih potrebujejo, saj jih predvsem 
učenci z učnimi težavami potrebujejo dlje časa, za postopno usvajanje in izgrajevanje 
pojmovnih predstav, da lažje preidejo od konkretnih izkušenj do abstraktnega pojma. 
 
Leta 2008 so v diplomski nalogi z naslovom Didaktična sredstva pri poučevanju in učenju 
matematike na razredni stopnji (Lukežič, 2008, str. 22) učitelje vprašali, ali se strinjajo s 
trditvijo, da manj sposobni učenci potrebujejo več didaktičnih sredstev. Skoraj vsi učitelji 
(94,6 %) so se s trditvijo strinjali, le 5,4 % učiteljev je odgovorilo z nevtralnim 
odgovorom. Na podlagi teh podatkov vidimo, da se učitelji zavedajo, kako pomembni so 
didaktični pripomočki (tudi za manj sposobne učence), vendar jih očitno ne uporabljajo v 
skladu s tem, saj učenci (72,8 %) zanikajo možnost uporabe le-teh, ko jih želijo oz. 
potrebujejo. 
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5.7.12 NAČIN  UPORABE DIDAKTI ČNIH  PRIPOMOČKOV 
 

Ugotovili smo že, katere didaktične pripomočke učenci najpogosteje uporabljajo pri pouku 
in kateri didaktični pripomočki so po mnenju učencev najbolj uporabni. Porajalo pa se nam 
je še vprašanje o načinu uporabe le-teh. Zanimalo nas je, ali učenci uporabljajo didaktične 
pripomočke tako, kot jim narekuje učitelj. 
 
 

Tabela 23: Številčni in odstotkovni prikaz načina uporabe didaktičnih pripomočkov 

 UČENCI 

NAČIN UPORABE f f % 

da 129 67,2 

ne 12 6,2 

včasih jih lahko uporabim na svoj način 51 26,6 

SKUPAJ 192 100,0 
 

Iz tabele je razvidno, da večina učencev (67,2 %) uporablja didaktične pripomočke tako, 
kot jim to narekujejo učitelji, nekaj (6,2 %) učencev jih ne uporablja tako, kot narekujejo 
učitelji, 26,6 % učencev pa jih včasih lahko uporabi na svoj način. Pričakovali smo, da se 
bo večina učencev odločila za trditev: včasih jih lahko uporabim na svoj način. V literaturi 
se večkrat pojavi, da je dobro, da učenec najprej spozna didaktični pripomoček, se z njim 
rokuje, poskusi, kaj vse lahko z njim počne, in nato učitelj vodi pouk, saj morajo didaktični 
pripomočki spodbujati miselne aktivnosti. Tudi Hodnik Čadeževa in Manfreda Kolar 
(2009) navajata, da učenec lahko neko didaktično sredstvo dojema matematično (sredstvo 
mu predstavlja reprezentacijo nekega abstraktnega pojma) ali nematematično (v sredstvu 
vidi zgolj fizični objekt, ne pa tudi matematičnih relacij, ki so prisotne v ozadju). 
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6 SKLEP 
 

Matematika predstavlja pomemben del vsakdana in k temu, da pridobimo matematična 
znanja zelo veliko pripomorejo didaktični pripomočki. Danes je razumljeno, da uporaba 
didaktičnih pripomočkov pri matematiki pozitivno vpliva na učenje učencev. Tudi teorije 
in opravljene raziskave to potrjujejo (Hejnyjeva metoda, Dienesova in Goldingova načela, 
teorija izkustvenega učenja, reprezentacije (konkretna, grafična, simbolna) ...). Didaktični 
pripomočki služijo kot demonstracijsko sredstvo, pomagajo razumeti matematične pojme, 
pravila, določene postopke, logične relacije in pomagajo pri prehodu s konkretne na 
abstraktno raven. V literaturi je o didaktičnih pripomočkih in opravljenih raziskavah 
napisano veliko. Opisana je pozitivna vloga uporabe le-teh pri pouku, vendar nismo 
zaznali, da bi se raziskave nanašale na stališča učencev do didaktičnih pripomočkov. 
Stališče je po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) definirano kot nekaj, »kar 
določa kriterij za presojanje česa« (SSKJ, b. d.).  
 
Glavni cilj empiričnega dela je bil raziskati stališča učencev do uporabe didaktičnih 
pripomočkov pri matematiki. V raziskavo so bili vključeni učenci od 3. do 5. razreda 
devetletne osnovne šole. Rezultati naše raziskave so pokazali, da večina učencev pozna 
didaktične pripomočke in da pri matematiki učenci najpogosteje uporabljajo ravnilo s 
šablono, sledi številski trak, naslednji najpogosteje uporabljeni so geometrijski modeli 
teles, tehtnice in uteži ter link kocke. Najpogosteje uporabljeni didaktični pripomočki v 
razredu so tudi med najbolj poznanimi didaktičnimi pripomočki. Po mnenju učencev je 
najbolj uporaben didaktičen pripomoček ravnilo s šablono, drugi se pojavi številski trak in 
na tretjem mestu je stotični kvadrat. Glede pomoči in priljubljenosti didaktičnih 
pripomočkov ter učenja z njimi ali brez se stališča učencev do didaktičnih pripomočkov 
med seboj razlikujejo. Ugotovimo, da imajo učenci v večini o didaktičnih pripomočkih 
pozitivno stališče. Največ anketiranih je svoje stališče do didaktičnih pripomočkov ocenilo 
s še kar rad in matematiko se najraje učijo včasih s pripomočki, včasih brez. Če pogledamo 
celostno, so stališča učencev pozitivna. Pri enem izmed raziskovalnih vprašanj smo učence 
tudi vprašali, kaj jim je pri didaktičnih pripomočkih všeč, in večina (54,6 %) učencev je 
navedla, da jim pomagajo razumeti, si predstavljati.  
 
Pomembno je, da se učitelji zavedamo, da so didaktični pripomočki tisti, ki učencem 
pomagajo pri učenju. Pri tem moramo učitelji izbrati ustrezne didaktične pripomočke, 
skrbno načrtovati pouk, dejavnosti in pri tem upoštevati dejavnike, ki vplivajo na učni 
proces. Zavedati se moramo, da sama uporaba didaktičnih pripomočkov še ne spodbuja 
miselne aktivnosti in dosego učnih ciljev. Zato je pomembno, da smo učitelji fleksibilni in 
da dejavnosti prilagajamo učencem, ki jih poučujemo in s pomočjo didaktičnih 
pripomočkov učencem približamo snov, jih motiviramo in pomagamo preiti s konkretne na 
abstraktno raven. 
 
Možnost nadaljnjih raziskav vidimo predvsem v smislu podrobnejšega raziskovanja 
stališča učencev do posameznih didaktičnih pripomočkov. S tem mislimo na načrtovano 
uvedbo didaktičnih pripomočkov v pouk in nato analiziranje vpliva določenega 
pripomočka na stališče učencev in kako jim je le-ta pomagal. Dobro bi bilo tudi ugotoviti, 
kateri didaktični pripomočki pomagajo učencem pri določeni učni snovi. Raziskavo bi 
lahko nadgradili tudi, da bi poiskali tiste didaktične pripomočke, ki jih uporabljajo učitelji 
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v različnih osnovnih šolah v Sloveniji in/ali v tujini, ki niso navedeni v učnem načrtu za 
matematiko in med priporočenimi pripomočki ZRSŠ. Glede na izkušnje v izobraževanju 
sklepamo, da je tovrstnih konkretnih ponazoril kar nekaj in da bi z njimi  lahko učencem 
lažje predstavili določene matematične pojme, relacije, izboljšali številsko predstavljivost 
idr.  
 
Opravljena raziskava je doprinos predvsem na področju poučevanja matematike na 
razredni stopnji. Dobljeni rezultati omogočajo vpogled v stališča učencev 3., 4. in 5. 
razreda do uporabe didaktičnih pripomočkov pri matematiki, kar v Sloveniji še ni bilo 
raziskano. Učenčeva stališča do uporabe izbranih didaktičnih pripomočkov so lahko 
učitelju pomemben podatek pri vključevanju le-teh v pouk. Tako bodo učitelji svoje učne 
ure lahko prilagodili in podkrepili z uporabo pripomočkov ter s tem učence pripeljali do 
boljšega razumevanja matematičnih konceptov in boljših rezultatov. 
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• Slika 15: Tehtnice in uteži http://www.ucila-koce.si/1-triada/matematika.html (4. 6. 
2015) 

• Slika 16: Šiviljski trak  http://picture.pixmac.com/4/tailor-measuring-tape-isolated-
white-pixmac-picture-12040263.jpg (4. 6. 2015) 

• Slika 17: Igralni denar 
http://www.maligalago.com/index.php/item/display/17/21_kuhinje-in-
dodatki_goki_igralni-denar,-goki-51853 (4. 6. 2015) 

• Slika 18: Merilna posoda http://market.mikro-polo.si/files/shop/c29434/P_21/2/vl-606-
081.jpg (4. 6. 2015) 

• Slika 19: Komplet za ponazoritev računanja do 1000 
https://d14w9elxmqt4gn.cloudfront.net/adaptations/base-ten-blocks/2014-05-13_20:45-
Basetenblocks.jpg  (4. 6. 2015) 

• Slika 20: Vsakodnevni predmeti (gumbi) 
http://www.prilevcku.si/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5f
b8d27136e95/d/s/dsc_2133.jpg (4. 6. 2015) 

• Slika 21: Zbirka materialov za nizanje in razvrščanje 
http://www.jecnik.si/?oddelek=2&pododdelek=5402&artikel=640&NazivOddelka=Bar
ve%20in%20oblike&NazivArtikla=Komplet%20kroglic%20za%20nizanje%20in%20r
azvr%9A%E8anje (4. 6. 2015) 
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8 PRILOGA 
 

 Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 

 

 

 

 

 



ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Spoštovani učenec/-ka, 
 
sem študentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer Poučevanje na razredni stopnji. Pri magistrskem delu 
raziskujem stališča učencev do didaktičnih pripomočkov pri matematiki. Pri tem mi lahko pomagaš tudi ti. Didaktične 
pripomočke pri matematiki si uporabljal/-a, zato te prosim, če lahko na podlagi izkušenj odgovoriš na vprašanja. 
Anketa je anonimna, zato bi prosila, da si iskren/-a, saj bom tako pridobila realne podatke. 
 
Hvala za sodelovanje. 

Tjaša Jaklin 
 

 
Spol (Obkroži.): M Ž 
Razred (Obkroži.): 3. 4. 5. 
Koliko je tvoja zaključna ocena pri matematiki v tem šolskem letu?(Obkroži.):   1   2   3   4   5 
 
1. Ali imaš rad/-a matematiko? 

a) Ja. 
b) Ne. 
Pojasni svoj odgovor.  _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
2. V tabeli označi katere didaktične pripomočke poznaš in katere uporabljate (ali ste 

uporabljali) v razredu. Označi s +, če didaktični pripomoček poznaš ali ga uporabljate pri pouku. 
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3. Izmed naštetih pripomočkov v tabeli, izberi tiste, ki so po tvojem mnenju najbolj uporabni. 
Napiši jih. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

 
4. Ali ti uporaba didaktičnih pripomočkov pomaga pri razumevanju in učenju matematičnih 

vsebin? Obkroži. 
a) Ja, vedno. 
b) Ja, velikokrat. 
c) Včasih. 
d) Malokrat. 
e) Nikoli. 

 
5. Kako pogosto bi ti rad/-a uporabljal/-a didaktične pripomočke? Obkroži. 

a) Vsak dan. 
b) 1 x na teden. 
c) 1 x na mesec. 
d) Samo, ko imam težave pri razumevanju neke snovi. 
e) Drugo _____________________________________________________________ 

 
6. Kako rad/-a uporabljaš matematične didaktične pripomočke? Obkroži 1 odgovor in ga pojasni. 

a) Zelo rad/-a. 
b) Še kar rad/-a. 
c) Nerad/-a. 
Pojasni svoj odgovor. 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
    

7. Se raje učiš matematiko ob uporabi didaktičnih pripomočkov ali brez? Obkroži.  
a) S pripomočki. 
b) Brez. 
c) Včasih s pripomočki, včasih brez. 
 

8.  Kaj ti je pri didaktičnih pripomočkih všeč? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
9.  Kateri didaktični pripomoček ti povzroča največ težav in zakaj? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
10.  Ali pripomočke lahko vzameš kadarkoli, so ti vedno na voljo? Obkroži. 

a) Ja. 
b) Ne. 

 
11.  Ali vedno uporabljaš pripomočke tako kot narekuje učitelj? Obkroži. 

a) Ja. 
b) Ne. 
c) Včasih jih lahko uporabim na svoj način. 

 
 

 


