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POVZETEK 

Deli celote (ulomki) predstavljajo pojem, s katerim se otroci v vsakdanjem življenju srečajo 

že zelo zgodaj, le da se tega ne zavedajo. Pri pouku pa se z ulomkom srečajo prvič v drugem 

razredu in si svoje znanje nadgrajujejo do sedmega razreda. Raziskave so pokazale, da imajo 

učenci s spoznavanjem ulomkov kar nekaj težav. Glavni namen magistrskega dela je bil 

prikazati, kako učenje ulomkov s pomočjo interaktivne table v povezavi z učnimi stili 

učencev vpliva na rezultat učenja. 

Raziskavo smo izvedli z uporabo deskriptivne in kavzalne eksperimentalne metode 

pedagoškega raziskovanja. Uporabili smo kvantitativni pristop. Z raziskavo smo ugotovili, da 

v našem vzorcu prevladujeta slušni in vizualni tip učencev, nekaj manj je učencev, pri katerih 

prevladuje kinestetični tip. Z analizo kovariance smo dokazali, da je poučevanje ulomkov s 

pomočjo interaktivne table učinkovitejše, saj se med učenci in učenkami kontrolne in 

eksperimentalne skupine pojavljajo statistično pomembne razlike glede učnih dosežkov po 

opravljenem eksperimentu. Pri učencih in učenkah, pri katerih prevladuje slušni učni stil, med 

kontrolno in eksperimentalno skupino obstaja statistično pomembna razlika v učnih dosežkih 

po opravljenem eksperimentu. Ugotovitve so pokazale, da so učenci in učenke iz 

eksperimentalne skupine, pri katerih prevladuje slušni učni stil, dosegli bistveno več točk po 

zaključenem eksperimentu v primerjavi s kontrolno skupino. Raziskava je pokazala tudi, da 

učenci in učenke, pri katerih prevladujeta vizualni ali kinestetični stil učenja, izkazujejo višjo 

stopnjo zadovoljstva, kadar se pri pouku uporablja interaktivna tabla. 

Z raziskavo smo želeli opozoriti na možnost izboljšanja kakovosti poučevanja ulomkov s 

pomočjo interaktivne table in spodbuditi učitelje k njeni aktivni uporabi. 

 

KLJUČNE BESEDE: ulomki, deli celote, interaktivna tabla, učni stili 
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ABSTRACT 

Parts of a whole (fractions) are a concept that children deal with at a very young age in their 

everyday life without being aware of it. In school they are introduced to it in the second class 

and they upgrade their knowledge up until the seventh class. Researches show that students 

experience several difficulties understanding the fractions.  

The aim of this master’s thesis is to show how teaching fractions by using the interactive 

whiteboardinfluences the results of learning together with different types of learners.  

The research was carried out according to thedescriptive and casual - experimental method. 

We used the quantitative approach. It showed that the majority of students in our sample are 

auditory and visual learners, some are kinaesthetic.  

The analysis of covariance confirmed that using the interactive whiteboard makes fraction 

teaching more successful. It showed that, considering the learning achievements after the 

experiment, there are statistically important differences between the control group students 

the experimental group students. Considering the learning achievements after the experiment, 

there is also a statistically important difference between the auditory leaning type students of 

the control and the experimental group.  

The findings showed that compared to the control group, the experimental group students who 

are auditory learners achieved many more points after the experiment.  

The research also showed that the visual or kinaesthetic learners show more satisfaction when 

the interactive whiteboard is used in lessons.  

Doing the research, we wanted to make teachers aware of the possibility of improving the 

quality of teaching fractions with the interactive whiteboard and to encourage them to use it 

actively.  

 

 

KEY WORDS: fractions, interactive whiteboard, learning styles 
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1 UVOD 

 

Najprej so kot učni pripomoček uporabljali tradicionalne zelene table, na katere so pisali s 

kredami. Kasneje so se pojavile bele table, na katere so pisali s flomastri. Učitelji so z 

uporabo flomastrov različnih barv želeli pritegnili pozornost učencev in jim na čim lepši in 

prijaznejši način predstaviti učno snov. Kasneje so začeli uporabljati projektorje, ki so 

predstavljali še toliko večjo zanimivost v poučevanju, saj je bilo z njimi mogoče pokazati tako 

slike kot videovsebine. Ves ta razvoj šolskih tabel je potekal postopoma v skladu z razvojem 

tehnologije vse do razvoja interaktivnih tabel. 

 

Danes poznamo t. i. interaktivne table, ki imajo poleg vsega, kar so imele do sedaj vse table, 

še veliko več. Najpomembnejša funkcija interaktivne table je, da je nanjo mogoče pisati s 

prstom ali pisalom in da je to vsebino mogoče shranjevati. Prav tako lahko uporabljamo 

internet in brskalnik, gledamo videoposnetke, poslušamo glasbo, računamo in pridobivamo 

novo znanje in utrjujemo snov z različnimi aplikacijami. 

 

Interaktivna tabla je še posebej privlačna zaradi današnjega napredka informacijske in 

komunikacijske tehnologije. Zaradi povečane uporabe dlančnikov, telefonov z zaslonom na 

dotik in tabličnih računalnikov je takšna tabla idealna za izboljšanje motivacije v razredu. 

V nadaljevanju želimo prikazati, kje imajo učenci pri razumevanju ulomkov največ težav, 

kako jim lahko slikovit in dinamičen način predstavitve pomaga pri lažjem razumevanju in 

kako lahko z uporabo interaktivne table vplivamo na razumevanje ulomkov glede na učni stil 

učencev. 
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2 UČENJE IN POUČEVANJE MATEMATIKE 

 

Šolsko matematiko lahko podajamo in dojemamo na različne načine, odvisna je od družbenih 

vrednot in kulturnega okolja. Matematika je zelo pomembna, saj jo potrebujemo skorajda 

vsak dan, na primer v veleblagovnicah, pri trgovanju z delnicami, pri izračunu davkov, v 

izobraževalnem sistemu, industriji … (Felda, Cotič, 2012). Pomembna je njena vloga podpore 

naravoslovno-tehniškim in družboslovno-humanističnim znanostim. »Z razvojem 

informacijsko-komunikacijske družbe je prisotnost matematike na drugih predmetnih 

področjih vedno manj vidna, saj se skriva v tehnologiji. Za upravljanje določenih dejavnosti je 

zato manj pomembno zgolj rutinsko obvladovanje računskih postopkov, vedno pomembnejši 

pa so razumevanje, medpredmetno povezovanje in uporaba matematičnega znanja ter 

zmožnost reševanja problemov« (Žakelj et al., 2011). 

Matematične veščine in spretnosti si učenci pridobivajo z vstopom v šolo skozi izobraževalni 

sistem. Velik vpliv na razumevanje matematičnih konceptov imajo učitelji, ki znotraj učnega 

načrta načrtujejo dejavnosti pri pouku. 

V osnovni šoli se v okviru pouka matematike upoštevajo naslednji splošni cilji, pri katerih 

učenci (Žakelj et al., 2011): 

- razvijajo matematično mišljenje: abstraktno-logično mišljenje in geometrijske 

predstave;  

- oblikujejo matematične pojme, strukture, veščine in procese ter povezujejo znanje 

znotraj matematike in tudi širše;  

-  razvijajo uporabo različnih matematičnih postopkov in tehnologij;  

- spoznavajo uporabnost matematike v vsakdanjem življenju;  

- spoznavajo matematiko kot proces ter se učijo ustvarjalnosti in natančnosti; 

- razvijajo zaupanje v lastne (matematične) sposobnosti, odgovornost in pozitiven odnos 

do dela in matematike;  

- spoznavajo pomen matematike kot univerzalnega jezika;  

- sprejemajo in doživljajo matematiko kot kulturno vrednoto. 

 

V skladu z naštetimi splošnimi cilji pa pri pouku matematike v okviru matematičnih 

kompetenc razvijamo tudi: 

- poznavanje, razumevanje, uporabo matematičnih pojmov in povezav med njimi ter 

izvajanje in uporabo postopkov; 
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- sklepanje, posploševanje, abstrahiranje, raziskovanje in reševanje problemov; 

- razumevanje in uporabo matematičnega jezika (branje, pisanje in sporočanje 

matematičnih besedil, iskanje matematičnih virov in njihovo upravljanje); 

- zbiranje, urejanje, strukturiranje, analiziranje, predstavljanje podatkov ter 

interpretiranje in vrednotenje podatkov oziroma rezultatov; 

- uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

 

Pouk matematike je namenjen tudi spodbujanju mišljenja, ustvarjalnosti in spretnosti. Na 

takšen način je tudi omogočeno, da učenci spoznavajo smiselnost učenja matematike v 

praktični uporabnosti. Pouk matematike ne zajema le kognitivnega področja učenčeve 

osebnosti, ampak tudi afektno in psihomotorično, saj je zelo pomembno, da se razvije celovita 

osebnost učenca (Žakelj et al., 2011).  

 

 

2.1 Učenci 

 

V tem poglavju bomo predstavili metode in oblike dela pri poučevanju matematike, kako 

učenci doživljajo matematiko in s katerimi težavami se srečujejo. 

 

2.1.1 Težave, ki jih imajo učenci pri učenju matematike 

Učenci se pri učenju matematike soočajo s številnimi težavami. Učne težave lahko nastopijo 

že zelo zgodaj. V prvem razredu se začnejo oblikovati učenčeve učne navade, prav tako 

osnovno računanje in številske orientacije ter povezava med konkretnim in abstraktnim pri 

učenju matematike. Učenci z učnimi težavami pri učenju matematike težje preidejo s 

konkretnejše ravni dojemanja na abstraktnejšo, zato potrebujejo materialno oporo. Na začetku 

so najprimernejši predmeti iz učenčevega okolja, nato različne preglednice ter številski 

trakovi in na koncu abstraktni simboli – števila (Vodenik, 2012). 

 

Na težave pri matematiki vplivajo tudi (Kavkler, 2002 v Vanček, 2012): 

- motnje branja, 

- motnje pisanja,  

- motnje govora in jezika, 

- slabše prostorske sposobnosti, 

- pristopi, strategije in oblike dela pri pouku matematike s preverjeno učinkovitostjo, 
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- težave s pozornostjo (pozabi nalogo, zmoti se pri ustnem računanju …), 

- slabša organiziranost dela (manj samostojni), 

- razvojna diskalkulija (normalno inteligenten otrok ima hude težave pri osnovnih 

računskih operacijah), 

- specifična razvojna aritmetična motnja (razume pojem števila, ima pa težave z 

izračunom). 

 

Žakeljeva (2012) navaja, da izvor učnih težav lahko predstavljajo tudi pomanjkljive učne in 

delovne navade, nespodbudno domače okolje ter znaki, ki so v veliki meri povezani z 

vedenjem učenca pri pouku: 

- učna učinkovitost zelo niha (od dneva do dneva, od predmeta do predmeta …), 

- počasneje se prilagaja spremembam dejavnosti, 

- ne sledi navodilom, 

- strah pred neuspehom (izogiba se nalogam, odlaša z nalogami), 

- nima domačih nalog, 

- ni pripravljen na sodelovanje, 

- pisni izdelki in ustno izkazano znanje se pomembno razlikujeta, 

- pri šolskem delu pogosto kaže zaskrbljenost in negotovost, 

- ima tremo pri preverjanju znanja, 

- kaže izrazit odpor do šolskega dela, 

- kaže znake nemoči, potrtosti, vdanosti v usodo, 

- moti pouk, ne upošteva pravil, 

- daje vtis, da bi bil lahko glede na svoje sposobnosti učno uspešnejši, 

- slabše razume jezik šolanja, 

- slabe ocene. 

 

Miholič (2012) meni, da »v osnovni šoli učencem najmanj težav povzroča branje, največ pa 

zapisovanje in sporočanje v matematičnem jeziku.« 

 

Geary (2004 v Kavkler, 2011) navaja več in bolj specifične primanjkljaje, ki jih imajo učenci 

s specifičnimi učnimi težavami, in sicer: 

- težave v zvezi z obvladovanjem pojma števila; 

- primanjkljaji na področju štetja, ki vplivajo na pojmovno znanje štetja in obvladovanje 

veščin štetja;  
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- slabše razvite aritmetične veščine zaradi slabše razvitega numeričnega, pojmovnega 

inproceduralnega znanja, ki je pogojeno s primanjkljaji delavnega spomina; 

- proceduralne primanjkljaje kot manj razvite postopke, težave pri izvajanju zaporedij v 

večstopenjskih aritmetičnih problemih (52 x 12 ali 317 + 432), slabše razumevanje 

pojmovnega znanja, povezanega s postopkom, pogoste napake pri izvajanju postopkov 

itd.; 

- spominske primanjkljaje, ki vplivajo na točnost priklica aritmetičnih dejstev; 

- jezikovne težave, ki jih delimo na receptivne in ekspresivne; 

- vizualno-prostorski primanjkljaji so opazni kot težave prostorske organizacije; 

- specifične učne težave pri matematiki so pogosteje povezane z bralno-napisovalnimi 

težavami, ADHD, neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami, čustvenimi in še 

številnimi drugimi težavami, ki dodatno znižujejo učinkovitost učenca pri matematiki. 

 

 

2.2 Učitelji 

 

Učitelj se mora na podajanje snovi dobro pripraviti, narediti načrt učne ure z uvodno 

motivacijo in razporeditvijo dejavnosti. Seveda pa se učitelji pri samem poučevanju srečujejo 

tudi s težavami pri razumevanju snovi in interesu učencev za sprejemanje novega znanja. 

 

Poučevanje matematike lahko poteka na različne načine. Običajno vsebuje eno ali več 

ključnih kompetenc, ki jih omenjata Sekerak in Šveda (2008): 

1. matematično razmišljanje; 

2. matematični izrazi, dejstva, zahtevki in postopki; 

3. uporaba simbolnih, formalnih in tehničnih izrazov, odnosov in operacij; 

4. figure in opisovanje matematičnih predmetov in situacij; 

5. postavljanje vprašanj in njihova rešitev; 

6. matematično modeliranje; 

7. matematična argumentacija, dokazi; 

8. uporaba orodij. 

 

2.2.1 Načrtovanje učne ure 

Učitelji načrtujejo učne ure že pred samim začetkom šolskega leta. V skladu z učnim načrtom 

si morajo izdelati učne tematike, ki jih bodo predstavili določeni skupini učencev. Učne ure 
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morajo biti načrtovane v skladu z učnim načrtom, ki ga izda Ministrstvo za izobraževanje, 

znanje in šport. 

 

Poznamo več vrst učenja oziroma poučevanja. Žakelj (2009) omenja naslednje: 

- Strukturirano /vodeno učenje – vključujeta jasno organizacijo informacij in jasno 

zaporedje korakov. 

- Vodeno odkrivanje – učenci naj bi sami ali v skupini prišli do določenih ugotovitev, 

pri pogoju, da imajo usmerjena navodila, okvirno začrtano pot raziskovanja. 

- Samostojno odkrivanje – pri samostojnem odkrivanju naj bi pred dijake postavili izziv, 

problemsko situacijo in jim pustili, da sami raziskujejo, identificirajo problem in se 

odločijo za smer raziskovanja. 

- Poučevanje z razlago – z njim spodbujamo smiselno učenje, ne pa učenja na pamet. 

Razlaga pomeni pojasnjevanje ali nadgrajevanje idej in dejstev. Pri tem pristopu 

učitelj predstavi gradivo v organizirani obliki in zaporedju in tako učenci prejmejo 

najbolj koristno gradivo na najbolj učinkovit način. 

 

Učiteljeva naloga je, da mora posredovati določeno znanje, prepuščeno pa mu je, na kakšen 

način ga bo posredoval. Ali bo zato priredil igro ali drugi zabaven način učenja ali se bo držal 

klasičnega načina, je izbira vsakega učitelja posebej. Pri tem pa mora upoštevati metode in 

oblike dela, ki ob obravnavi omogočajo pridobivanje znanja vsem učencem. 

 

2.2.2 Učne oblike in metode dela pri pouku matematike 

Učne oblike, ki jih učitelj izbere za izvajanje posamezne učne ure v razredu, so odvisne od 

števila učencev, ciljev, vsebine, razpoložljivih didaktičnih sredstev, od učiteljevih didaktičnih 

kompetenc ... 

Ivanuš Grmek, Čagran in Sadek (2009) navajajo naslednje učne oblike: 

- Frontalno učno delo – za frontalni pouk je značilno, da učitelj neposredno izvaja pouk 

z večjim številom učencev in jim hkrati podaja navodila, razlago, demonstracije … 

- Delo v dvojicah – učenci v dvojicah si med seboj pomagajo, spodbujajo in si 

izpopolnjujejo znanje.  

- Skupinsko učno delo – poteka, kadar so učenci oddelka razdeljeni na več manjših 

skupin, ki samostojno izvajajo del procesa.  

- Individualno delo – učitelj ga organizira znotraj frontalnega ali skupinskega dela. 
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- Projektno učno delo – upošteva interese učencev in zahteva aktivnost učencev, 

tematsko problemski pristop in konkretno tematiko, ki je usmerjena na življenjsko 

situacijo. Poudarja izkustveno učenje in lahko poteka kot individualno delo, delo v 

dvojicah ali skupinsko delo.  

  

Poznamo več metod dela (Resnik Planinec, 2010; Blaznik, 2013; Suban in Kmetič, 2013); 

izmed vseh navedenih smo povzeli štiri metode, ki jih lahko uporabimo pri pouku 

matematike: 

- Metoda razlage in metoda referata sta metodi, za kateri je značilna enosmerna 

komunikacija. Cilji teh metod so sprejemanje informacij, pridobivanje znanja, 

zaokroženo dojemanje vsebine, prepoznavanje notranje kompleksnosti vsebine, 

pobude za samostojno razmišljanje in nadaljnje individualno delo, pobude za pogovor, 

prepoznavanje in popravljanje lastnega razmišljanja (Resnik Planinec, 2010). 

- Metoda projekcije oziroma prikazovanja temelji na spoznavanju čutnega 

zaznavanja v procesih učenja in izkustvenega učenja. Prikazovanje je povezano z 

uporabo različnih pripomočkov, ki so učiteljeva pomagala. Največkrat je uporabljena 

tabla, vedno bolj se uveljavlja tudi interaktivna tabla (Blaznik, 2013). Cilji so: 

oblikovanje jasnih, pravilnih predstav in pojmov, utrjevanje in ponavljanje vsebin 

(Resnik Planinec, 2010). 

- Metoda razgovora je dvosmerna komunikacija med učenci in učiteljem ali med 

učenci samimi. Cilji so: razumevanje informacij, pridobivanje novega znanja, 

samostojno razvijanje in poglabljanje vsebine ter poglabljanje razumevanja, 

navezovanje oz. sklicevanje na druge vsebine ter lastne izkušnje (Resnik Planinec, 

2010). 

- Metoda reševanja problema je metoda, ki jo lahko vnašamo v pouk z različnimi 

nameni (uvajanje osnovnih znaj, povezovanje snovi z življenjskimi situacijami, učenje 

strategij pri reševanju problemov, učenje problemskih znanj). Učenci lahko rešujejo 

zaprte ali pa odprte matematične probleme. Cilji reševanja zaprtih matematičnih 

problemov so: ugotavljanje, ali učenec razume osnovne matematične pojme in 

koncepte, spodbujanje učenca, da samostojno razmišlja v novih situacijah na ravni, ki 

jo razume in zmore. Učenec mora znati izbrati in izpeljati primerno strategijo. 

Probleme lahko rešuje na različne načine (s poskušanjem, s premislekom, z 

matematičnimi izpeljavami), s tem pa odraža različno raven in vrsto doseženega 

znanja (Suban in Kmetič, 2013). 
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Pri načrtovanju učne ure si učitelj izbere ustrezne učne oblike in metode dela glede na cilje, ki 

jih želi učencem posredovati. Vedno pogosteje si učitelj izbere dinamični prikaz objektov, ki 

imajo lastnost gibanja ali se pojavljajo v obliki delovanja. Učence takšno prikazovanje bolj 

pritegne, ker so lahko tudi sami aktivni (Blaznik, 2013). Dinamične prikaze omogoča tudi 

uporaba interaktivne table. 
 

 

2.2.3 Težave, ki jih imajo učitelji pri poučevanju 

Učitelji se pri poučevanju matematike soočajo z določenimi težavami.  

 

Rezultati ene od raziskav (Gopal Singha, Goswani in Bharali, 2012) so pokazali, da učitelji 

opažajo naslednje težave, ki jih ovirajo pri poučevanju: 

- učenci pridejo v razred z negativnim odnosom do matematike; 

- pomanjkanje orodij, ki bi poučevanje matematike naredila zanimivo; 

- učenci ne jemljejo matematike prostovoljno, temveč so prisiljeni s strani staršev; 

- učenci si poskušajo zapomniti matematične tehnike, ne da bi jih razumeli. 

 

Učenci imajo precej težav pri dojemanju matematike. Učitelji jim lahko z dinamičnim 

poukom poglobimo njihovo razumevanje in s tem vzpodbudimo pozitiven odnos in zanimanje 

za matematiko. In prav interaktivna tabla predstavlja eno izmed možnosti, ki jo ima učitelj, da 

vpelje dinamičnost v pouk. 
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3 INTERAKTIVNA TABLA 

 

3.1 Opis tehnologije 

 

Interaktivna tabla je elektronska tabla, ki je narejena tako, da deluje v povezavi z 

računalnikom. Zaradi napredka informacijske in komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju 

IKT) je tudi ta tabla bolj zanimiva in primerna za današnjo dobo elektronike. 

 

Ta elektronski pripomoček, ki ima dimenzije tradicionalne šolske table, na katerega je možno 

pisati, urejati slike, predvajati videodatoteke ali iskati po internetnih virih, je v prodaji že od 

leta 1991. Prvotno se je interaktivna tabla razširila v šolah Severne Amerike in predvsem 

Velike Britanije, kjer je bila tudi masovno uvedena v osnovne šole (LLP Leonardo da Vinci, 

2014). 

 

Interaktivna tabla je velika, na dotik občutljiva plošča, ki je povezana z digitalnim 

projektorjem in računalnikom. Na projektor računalnik pošlje sliko, ki je potem prikazana na 

tabli. Računalnik je nato mogoče nadzorovati z dotikom table, bodisi neposredno ali s 

posebnim pisalom (Hall in Higgins, 2005). 

 

Da bi lahko tablo uporabljali, potrebujemo torej tri komponente (Smart, 2011): 

- računalnik, ki izvaja aplikacijo in pošilja sliko v projektor, 

- projektor, ki predvaja sliko na interaktivno tablo, 

- povezavo table z računalnikom ...  
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Slika 1: Interaktivna tabla in njene komponente 

Vir: Miška, 2013 

 

Interaktivna tabla je povezana s pomočjo USB kabla ali brezžične povezave z računalnikom, 

računalnik pa je z VGA kablom povezan s projektorjem. Tabla v bistvu nadomešča kredo, 

navadno tablo, projektor, grafoskop, videorekorder in televizijski sprejemnik. Ko s pisalom ali 

prstom pokažemo ali pritisnemo na ikone na tabli, se ukazi, ki jih le-te predstavljajo, 

samodejno prenesejo na računalnik. Ko želimo zagnati določen računalniški program, se 

preprosto dvakrat dotaknemo ikone na tabli (Miška, 2013). Lahko bi rekli, da je interaktivna 

tabla zelo podobna zaslonu na dotik pri telefonih ali tabličnih računalnikih, le da tabla sama 

po sebi ni računalnik, ampak mora biti v povezavi z računalnikom in projektorjem, da bi 

želeno prikazala na tabli. Deluje torej kot vhodna in hkrati tudi izhodna naprava računalnika. 

Tabla je lahko priključena na računalnik preko USB kabla ali pa brezžične povezave 

Bluetooth, Infrared ali Wi-Fi.  

 

Interaktivna tabla omogoča uporabo mnogih aplikacij. To so (Hall in Higgins, 2005): 

- uporaba spletnih virov v učilnici za poučevanje; 

- prikazovanje videoposnetkov (z njimi lahko učitelj lažje razloži določene pojme); 

- predstavitev dela učencev preostalim v razredu; 

- ustvarjanje digitalnih grafov; 

- urejanje besedila ter vadba rokopisa; 

- shranjevanje zapiskov na tabli za prihodnjo uporabo; 

- izdelava hitre in brezhibne revizije. 
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Skratka, interaktivna tabla ima veliko različnih aplikacij, s pomočjo katerih lahko pritegne 

pozornost učencev. Ena izmed prednosti je tudi ta, da zapise na tabli lahko shranjujemo v 

digitalni obliki za prihodnjo uporabo. V prihodnosti bi lahko učencem omogočili, da prejmejo 

zapiske na dom, tako bi tudi tisti, ki so bili odsotni od pouka, lažje nadomestili zamujeno.  

 

 

3.2 Vrste interaktivnih tabel 

 

Poznamo več vrst interaktivnih tabel (Županec, 2014): 

- analognouporovne ‒ dva elektroprevodna lista sta ločena z majhno režo zraka; ko se 

s prstom ali nekim predmetom dotaknemo površine, se ta deformira in električni krog 

je sklenjen; 

- elektromagnetne – tuljava v konici elektronskega pisala deluje na niz  žic za tablo in 

tako se določi točko, kjer se nahaja pisalo; ta vrsta tabel ima ponavadi trdno površino, 

brez gibljivih delov; prednost te tehnologije je večja robustnost, tako da se lahko med 

pisanjem mirno z roko naslanjamo na tablo; 

- kapacitivne – delujejo z nizom žic, ki so pri tej vrsti za tablo; te preko senzorjev 

zaznavajo dotik prstov; za njeno uporabo ne potrebujemo nobenih pisal, pa tudi vsa 

elektronika je za zaslonom, tako da je nevidna in posledično zaščitena pred 

vandalizmom; 

- laserske – v obeh zgornjih kotih table je nameščen po en infrardeči laser; ta vrsta tabel 

ima najdaljšo življenjsko dobo, saj ima trdno podlago, ki jo sestavlja plast keramike, 

ki je na plasti kovine; te table ne delujejo na dotik, ampak laserski žarek identificira 

lokacijo objekta na tabli; 

- ultrazvočne in infrardeče – ta tehnologija dovoljuje prosto izbiro materiala, iz 

katerega je narejena tabla, a zahteva pisalo, katerega pisava se lahko briše brez 

uporabe tekočine; ta vrsta tabel ne deluje na dotik;  

- optične in infrardeče – ko pritisnemo na površino table, pisalo izsledi infrardeči 

žarek, programska oprema nato izračuna njegov položaj; površina je lahko iz katerega 

koli materiala; ne potrebujemo posebnih pisal. 

 

Županec (2014) navaja, da se interaktivne table razlikujejo tudi glede na uporabljen tip 

projektorja: 

- elektronske table, ki imajo projektor spredaj; 
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- elektronske table, ki imajo projektor zadaj – prednost le-teh je v tem, da tistim, ki 

predstavljajo nekaj na tabli, ni treba gledati proti luči projektorja ter da sami ne 

povzročajo sence. 

 

 

3.3 Začetki uporabe interaktivne table 

 

Razvoj prve mobilne interaktivne table, narejene za učilnice, sega v pozna devetdeseta leta. 

Izdelalo jo je podjetje GTCO CalComp, ki je postalo pionir za osnovno elektromagnetno 

digitalizirano tehnologijo, ki je trenutno osrednje orodje v razredu (Kaye, 2009). 

Vendar pa je bila prva tabla v slovenski osnovni šoli nameščena šele v letu 2004 (Štrajhar, 

2009). Torej so prišle v slovenske šole šele 14 let po izdelavi prve interaktivne table.  

Zadnji razpoložljivi podatki, ki jih navajata Sambolić Beganović in Vičič Krabonja (2011), 

dokazujejo, da je število interaktivnih tabel na slovenskih šolah po letu 2007 začelo bliskovito 

naraščati. Šole so table kupovale iz lastnih sredstev ali pa so jih dobile prek različnih razpisov 

Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije.  

 

Po podatkih Ministrstva za šolstvo in šport je bilo do leta 2011 s pomočjo njihovih razpisov 

750 slovenskih šol opremljenih z 2148 interaktivni tablami in optičnimi čitalci. K temu številu 

moramo prišteti tudi table, ki so jih šole kupile z lastnimi sredstvi (Sambolić Beganović in 

Vičič Krabonja, 2011). Kot vidimo, so bile slovenske šolev letu 2011 dobro opremljene z 

interaktivnimi tablami. Predvidevamo, da jih je do danes opremljenih še veliko več, žal pa 

nimamo podatkov, da bi lahko to potrdili. 

 

 

3.4 Prednosti in slabosti interaktivne table 

 

Uvedba interaktivne table v šole omogoča, da so procesi poučevanja in učenja bolj privlačni, 

dinamični in imajo bogatejšo vsebino. Učiteljem omogoča podporo pri pripravi učnega 

gradiva in jim olajša shranjevanje, spreminjanje in posredovanje učnega gradiva učencem. 

Učencem pomaga, da se bolje vključijo v proces učenja z aktivnim sodelovanjem v učnem 

procesu in kasneje z uporabo shranjenih tabelnih slik. Tabelne slike, ki nastajajo pri urah, so 
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dostopne učencem v spletni učilnici (Sambolić Beganović in Vičič Karbonja, 2011, Sambolić 

Beganović, 2009).  

Razlike med klasično in interaktivno tablo, ki jih navaja Robnik (2010), so: 

- učenci so pri uporabi interaktivne table bolj aktivni,  

- so veliko bolj motivirani za delo,  

- učencem omogoča sprotno vrednotenje njihovega dela in urjenje funkcionalne 

pismenosti.  

Tudi koncentracija pri delu v razredu je večja in ne pade . Interaktivna tabla omogoča tudi 

individualiziran pouk in medpredmetno povezovanje. Podobna stališča glede učinkovite rabe 

interaktivne table zagovarja tudi več drugih avtorjev (Bell 2002,  Cogill 2003).  

 

Poleg navedenih prednosti uporaba interaktivne table pozitivno vpliva na razumevanje 

gradiva ter pomnjenje vsebine, kar pojasnjujejo Mayerjevi (2001) principi učenja z 

večpredstavnostjo, ki jih razdeli v tri podskupine: principi za zmanjšanje nepotrebne 

kognitivne obremenitve, principi za obvladovanje bistvene kognitivne obremenitve in principi 

za spodbujanje generativne kognitivne obremenitve. Avtor nam podaja 12 principov, ki 

opredeljujejo tako oblikovno kot vsebinsko področja izdelave gradiv. 

Principi za zmanjšanje nepotrebne kognitivne obremenitve so: 

- koherentnost – učenci si lažje zapomnijo, če gradivo vsebuje samo bistvene podatke, 

brez nepotrebnih slik ali zvočnih posnetkov; 

- poudarjanje – učenci si lažje zapomnijo, če so poudarjeni ključni deli gradiva; 

- redundantnost – učenci si lažje zapomnijo, če gradivo vsebuje samo animacijo in 

pripoved, brez dodatnega besedila; 

- prostorsko deljenje pozornosti – učenci si lažje zapomnijo, če so slike in besedilo 

skupaj, ne da je besedilo ločeno od slike na različnih straneh ali medijih; 

- časovna povezanost – učenci si lažje zapomnijo, če se besedilo in slika na zaslonu 

pojavita istočasno, ne da sta časovno ločena (zaporedno). 

Principi za obvladovanje bistvene kognitivne obremenitve so: 

- modalnost – učenci si lažje zapomnijo, če poleg animacije poslušajo pripoved, kot da 

poleg animacije berejo napise na zaslonu; 

- segmenitiranje – učenci si lažje zapomnijo, če je gradivo razdeljeno na manjše enote in 

je tempo učenja nadzorovan, kakor da takoj dobijo celotno gradivo; 

- predhodno učenje – učenci si lažje zapomnijo novo snov, če so predhodno seznanjeni s 

posamenznimi koncepti in pojmi. 
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Principi za spodbujanje generativne kohnitivne obremenitve: 

- multimedija – učenci si novo snov lažje zapomnijo, če imajo na rapolago besedilo in 

slike kot samo besedilo; 

- personalizacija – učenci si lažje zapomnijo, če je večpredstavnostno gradivo 

poosebljeno in vsebuje sleng, kakor da je v gradivu uporabljena formalna oblika jezika 

in formalna oblika gradiva v celoti; 

- glasovni princip – učenci si lažje zapomnijo, če je gradivu dodan človeški glas, kakor 

da je uporabljen računalniško generiran glas; 

- slikovni princip – ni nujno, da si učenci pri uporabi večpredstavnosti lažeje zapomnijo 

novo snov, če je na zaslonu prikazana predavateljeva slika, zato le-ta ni priporočljiva. 

 

Vse zgoraj navedene principe pri obikovanju gradiva za delo z interaktivno tablo lahko 

upoštevamo in s tem dobimo učinkovito gradivo, s pomočjo katerega si učenci lažje 

zapomnijo obravnavano snov. 

 

Poleg zgoraj navedenih prednosti Jang in Tsai (2012) navajata še naslednje prednosti: 

- možnosti za boljšo razlago kompleksnih in abstraktnih pojmov; 

- okolju in ljudem prijazna uporaba ‒ pri interaktivnih tablah ne potrebujemo kred, zato 

jih ni potrebno proizvajati, kar je dobro za okolje in za zdravje ljudi; 

- večja interakcija – uporaba lahko poveča interakcijo med učitelji in učenci; 

- prilagodljiva uporaba – uvedba interaktivnih tabel v poučevanju pomaga učiteljem, da 

postanejo bolj fleksibilni pri uporabi različnih materialov v razredu. 

 

Nekaj pozitivnih lastnosti dodaja tudi Sambolić Beganovićeva (2009): 

- tabelne slike je mogoče po delu analizirati in dodelati; 

- zelo hitro in enostavno se pripravi ozadje za delo; 

- med učiteljem in učenci ni več vmesnega člena; interaktivna tabla je aktiven 

računalniški zaslon; vse, kar je prej učitelj demonstriral, razlagal, kazal sede za 

računalnikom, sedaj počne tako, da stoji pred učenci ob tabli in se dotika zaslona; 

- pisalo je zelo lahko in zanj ne potrebujemo baterije. 

 

Prednosti, ki jih navajajo učitelji pri vsakodnevni uporabi interaktivne table skupaj z uporabo 

različnih programskih aplikacij, spleta in CD-roma, so (Cogill, 2003): 

- prihrani čas pri pisanju,  
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- zagotavlja velik zaslon, ki omogoča otrokom, da ga lažje vidijo in z njega berejo, 

- omogoča uporabo slik in besedil, do katerih otroci ne bi zlahka dostopali, 

- v razredu omogoča sodelovanje pri kvizih in testih, 

- z zapisovanjem rešitev in idej na tablo se poveča sodelovanje učencev. 

 

Bas (2012) navaja še nekaj učnih prednosti, ki jih nudijo posebna orodja za delo z 

interaktivno tablo: 

- nastavljiva svetilka je koristno orodje, ki lahko pripomore k izboljšanju koncentracije 

na učno gradivo (glej Sliko 2); osvetli in tako poudari želeno vsebino; 

- flomaster in marker omogočata poudarjanje dela gradiva: na ta način učencem 

olajšamo koncentracijo na izbrane točke gradiva; 

- programska oprema vsebuje tudi orodja in pripomočke, ki so v pomoč pri poučevanju 

matematike ter naravoslovnih predmetov. 

 

 

 

Slika 2: Nastavljiva svetilka – orodje v interaktivni tabli 

Vir: Bas, 2012 

 

 

Zdi se, da prednosti interaktivne table občutijo le tisti učitelji, ki jo znajo pravilno uporabljati 

in ki jo redno uporabljajo aktivno in ne zgolj kot projektor.  
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Seveda je pozitivnih lastnosti precej več kot negativnih. Negativne strani interaktivne table so 

predvsem, da cenovno niso dostopne vsakomur, da je potrebno predhodno usposabljanje, da je 

potrebno več časa za pripravo lekcij, predstavitev. 

 

Jang in Tsai (2012) navajata naslednje slabosti interaktivne table:  

- v nekaterih šolah se takšne table slabše uporabljajo zaradi pomanjkanja časa pri 

pripravi materiala; 

- prav tako je zmanjšana uporabnost zaradi pomanjkanja virov, povezanih z učno 

programsko opremo; 

- zmanjšana uporabnost se dogaja tudi zaradi pomanjkanja strokovnega usposabljanja za 

rokovanje z interaktivno tablo; 

- zmanjšana je uporabnost zaradi nerešenih problemov ob uporabi interaktivne table. 

 

Prav tako bi lahko med slabostmi interaktivne table omenili tudi to, da bi lahko učence 

pritegnile slike, videoposnetki in privlačne barve, manj pa bi se osredotočili na učno vsebino. 

Prav zato moramo pri izdelavi gradiva dobro razmisliti, kakšni učenci so v razredu in se 

posvetiti tudi njihovim individualnim potrebam. 

V nadeljevanju navajamo še nekaj slabosti, ki se nanašajno na uporabo večpredstavnosti v 

razredu, in sicer: 

- samostojno delo – nekateri učenci se niso sposobni sami učiti s pomočjo 

večpredstavnih aplikacij; 

- skoncentriranost na trenutno delo – nelinearno izdelane predstavitve lahko učence 

zavedejo od prvotne teme; 

- omejenost kratkotrajnega spomina – običajno lahko sprejmemo do 7 informacij hkrati; 

kadar uporabimo več medijev hkrati, se lahko učenec osredotoči zgolj na nekatere in s 

tem tvegamo, da informacije, za katero menimo, da je pomembna, učenec sploh ne 

zazna; 

- nejasna povratna informacija – povratna informacija v računalniškem sistemu je dokaj 

omejena na jasne odgovore da/ne, pravilno/napačno …, kar pa ne more nadomestiti 

poučevanja učitelja; aplikacija ne more prepoznati učenčevega problema 

nerazumevanja in podati dodatne razlage;  

- nezadostna simulacija – mnogokrat samo simulacija ni dovolj, ampak morajo učenci 

stvari še vedno tudi eksperimentirati; 
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- dostopnost gradiva – pri podajanju snovi smo omejeni na uporabo v šoli, saj ni nujno, 

da imajo vsi učenci primerno programsko opremo tudi doma; 

- omejena uporaba – v primerjavi z zapiski na papirju, ki jih lahko beremo povsod, smo 

z aplikacijami na spletu omejeni pri dostopu in uporabi strojne opreme;  

- branje z zaslona – zapis na zaslonu nam mnogokrat povzroča probleme pri branju, še 

zlasti, ko je le-ta v večjem obsegu;mnogi še vedno uporabljajo tehnologijo za iskanje 

informacij, ko pa jo želijo prebrati, si jo natisnejo na papir (Andresen, van den Brink, 

2013). 

 

Potrebno je poskrbeti, da so učne vsebine pripravljene tako, da bodo učencem omogočile lažjo 

osredotočenje na učno temo, večpredstavnost pa naj bi jim pri tem pomagala k lažji predstavi 

snovi. Razmisliti moramo tudi, kdaj je tema primerna, da jo prenesemo v računalniški sistem, 

in kdaj bi bilo še vedno bolje eksperimentirati s konkretnimi materiali. Še vedno pa so 

pomembni akterji pri učenju učitelj, ki lahko kadar koli prilagodi metodo dela v razredu, in 

klasični zapisi na papirju, ki jih imamo lahko vedno pri sebi. 

 

Še ena vizualna slabost interaktivne table je ta, da zaradi projektorja nastaja senca, ko se 

nekdo pojavi pred tablo in to onemogoča dobro vidljivost na tabli, kot vidimo na spodnjih 

slikah. 

 

  

Slika 3: Senca na interaktivni tabli 

Vir: Akademija Filipović, 2014 

 

Učitelji se morajo zaradi projektorja vedno postavljati ob robu table, da senca ne moti pisanja 

vsebine. Poleg tega pa svetloba iz projektorja zaslepi učitelja, ko se ta nahaja pred tablo in ko 

se med predstavljanjem učne snovi želi obrniti k učencem, kot je prikazano na sliki.  
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Isto slabost interaktivne table navaja tudi Sambolić Beganovićeva (2009), ki na osnovi lastnih 

izkušenj pravi, da pri daljši uporabi table ˝bolijo˝ oči. Zaslon se blešči. Ko se učitelj obrne 

proti učencem, mu projektor sveti v oči. Poleg te slabosti Sambolić Beganovićeva (2009) 

navaja še naslednje: 

- tabla je premajhna, 

- tabelne slike so neberljive za tiste, ki nimajo ustreznega programa; to onemogoča 

izmenjavo gradiv med učitelji, ki imajo različne interaktivne table. 

Vse te slabosti so odpravljive in jih bodo z razvojem interaktivnih tabel verjetno tudi 

odpravili. Tabla bo tako boljša in učinkovitejša. 

 

Na žalost nekateri učitelji uporabljajo interaktivno tablo zgolj kot projektor  (na pasiven 

način), zato tudi ne poznajo pozitivnih učinkov uporabe interaktivne table, saj je njena 

uporaba zelo minimalna in še ni uporabljena v vseh njenih posebnih funkcijah, ki jih ima.  

 

Z didaktičnega vidika pa lahko tabla zelo hitro prinese tudi negativne učinke. Ob podajanju 

učne snovi z interaktivno tablo moramo paziti, da učencu dvignemo pozornost s slikami, 

barvami in dinamičnimi prikazi, hkrati pa njegovo osredotočenost ohranimo na učni vsebini, 

saj naj bi mu prikazi zgolj olajšali razumevanje snovi. 

Pri izdelavi multimedijske prezentacije moramo upoštevati delovanje učenčevih možganov, ki 

imajo, kot smo že prej omenili, omejeno količino pomnjenja, in da je pomnjenje boljše, če 

uporabimo tako vidni kot slušni kanal zaznavanja informacij. Gradivo mora omogočati 

miselno generiranje zvokov za opis slikovne informacije in učencu dati možnost prostorske 

predstavljivosti (SEG Research, 2008). 
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4 TIPI ZAZNAVANJA 

 

V povezavi z uporabo večpredstavnosti in različnih aktivnih oblik dela pa je pomembno tudi 

poznavanje tipov zaznavanja in z njimi povezanih učnih stilov. Menimo, da uporaba 

večpredstavnosti (v našem primeru interaktivne table) pozitivno vpliva na hitrejše 

spoznavanje učne snovi pri učencih, še posebej pri nekaterih učnih stilih. 

 

Ločimo tri tipe zaznavanja: 

- Vizualni ali vidni tip – je povezan z vidom, torej zaznava tisto, kar vidimo z očesom: 

slike, videoposnetke ipd. 

- Avditivni ali slušni tip – je povezan s sluhom, z njim zaznavamo tisto, kar slišimo: 

tone, zvoke, razne melodije. 

- Kinestetični tip – je povezan z našimi občutki in otipom, z njim zaznamo vse, kar 

občutimo ali česar se dotaknemo.  

 

 

4.1  Tipi zaznavanja 

 

4.1.1 Vizualni ali vidni tip 

Vizualni ali vidni tip učencev svet zaznava predvsem z očmi. To zaznavanje naj bi nam bilo 

prirojeno ali pa se ga naučimo po rojstvu. Poleg tega današnja družba daje prednost 

vizualnosti že od zgodnjega šolanja naprej, saj spodbuja predvsem uporabo knjig, pa tudi 

računalnika in televizije (Pikelj Grobelnik, 2010).  

 

Za vizualne ali vidne tipe je značilno (Progar, 2014), da raje opazujejo, kot govorijo ali 

sodelujejo, ter da radi berejo. Preden se lotijo določene naloge, si svoj čas in prostor ter 

pripomočke lepo uredijo. Pri zapisu opazimo, da imajo lepo pisavo. Učno snov si lažje 

zapomnijo, če je vsebina prikazana z različnimi slikami in simboli. Težko odvrnemo njihovo 

pozornost od vsebine, opazijo detajle in si dobro zapomnijo obraze. Pri delu si vse vnaprej 

skrbno načrtujejo. Težave pa imajo pri sledenju ustnim navodilom. 

 

Vizualni učenci se torej običajno učijo z opazovanjem, pregledovanjem in gledanjem. Videti 

morajo mimiko predavatelja in njegovo govorico telesa, da lahko v celoti razumejo vsebino 
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pouka. Nagibajo se k sedenju v sprednjem delu učilnice, da bi se izognili vizualnim motnjam. 

Nagibajo se tudi k razmišljanju o slikah in njihovih vsebinah ter se najbolje učijo s 

prikazovalniki. Med predavanji se želijo seznaniti s podrobnimi pojasnili o pridobivanju 

informacij ali podatkov (NHI, 2014). 

 

Če je učenec predvsem vizualni tip, si bo lažje predstavljal celotno učno snov, v kolikor bo 

uporabljal pisna in slikovna učna gradiva. Če bi takšen učenec le poslušal gradivo, bi si 

verjetno zapomnil veliko manj (Pikelj Grobelnik, 2010). 

 

Menimo, da bi uporaba interaktivne table pri pouku zadovoljila potrebe vizualnih učencev, saj 

bi z njo lahko pridobili tako predstavitev gradiva, ki bi jim najboje pomagala k razumevanju 

snovi.  

 

4.1.2 Avditivni ali slušni tip 

Avditivni ali slušni tip zaznavanja imajo učenci, ki si prej zapomnijo stvari, ki jih slišijo, kot 

tiste, ki jih vidijo. Ti so pozorni poslušalci in zelo radi komunicirajo z besedami.  

 

Za avditivne ali slušne tipe je značilno (Progar, 2014), da se naglas pogovarjajo sami s seboj, 

pogosto mrmrajo melodijo ali pojejo. Uživajo v glasbi in v vseh aktivnostih, ki so v zvezi s 

poslušanjem. Radi imajo, če jim kdo kaj prebere, ko pa berejo sami, šepetajo ali premikajo 

ustnice. Lažje si zapomnijo, če je učna snov podana po korakih oziroma po določenem 

vrstnem redu. Hrup jih hitro zmoti ter zlahka jih lahko odvrnemo od pozornosti. Imajo 

nekoliko več težav s pisnimi navodili. 

 

Slušni učenci se pogosto učijo s poslušanjem in govorjenjem. Najbolje se učijo s pomočjo 

predavanj in diskusij. Zelo majhen pomen pri njih imajo pisne informacije, dokler jih ne 

slišijo. Najbolje se učijo, ko berejo besedilo naglas in uporabljajo magnetofon (NHI, 2014). 

 

Menimo, da bi uporaba interaktivne table pri učencih slušnega tipa prišla v poštev le, če bi ob 

tem predvajali zvok ali pa če bi predavatelj ob prikazovanju tudi razlagal vsebino. Pri 

razlaganju pa bi moral uporabljati prijetne in privlačne tone, ki bi pritegnili poslušalce. 

 



21 

 

4.1.3 Kinestetični tip 

Za kinestetike je značilno, da so praktiki, ki želijo okusiti, poskusiti, narediti, se dotakniti … 

Kinestetik besede, zvoke in slike preoblikuje v občutke, ki so pridobljeni na osnovi praktičnih 

izkušenj (Pikelj Grobelnik, 2010). 

 

Za kinestetični tip ljudi je značilno (Progar, 2014), da uživajo, če lahko stvari naredijo, 

probleme rešujejo praktično ter radi preizkušajo nove stvari. Ves čas imajo nekaj v rokah. Ko 

se pogovarjajo z ljudmi, se jih pogosto dotikajo, pri govoru pa uporabljajo veliko kretenj z 

rokami. Branje ni njihova prioriteta, ko pa se učijo, si dajejo takt z nogo ali roko.  

 

Kinestetični učenci se najbolje učijo tako, da stvari doživljajo ali se gibljejo. Najbolje se učijo 

s praktičnim pristopom in aktivnim raziskovanjem fizičnega sveta okoli sebe. Težave imajo, 

če morajo dolgo časa sedeti in hitro postanejo raztreseni oziroma nervozni zaradi svoje 

potrebe po aktivnosti in raziskovanju (NHI, 2014). 

 

Takšne učence bi lahko pri uporabi interaktivne table zadovolji letako, da bi sodelovali pri 

raziskovanju učne vsebine in pri njeni predstavitvi, da bi na tablo pisali ali na njej izvajali 

različne aktivnosti, ki jih tabla omogoča. 

 

 

4.2 Kako tipi zaznavanja vplivajo na razumevanje matematike 

 

Na posamezne učne stile se vežejo tudi za posameznika optimalne metode in oblike 

poučevanja ter značilnosti učnega okolja. Če poteka poučevanje na način, ki ni v skladu s 

prevladujočim stilom pri posamezniku, prihaja do neuspehov in odporov do določenih 

predmetov.  

Učitelji bi torej morali obvladovati čim širšo paleto učnih metod in postopkov, ki bi jih 

ponudili učencem, s posluhom za upoštevanje in »širjenje« njihovih obstoječih stilov. To pa je 

težje, če učitelji sami v svojem šolanju česa takega niso bili deležni (Marentič Požarnik, 

Peklaj, Magajna, 1995).  

 

D. Valenčak (2009) je v svojem diplomske delu zapisala, kako lahko pri pouku matematike 

upoštevamo različne stile učencev in učiteljev in tako pripomoremo h kakovostnejšemu 

pouku. Koristno in potrebno je, da bi se učitelj zavedal, kakšen je njegov prevladujoči stil 
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spoznavanja in učenja. Učitelj naj bi skušal pridobiti vsaj približno predstavo o tem, kakšen 

stil imajo njegovi učenci, ter v skladu s tem razširiti svoje metode in oblike dela ter nabor 

uporabljenih pripomočkov. Zavedamo se, da učitelj v velikih skupinah ne more prilagajati 

načina dela vsakemu učencu. Lahko pa to ob uvajanju novih ključnih pojmov oziroma tem 

upošteva tako, da to stori na več načinov, na primer z opisom, z definicijo, zgodbo, filmom ali 

slikami, in se tako prilagodi različnim stilom. 

Učencem je priporočljivo pomagati, da s samodiagnozo  ugotovijo, kakšen je njihov učni stil. 

V katerih pogojih in okoliščinah se najbolje učijo, ali se bolje učijo sami ali v skupinah, bolj s 

poslušanjem ali branjem, s preučevanjem strokovnega gradiva, z neposredno otipljivo 

izkušnjo ali s skupinsko diskusijo. Na osnovi opredelitve prevladujočega stila pa je možno 

poučevanje do neke mere prilagoditi željam in preferencam učencev ter učencem do neke 

mere dati na izbiro različne načine študija.  

Poleg prilagajanja obstoječemu stilu je pomembno učence ozaveščati tudi o drugih stilih in 

jim pomagati, da razvijejo svoja šibkejša področja. S tem naj bi učitelj pomagal učencem priti 

do ustreznejšega pojmovanja učenja oziroma mentalnega modela učenja in do take učne 

usmerjenosti, ki bo vsebovala prvine notranje motivacije in usmerjenosti v smisel in lasten 

razvoj do uspešnih učnih strategij.  

 

Vizualni in kinestetični tipi lahko imajo resne učne težave pri razumevanju, ki so rezultat 

neustreznega poučevanja. Ta stila zaznavanja pa sama po sebi nista vzrok za neuspeh, saj 

imajo vizualni in kinestetični tipi veliko koristi od pristopov, kjer so uporabljeni modeli in 

slike, ki jih takšni učenci sprejemajo kot ključne matematične koncepte (Clausen-May, 2005).  

 

 

4.3 Kako interaktivna tabla vpliva na tipe zaznavanja 

 

Pouk, ki poteka v frontalni obliki, je najbolje razumljiv za slušni učni tip učencev, vizualni in 

kinestetični učni tip pa sta večinoma prikrajšana pri obravnavanju učne snovi. Interaktivna 

tabla nudi učencem večjo prostorsko in časovno predstavljivost učne snovi. Učence spodbuja 

z različnimi slikovnimi in tekstovnimi gradivi ter napelje k samostojnemu razmišljanju 

(Robnik, 2010). Pri učni uri, kjer uporabljamo interaktivno tablo, učenci s slušnim učnim 

stilom niso v ničemer prikrajšani pri razumevanju učne snovi, saj učitelj še vedno razlaga in ti 

učenci lahko s poslušanjem pridobijo ustrezno znanje. Pridobitev za učence z vizualnim 
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učnim stilom predstavlja možnost vključitve videoposnetkov in večjega števila slikovnih 

predstavitev, ki jih lahko s pomočjo interaktivnosti ustrezno spreminjamo. Interaktivna tabla 

lahko učencem, pri katerih prevladuje kinestetični učni stil in so pri frontalnem pouku 

največkrat zapostavljeni, z aktivnim sodelovanjem pri soustvarjanjeu tabelske slike in s 

preizkušanjem interaktivnosti pomaga k boljšemu razumevanju učne snovi.  

 

Bell (2002) navaja nekaj učinkov interaktivne table in pravi, da interaktivna tabla ustreza 

različnim tipom učencev. Kinestetični tip učencev se lahko dotika in označuje objekte na 

tabli, slušni tip učencev izkoristi razlago, vidni tip pa spremlja dogajanje med samim 

ustvarjanjem tabelske slike. 

 

Interaktivna tabla, za razliko od tradicionalne table, lahko vpliva na boljše razumevanje 

matematike kot tudi drugih predmetov ravno zaradi možnosti uporabe zvokov, slik, 

videoposnetkov in interaktivnih matematičnih programov. 

 

Zaključimo lahko, da ob primernem izboru učne snovi interaktivna tabla najbolj pomaga k 

boljšemu razumevanju učne snovi učencem, pri katerih prevladujeta kinestetični in/ali 

vizualni tip zaznavanja.  
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5 UPORABA INTERAKTIVNE TABLE PRI POUKU MATEMATIKE 

 

Uporaba interaktivne table omogoča učinkovito spoznavanje osnovnih matematičnih pojmov, 

kot so osnovni pojmi statistike, zbiranje podatkov na terenu, ročno in računalniško 

obdelovanje podatkov, oblikovanje diagramov (Vennov, Corollov in puščični), primerjava 

podatkov ipd. Pri uporabi vsebin lahko učitelj uporabi fotografije iz galerije, štampiljke itd., 

kar omogoča simbolno predstavitev, pri tem pa lahko sodelujejo tudi učenci. Največja 

prednost takšnega pouka je, da se vsi podatki vnašajo na interaktivno tablo, tako ostanejo 

vedno na voljo. To je posebej koristno pri učencih z učnimi težavami, ki potrebujejo ponovno 

razlago (Novak, 2009). 

 

 

5.1 Didaktična izhodišča uporabe interaktivne table pri matematiki 

 

Pri predmetu matematika učenci gradijo pojme in povezave ter spoznavajo in osvojijo 

postopke, ki jih posledično vključujejo v kulturo, v kateri živimo. Osnovnošolski pouk 

matematike obravnava temeljne in zelo pomembne matematične pojme, ki jih otroci osvojijo 

na načine, ki so usklajeni z njihovim kognitivnim razvojem, s sposobnostmi, z osebnostnimi 

značilnostmi in z njihovim življenjskim okoljem (Žakelj, 2014). 

 

Pri pouku matematike spodbujamo različne oblike mišljenja, ustvarjalnost, formalna znanja in 

spretnosti ter učencem omogočamo, da spoznajo praktično uporabnost in smiselnost učenja 

matematike. Pri pouku matematike pa se ne ukvarjamo samo s kognitivnim področjem 

učenčeve osebnosti, ampak tudi z afektivnim in psihomotoričnim, saj je bistveni razlog za 

poučevanje in učenje matematike njena pomembnost pri razvoju celovite osebnosti učenca 

(Žakelj et al., 2011). 

 

Učitelj pri načrtovanju učne ure upošteva različne oblike dela, s katerimi učencem poda učno 

snov in jih izzove k lastnemu razmišljanju. Pri izvedbi učne ure si lahko pomaga z uporabo 

informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). 

 

Kadijevich (2012 v Townsend, 2012) opredeljuje tri ključne dejavnike pri uporabi IKT pri 

pouku matematike: 
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- tehnološki vidiki; 

- matematični vidiki ‒ to nas vodi k razmišljanju o tem, kaj počnemo z IKT in kako 

delamo, da bi povečali koristi uporabe le-te (Townsend, 2012); 

- pedagoški vidiki. 

 

 

5.2 Učinkovitost uporabe interaktivne table pri pouku matematike 

 

Kaye (2009) navaja, da je nekaj učiteljev primerjalo interaktivno tablo s statistično tablo ali 

tradicionalno tablo in so dejali, da je interaktivna tabla najboljši način za poučevanje v sedanji 

digitalni dobi, v kateri živimo. Pri tem pa moramo seveda paziti, da ne uporabljamo orodja 

zaradi orodij, ampak da z njim omogočimo utrjevanje oziroma popestrimo pouk (Čuk, 2012). 

V nadaljevanju bomo predstavili nekatere možnosti uporabe orodij, ki jih interaktivna tabla 

ponuja pri samem pouku matematike. Prikazali bomo tudi nekaj primerov uporabe pri 

izpeljavi učne ure. V naslednjem poglavju o ulomkih pa bomo konkretno predstavili uporabo 

interaktivne table pri obravnavi le-teh. 

 

5.2.1 Primeri uporabe orodij interaktivne table 

Različni tipi interaktivnih tabel nam ponujajo različna orodja. Vendar lahko najosnovnejša, ki 

nam olajšajo delo v razredu, najdemo pri vseh tipih. 

Štrajhar (2009) navaja, da lahko s programsko opremo interaktivno tablo uporabljamo kot 

običajno tablo, torej pišemo in rišemo prostoročno. Poleg tega našteva še možnosti, ki jih 

običajna zelena tabla nima:  

- včasih napišemo krajše besedilo z virtualno tipkovnico,  

- uporabimo orodje, da naše krive črte postanejo ravne, 

- uporabimo orodje za risanje likov (skice),  

- uporabimo računalo,  

- vstavimo tabele, slike ali orodja iz galerije (ravnilo, šestilo, kotomer),  

- uporabimo različna orodja, ki jih omogoča programska oprema table (povečevalo, 

osvetljevalec, snemalnik ...), 

- uporabimo že pripravljena gradiva v Wordu, PowePointu ter e-gradiva na internetu, pri 

tem v orodjih interaktivne table izberemo prosojno ozadje. 

 

 



26 

 

Prosojno ozadje 

Prosojno ozadje je orodje, ki ga uporabljamo, ko delamo z matematičnimi programi ali 

spletnimi stranmi z e-gradivi. Uporaba prosojnega ozadja nam omogoča, da v matematičnih 

programih ali na spletnih straneh čez pišemo, rišemo, podčrtavamo (Križman, Sambolić 

Beganović, 2011). 

Pri urah matematike si marsikdaj lahko olajšamo delo z uporabo učnega lista. Mlinar Biček 

(2014) navaja, da je imela pred uporabo interaktivne table težave pri reševanju le-tega, saj je, 

če je želela učni list reševati skupaj z učenci, naloge prepisala na tablo in s tem izgubila čas. 

Težko je kontrolirala razumevanje učencev in hkrati usmerjala dogajanje na tabli.  

Z uporabo orodij, ki jih ponuja interaktivna tabla, pa lahko v urejevalniku besedila učni list 

odpre, izbere prosojno ozadje (Slika 4) in učenci lahko nemoteno rešujejo naloge na tablo, 

sama pa posveti čas učencem z učnimi težavami oziroma lažje nadzoruje, kateri učenci snov 

razumejo. Pri prikazovanju učnega lista se od table ni potrebno oddaljevati, ni treba prekiniti 

razlage in na računalniku uporabiti kontrolnih gumbov za prikaz drugega dela učnega lista. 

Sam proces poučevanja teče nemoteno (Mlinar Biček, 2014). 

 

Slika 4: Prosojno ozadje 

Vir: Mlinar Biček, 2014 

 

Snemalnik / kamera 

Sambolić Beganović (2009) omenja tudi kamero, s katero lahko posnamemo določeno 

postopke in jih potem po potrebi predvajamo. Eden izmed takih primerov, ki si ga je 

omenjena avtorica posnela in si ga  lahko ogledamo tudi na spletu, je načrtovanje simetrale 

daljice in simetrale kota ter načrtovanje znamenitih točk trikotnika. Ob posnetkih, ki jih je 
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možno ustaviti za potrebe razlage in jih ponovno predvajati, ponovimo načrtovanje simetrale 

daljice, simetrale kotov ter načrtovanje znamenitih točk trikotnika. Ker so učencem posnetki 

dostopni na spletu, si jih lahko večkrat predvajajo in ponavljajo zaporedje postopkov. 

 

Slika 5: Načrtovanje znamenitih točk trikotnika 

  Vir: https://www.youtube.com/watch?v=IdVk358mMBA, 24. 7. 2015 

 

Sistem za glasovanje in brezžična tablica 

Zelo uporaben didaktični dodatek k interaktivni tabli predstavlja sistem za glasovanje 

(izbiranje). Sistem omogoča hitro pridobitev povratne informacije od učencev, saj se rezultati 

glasovanja lahko takoj prikažejo na tabli. Z glasovalnimi napravami lahko na začetku ure 

ugotovimo predznanje ali pa na koncu njihovo znanje. Med uro pa lahko sproti preverjamo 

razumevanje obravnavane snovi. Ne nazadnje z glasovalnimi napravami lahko izvedemo tudi 

ocenjevanje znanja (Sambolić Beganović, 2009). 

Brezžična tablica je drugi zelo uporaben didaktični pripomoček, s pomočjo katere lahko 

uporabljamo tablo na daljavo. Avtorica navaja, da se brezžične tablice najbolje obnesejo pri 

didaktičnih igricah, saj učencem ni potrebno pristopati k tabli in s tem izgubljati časa, ampak 

si jo učenci med seboj podajajo. S tem aktivno vključimo veliko učencev, med njimi tudi tiste, 

ki ne hodijo radi pred tablo (Sambolić Beganović, 2009). 

 

Uporaba geometrijskega orodja – geotrikotnik 

Geotrikotnik, ki ga vstavimo iz orodij, lahko poljubno povečamo. Tako lahko vsi učenci, tudi 

tisti iz zadnjih klopi, bolje vidijo, kako izmeriti kote. Na sliki (Slika 6) vidimo primerjavo 
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velikosti magnetnega geotrikotnika, ki ga uporabljamo na običajni tabli, in geotrikotnika, ki 

nam je na voljo v orodjih programa za delo z interaktivno tablo (Mlinar Biček, 2014). 

 

Slika 6: Uporaba geometrijskega orodja 

Vir: Mlinar Biček, 2014 

 

Uporabljanje že vgrajenih slik, ozadij, interaktivnih vsebin 

Program ponuja tudi to zelo uporabno orodje. Če se vrnem na zgoraj opisan primer o kotih, je 

v galeriji slik kar nekaj primerov kotov, ki jih lahko hitro vstavimo na prosojnico in z učenci 

ponovimo na začetku ure, ko snov utrjujemo. Ravno tako se mizdi zelo uporabna kvadratna 

mreža (Slika 7) v 8. razredu (ko spoznavamo koordinatni sistem) in 9. razredu (pri risanju 

linearne funkcije) (Mlinar Biček, 2014). 

 

Slika 7: Uporaba že vgrajenih ozadij 

Vir: Mlinar Biček, 2014 
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Interaktivna tabla nudi razna orodja in programe za učenje matematike, nekaj jih je omenila 

Štrajharjeva (2009), ki jih je tudi uporabila pri poučevanju matematike na eni izmed 

slovenskih osnovnih šol, kjer poučuje: 

- uporabo orodij iz galerije, kot so ravnilo in šestilo; s pomočjo njih lahko narišemo točko, 

izmerimo polmer in narišemo krožnico; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Orodje iz galerije – ravnilo, šestilo 

Vir: Štrajhar, 2009 

 

- z orodjem iz galerije – kotomerom lahko izberemo velikost kota, kliknemo na zeleno 

puščico in kot je narisan; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Orodje iz galerije – kotomer 

Vir: Štrajhar, 2009 

 

 

 

 



30 

 

- brezplačen program dinamične geometrije (Geogebra), ki učence popelje v raziskovanje 

odnosov med geometrijskimi elementi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Primer uporabe programa GeoGebra 

                                                 Vir: Štrajhar, 2009 

 

- program Graph, ki je namenjen risanju točk, funkcij v ravnini; 

- orodje anagram: vpišemo pojme, morda pripišemo namige, se odločimo za uporabo ure 

in določimo hitrost; 

Slika 11: Orodje anagram 

Vir: Štrajhar, 2009 
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- orodje za razvrščanje podatkov: vpišemo imena stolpcev in elemente, ki jih učenci 

potem ustrezno razvrstijo; 

 

 Slika 12: Orodje za razvrščanje podatkov 

                                                Vir: Štrajhar, 2009 

 

 

 

- orodje za izdelavo kviza tipa Lepo je biti milijonar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Slika 13: Orodje za izdelavo kviza 

                                                Vir: Štrajhar, 2009 
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- orodje za razvrščanje s pomočjo vrtinca – primer geometrijska telesa; 

 

  Slika 14: Orodje za razvrščanje 

Vir: Štrajhar, 2009 

 

 

- orodje vislice v nogometni preobleki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Slika 15: Orodje vislice 

Vir: Štrajhar, 2009 

 

Rezultati raziskave (Savoie, 2007) kažejo na to, da se z uporabo interaktivne table povečuje 

motivacija ter zainteresiranost pri učenju matematike. V raziskavi štejejo mnenja učencev 

pred uporabo interaktivne table in po tem. Sami učenci so ugotovili, da je učenje matematike s 

pomočjo interaktivne table bolj zanimivo in privlačno, nekateri so celo svoje izkušnje delili s 

starši. Učencem, ki jim matematika prej ni bila všeč, jim je sedaj postala zanimiva. 
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5.3 Raziskave o uporabi interaktivne table pri pouku 

 

Cogill (2003) v svojem članku navaja mnenja učiteljev, ki so pri poučevanju pričeli z uporabo 

interaktivne table. Pravi, da je bilo nekatere učitelje strah, kako se bodo znašli pri uporabi 

table v razredu, zato so jo v začetku uporabljali na način, ki ni spremenil njihove organizacije 

pouka. So pa učitelji, ki so bili vešči uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije pri 

pouku, imeli manj težav z vključevanjem interaktivne table v svoje delo. 

 

Ena od raziskav, ki so jo naredili Isman, Abanmy, Hussein in Al Saadany (2012), je pokazala, 

da kar 90 % učiteljev ne uporablja interaktivne table na pravi način. Uporabljajo jo za pisanje, 

kot bi uporabljali navadno šolsko tablo, kazanje elektronskih prosojnic (PowerPoint) ali pa 

uporabljajo najosnovnejša orodja brez aktivne udeležbe učencev. Učitelji v raziskavi menijo, 

da so premalo usposobljeni za aktivno rabo interaktivne table v razredu. 

 

Nepravilna uporaba interaktivne table je predvsem v tem, da učitelji niso usposobljeni za delo 

z njo. Ta problem je hitro rešljiv, saj je potrebno profesorje le usposobiti, da bodo vedeli, 

kakšne posebnosti imajo takšne vrste tabel, in jih izkoristili pri delu z učenci. 

 

Raziskava pri učiteljih, ki so začeli uporabljati interaktivno tablo v razredu, je pokazala, da 

(Cogill, 2003) jo uporabljajo v skladu s svojim predhodnim znanjem o informacijsko-

komunikacijski tehnologiji ter pedagoškim pristopom do poučevanja. Sčasoma si pridobijo in 

okrepijo samozavest in usposobljenost za delo, medtem ko učitelji, ki imajo le občasen dostop 

do uporabe interaktivne table, le s težavo pridobijo izkušnje in samozavest. Vsi učitelji so bili 

navdušeni nad orodji, ki jih tabla ponuja; pomaga jim pri zgradbi učne ure, besedila in slike 

lahko atraktivno oblikujejo, lažje pritegnejo in obdržijo pozornost otrok, več časa jim ostane 

za poučevanje. Učitelji, ki imajo interaktivno tablo že več kot eno leto, so v raziskavi 

poudarili, da uporabljajo vsako uro veliko različnih aplikacij, ki jih tabla ponuja. Sicer menijo, 

da bi pri pouku lahko delali tudi brez nje, nedvomno pa bi pogrešali njeno uporabnost. 

Nekateri učitelji so podali tudi mnenje o pretirani uporabi table, in sicer na dva načina, da je 

uporaba table lahko predolga in učna ura postane preveč kompleksna ter da je prevelik 

poudarek na grafiki, saj učenci lahko postanejo preveč pozorni le na prikazano, manj pa na 

vsebino. 

Za pomemben dejavnik pri uporabi tehnologije, ki poveča učinkovitost poučevanja, so 

anketiranci navedli tudi podporo vodstva šole. 
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Več učiteljev je ugotovilo, da če želijo kar najbolje izkoristiti tablo, porabijo veliko časa, da 

poiščejo interaktivne vire. 
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6 ULOMKI 

 

Ulomki so pogosto del našega vsakdana. S pojmom ulomki se otroci srečujejo že zelo zgodaj, 

le da se tega ne zavedajo. Pogosto doživijo situacijo, ko je potrebno kaj pravično (na enake 

dele) razdeliti. Seveda je potrebno najprej celoto poznati, npr. čokolada, bomboni …, in če le-

to razdelijo na enake dele, se izražajo z ulomkom: polovica, tretjina, četrtina … 

Pri pouku matematike se učenci s pojmom ulomki srečajo v 2. razredu in si svoje znanje 

nadgrajujejo vse do 7. razreda. Pri poučevanju si učitelji pomagajos konkretnimi materiali in 

modeli, od teh pa prehajajo na diagrame in na koncu na simbolni zapis.  V tem poglavju bomo 

predstavili vertikalno obravnavo ulomkov skozi vse razrede ter opredelili težave pri njihovi 

obravnavi. V nadaljevanju pa tudi, kako nam učiteljem, predvsem pa učencem lahko 

interaktivna tabla pomaga pri obravnavi ulomkov pri pouku. 

 

 

6.1 Komponente pristopa za poučevanje ulomkov 

 

Payne (1993) meni, da je učenje ulomkov sestavljeno iz naslednjih komponent, ki jih mora 

učenec usvojiti in med seboj povezati do te mere, da v kolikor je dana ena izmed komponent, 

jo je učenec sposoben povezati z ostalimi štirimi. Komponente, ki jih navaja, so: uporaba 

delov celote v vsakodnevnem življenju, ki jih nadgradijo s konkretnimi modeli, uporaba 

matematičnega jezika (izraz tri četrtine) in v končni fazi prikazi z diagramom ter simbolnim 

zapisom.   

A) Konkretni material 

Učenci se v vsakdanjem življenju pogosto srečajo z deli celote, ko morajo neko 

konkretno stvar (čokolado, piškote, pico …) pravično razdeliti s prijatelji. Srečajo se s 

pojmom pravične delitve, ki vodi do pojma enakosti delov celote. Temeljno znanje 

izhaja iz praktičnih izkušenj s konkretnimi predmeti, ki so za učenca pomembna 

izkušnja.  

 

B) Uvajanje matematičnega jezika 

Delo s konkretni materialom nadgradimo  z uvajanjem matematičnih pojmov pri delu 

z deli celote. Učenci morajo v nadaljevanju usvojiti pojme dele celote v smislu 

poimenovanja. Tako otrok prepozna polovico, tretjino, četrtino, petino …, v 
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nadaljevanju tudi dve tretjini, dve celi tri petine itd. Torej prva povezava, ki jo mora 

učenec usvojiti, je povezava med deli celote konkretnih modelov in matematično 

poimenovanje. 

 

C) Konkretni modeli 

Realne predmete postopoma zamenjamo s konkretnimi modeli. Konkretni modeli 

predstavljajo enake dele celote, npr. kartoni, razdeljeni na enake dele; geoplošča … Z 

njimi si učenci lahko predstavljajo pico, čokolado, jabolko … Učenci z njihovo 

pomočjo lažje razumejo in oblikujejo predstave o deljenju celote na enake dele. 

 

D) Diagram 

Abstraktnejši od konkretnih modelov so diagrami, ki predstavljajo naslednjo 

komponento uvajanja delov celote. Učenci morajo usvojiti risanje in branje le-teh, za  

kar v začetku potrebujejo veliko pomoči. Pri spoznavanju diagramov je tako nujno 

potrebno povezovanje s konkretnimi materiali. 

 

E) Simboli 

Zadnja komponenta uvajanja delov celote je simbolna raven, ki jo vpeljemo, ko so vse 

ostale komponente že zelo dobro usvojene. Deli celote se z zapisom s simbolom 

preimenujejo v ulomek. 

  

Povezavo vseh petih komponent je z diagramom težko prikazati. Če predstavimo konkretne 

modele in diagrame skupaj (sčasoma predstavljajo enak pomen, na začetku učenja pa sta to 

dve različni komponenti), lahko povezavo med komponentami predstavimo na spodnji sliki 

(Slika 16). Diagram je zasnovan tako, da prikazuje konkretne materiale in modele, 

matematično poimenovanje ter diagrame delov celote kot osnovo piramide. Osnova piramide 

pa mora biti trdno zgrajena, da kasneje priključimo še simbolno komponento.  
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Slika 16: Diagram povezave vseh petih komponent vpeljave delov celote 

Vir: Payne, 1993 

 

Kot smo že omenili, v začetku izobraževalnega sistema učenci ulomek samo zapisujejo in ga 

poznajo z matematičnim izrazom zgolj kot zapis v celoti. Kasneje pa posamezne dele ulomka 

(števki in vmesno črto) poimenujejo števec, imenovalec, ulomkova črta. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 17: Zgradba ulomka 

Vir: Berk et al., 2007 

 

Imenovalec nam pove, na koliko enakih delov je razdeljena celota. Števec nam pove, koliko 

enakih delov vzamemo od celote (Berk et al., 2003). 
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6.2 Različni vidiki vpeljave ulomkov 

 

Ulomke so poznali že Babilonci, kasneje pa so se resneje z njimi začeli ukvarjati Egipčani. 

Njihovi zapiski so se ohranili na Rhindovem ali Ahmesovem papirusu iz leta 1650 p. n. š. 

(Berk, 2003). Torej so ulomki v uporabi več kot 3500 let. Ulomke lahko definiramo na 

različne načine. Pri vpeljavi moramo biti pozorni predvsem na predznanje in starost otrok.  

 

6.2.1 Ulomek kot del ali več enakih delov celote 

• Vpeljava ulomkov mora biti izvedena na konkretni grafični in geometrijski predstavi 

otipljivih predmetov, kot so npr. čokolada, torta, vrvice, kvadrati, krogi, kocke … Pri 

vpeljavi izhajamo iz celote izbranega predmeta in preidemo k delitvi celote na 2, 3, 4 in 

več enakih delov. Nato sledi poimenovanje posameznih delov celote s polovico celote, 

tretjino celote, četrtino celote … in nato še njihov simbolni zapis 1/2, 1/3, 1/4 … 1/b 

(Strnad, 2004). 

• Ulomke si lahko predstavljamo tudi kot strukturni delež celote, na primer 2/3 ljudi nosi 

očala. Učitelj lahko govori o tem, kaj to pomeni v smislu »dva od treh ljudi, ki nosijo 

očala« in ta pogled primerja z razredom (Mcleod in Newmarch, 2006).  

 

6.2.2 Ulomek na številski premici 

Ulomke pa lahko ponazorimo tudi s slikami točk na številski premici. Predstavitev na 

premici predstavlja določene prednosti pred predstavitvijo z modeli pic, krogov, 

kvadratov ..., in sicer je celoto veliko lažje razdeliti na enake dele, ker je uporabljena le 

dolžina. Razdalja od 0 do 1 nam predstavlja enoto, ki je hkrati tudi celota, cela števila pa 

so razporejena v desno tako, da so razdalje med zaporednimi števili vedno enake enoti. 

Ulomek prikažemo na številski premici tako, da enoto razdelimo na ustrezno število 

enakih delov (Wu, 2013). Ulomek na številski premici že predstavlja prehod k 

razumevanju ulomka kot števila, neodvisno od konkretne ponazoritve. 

 

6.2.3 Ulomek kot mersko število neke količine in ulomek kot del količine 

Ob vpeljavi ulomka kot dela količine izhajamo iz istega principa kot prikaz s konkretnimi 

materiali, le da pri konkretnih materialih izhajamo iz vsakdanje prakse. Ulomek kot del 

količine pa utemeljimo z merjenjem in izrazimo z odnosom »od«, npr. 2/3 od neke količine 

pomeni, da moramo količino najprej razdeliti na tri enake dele in nato vzeti dva taka dela. 

Oziroma, če zapišemo krajše, količino najprej delimo s 3 in nato rezultat pomnožimo z 2. 
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Z ulomki kot merskimi števili pogosto izražamo čas, maso, dolžinsko enoto. Pri tej vpeljavi 

ulomkov se opremo na merjenje in ob tem na pretvarjanje merskih enot. Ko želimo ulomke 

vpeljati na ta način, morajo učenci že poznati enote in zapis različnih merskih enot z 

decimalno vejico. Ob tem učenci lahko spoznajo tudi delitev ulomkov na tiste, ki so manjši, in 

tiste, ki so večji od izbrane merske enote. Pozneje to posplošimo na ulomke, ki so enaki, večji 

ali manjši od 1 (Strnad, 2004). 

 

6.2.4 Ulomek kot količnik naravnih števil 

Vsak ulomek lahko predstavimo kot količnik dveh naravnih števil. Pri tem nam ulomkova črta 

pomeni znak za operacijo deljenja. Povezava z vpeljavo ulomka kot dela celote je tu skrita v 

delitvi abstraktnih enot, ki jih izraža ulomek, na zahtevano število delov, ki jih izraža 

imenovalec (Strnad, 2004). Učenci morajo razumeti, da je ulomek posledica deljenja zgornje 

števke s spodnjo, da torej zapis a/b pomeni a : b (Mcleod in Newmarch, 2006).  S to vpeljavo 

razširimo množico naravnih števil, v kateri lahko izvajamo brez omejitev tudi računsko 

operacijo deljenja (Strnad, 2004). 

 

6.2.5 Ulomek kot razmerje  

Pojem razmerje srečajo učenci v devetem razredu. Pred tem pa poznajo premo in obratno 

sorazmerne količine. Razmerje imenujemo vsak količnik dveh količin ali števil. Gre za 

nakazano deljenje in ga zapišemo a : b ali a/b. Ko nakazano deljenje v razmerju izračunamo, 

dobimo količnik ali koeficient razmerja (k = a/b). Z razmerjem računamo tako kot z 

ulomkom. Zato velja, da se razmerje ne spremeni, če člena razmerja množimo ali delimo z 

istim od nič različnim številom (Strnad, 2005). 

 

 

6.3 Ulomki in učni načrt 

 

V Učnem načrtu (2011) so ulomki razporejeni v temo aritmetika in algebra in nadalje v sklop 

racionalna števila. Učenci se z ulomki (deli celote) srečajo prvič v drugem razredu. V 

nadaljevanju predstavljamo pregled ciljev po posameznih razredih iz učnega načrta za 

matematiko, ki so vezani na poučevanje ulomkov. V učnem načrtu so zapisani cilji, ki naj bi 

jih učenci dosegli v posameznem razredu. Učni načrt navaja delitev operativnih ciljev na 

obvezne in izbirne. Obvezni cilji so namenjeni vsem učencem, saj jih učenci potrebujejo za 

splošno izobrazbo ob zaključku osnovne šole, zato jih mora učitelj obvezno vključiti v pouk. 
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Izbirni cilji so namenjeni dodajanju in poglabljanju znanja, ki  jih učitelj izbira glede na 

zmožnosti in interese učencev. V tem učnem načrtu so obvezni operativni cilji in vsebine 

zapisani pokončno, izbirni operativni cilji in vsebine pa poševno. 

2. razred (vsebina: deli celote – polovica, tretjina, četrtina): 

- prepoznajo, opišejo in poimenujejo polovico, četrtino in tretjino na konkretnih 

predmetih (čokolada, torta idr.). 

 

3. razred (vsebina: deli celote): 

- prepoznajo celoto in dele celote na modelu in sliki,  

- delijo celoto na enake dele (na modelu in sliki),  

- poimenujejo del celote (iz konkretnih primerov) in ga zapišejo v obliki ulomka (npr. 

četrtina, 1/4 ; polovica,1/2 ). 

 

4. razred (vsebina: deli celote): 

- na modelu in na sliki delijo celoto na enake dele (polovica, tretjina ipd.),  

- zapišejo dele celote z ulomkom (npr. 1/3 , 3/4 , 2/5 ipd.),  

- na modelu in sliki določijo celoto, če je dan del celote,  

- izračunajo vrednost enega dela celote, če je znana celota (npr. 1/3 od 18 = ___),  

- določijo vrednost celote, če je znan njen del (npr. 1/3 od __ = 5),  

- na modelih in na sliki prepoznajo ekvivalentne zapise delov celote (npr. 1/2 = 2/4). 

 

5. razred (vsebina: deli celote): 

- določijo, kolikšen del celote prikazuje dana slika ali model,  

-  grafično ali z modelom ponazorijo dele celote,  

- izračunajo del od celote (npr. 2/3 od 15 =),  

- uporabijo strategijo računanja z deli celote pri reševanju besedilnih nalog,  

- na modelih in na sliki prepoznajo dele celote, ki so večji od celote, in jih zapišejo v 

matematični obliki (npr. ena torta in pol;  2 jabolki in četrt),  

- s pomočjo modelov in slike seštevajo in odštevajo dele celote. 

 

6. razred (vsebina: deli celote, ulomki, desetiški ulomek in njegov decimalni zapis): 

- na modelih in na sliki prepoznajo dele celote, ki so večji ali manjši od celote, in jih 

zapišejo v obliki ulomka,  

-  izračunajo a/b od c (samo, ko je c večkratnik števila b),  
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- mersko število, zapisano z ulomkom, napišejo z naravnim številom z ustrezno enoto 

(npr. 3/4 h = __ min),  

- s pomočjo modelov (ne računsko) in slike seštevajo in odštevajo dele celote,  

- usvojijo pojem ulomka,  

- uporabljajo izraze: števec, imenovalec, ulomkova črta,  

- ponazorijo dani ulomek kot del lika in na številski premici,  

- ugotovijo, kateri ulomek je predstavljen z grafičnim prikazom,  

- usvojijo pojem desetiških ulomkov, 

-  desetiški ulomek zapišejo z decimalno številko in obratno. 

 

7. razred (vsebina: razširjanje in krajšanje ulomkov, primerjanje ulomkov (<, >, =), urejanje 

ulomkov): 

- opredelijo pojem ulomka in ga upodobijo na številski premici ali kot del lika, 

- ugotovijo, kateri ulomek je predstavljen z danim grafičnim prikazom, 

- razširijo ulomek z danim številom oziroma razširijo ulomek na zahtevani imenovalec 

oziroma števec, 

- krajšajo ulomek z danim številom oziroma ga okrajšajo, 

- zapišejo ulomek n kot n/1, 

- danim ulomkom poiščejo najmanjši skupni imenovalec, 

- ulomek primerjajo s številom 1, 

- ugotovijo, med katerima naravnima številoma leži dani ulomek, 

- razčlenijo ulomek na celi del in ulomek, ki je manjši od 1, 

- primerjajo ulomke z enakimi in različnimi imenovalci ter jih uredijo po velikosti, 

- oblikujejo ali nadaljujejo dano zaporedje ulomkov. 

 

Učenci v 7. razredu OŠ znajo opredeliti ulomek in ga upodobiti na številski premici ali kot del 

lika. Ulomke tudi razširjajo, krajšajo, zapisujejo, razčlenjujejo, primerjajo in oblikujejo ali 

nadaljujejo dano zaporedje uomkov. 

 

V učnem načrtu se od 2. do 7. razreda, ko učenci obravnavajo dele celot, učni cilji vseskozi 

prepletajo in dopolnjujejo. Med tem ko učenci spoznavajo dele celote v 2. razredu na 

konkretnih modelih, v 3. že prehajajo na modele in slike, v tem razredu dodajo tudi, da učenci 

celoto razdelijo na ustrezno število delov. Prej omenjena cilja iz 3. razreda se pojavljata še v 

vseh ostali razredih, seveda se težavnost nalog za dosego posameznega cilja iz razreda v 
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razred stopnjuje. V 3. razredu učenci zapisujejo enostavne ulomke 1/3, 1/4 …, v 4. razredu 

ulomki ne predstavljajo več samo enega dela, ampak jih zapisujejo in na modelih 

predstavljajo tudi ulomke 3/4, 2/5 … V 5. razredu se cilj nadgradi z izbirnim ciljem: učenci na 

modelih in na sliki prepoznajo dele celote, ki so večji od celote, in jih zapišejo v matematični 

obliki. V 4. razredu z deli celote tudi računajo, in sicer znajo izračunati npr. 1/4 od 20 ter 

celoto, če imajo podan en del, v 5. razredu pa vrednost večih delov celote (npr. 3/4 od 20). V 

6. razredu učenci pri obravnavi ulomka uporabljajo izraze števec, imenovalec, ulomkova črta, 

prvič se srečajo z upodobitvijo ulomka na številski premici in usvojijo pojem desetiškega 

ulomka, ki ga uporabljajo kasneje za zapis decimalnega števila. 

V 7. razredu učenci ulomke še krajšajo, razširjajo, poiščejo skupni imenovalec dveh ali več 

ulomkov, nadaljujejo zaporedje z ulomki, ulomke med seboj primerjajo, jih primerjajo s 

številom 1 ter ulomke večje od ena zapišejo kot celi del in ulomek, manjši od ena, ter obratno.  

 

V 7. razredu sta v učnem načrtu zapisana dva sklopa, in sicer že prej omenjeni sklop 

racionalna števila in računske operacije z ulomki. V drugem sklopu so predvideni naslednji 

cilji, ki jih morajo učenci usvojiti: 

- seštevajo, odštevajo, množijo in delijo ulomke, 

- količnik naravnih števil zapišejo z ulomkom a/b = a : b,  

- z ulomkom izrazijo ostanek pri deljenju dveh naravnih števil,  

- danemu ulomku določijo obratni ulomek,  

- rešijo besedilne naloge,  

- sklepajo iz enote na množino in obratno,  

- zapisujejo ulomek z decimalno številko in decimalno število zaokrožijo na zahtevano 

število decimalnih mest,  

- nedestiške ulomke zapišejo s periodičnim decimalnim zapisom,  

- množijo in delijo ulomke s potenco 10n. 

 

Skozi pregled učnega načrta vidimo, da je v prvih petih razredih poudarek na razumevanju 

dela celote na konkretnih modelih in na modelu in sliki. Prehod od delov celote do usvojitve 

pojma ulomek učni načrt predvideva v 6. razredu, ko učenci pričnejo uporabljati tudi izraza 

števec in imenovalec ter ulomke predstavljajo na številski premici. Na modelih ali slikah pa 

prepoznavajo tudi dele celote, ki so večji od celote (učenci si sprva le težko predstavljajo, da 

obstaja ulomek 7/2). Sledi še zapis desetiškega ulomka v decimalno število. 
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Z zaključkom 7. razreda se v sistemu formalnega izobraževanja obravnava ulomkov zaključi. 

V višjih razredih in na srednji šoli se ulomki seveda še vedno uporabljajo, s predpostavko, da 

učenci zakonitosti računanja že poznajo. Tako je še bolj pomembno, da učenci ulomke dobro 

razumejo in si predstavljajo pojem ulomka. 

 

 

6.4 Težave pri usvajanju ulomkov 

 

Različne raziskave so pokazale kar nekaj težav, ki jih imajo učenci pri učenju ulomkov. Za 

primerjavo količine, ki jih lahko preštevamo z naravnimi števili, učencem ne predstavljajo 

večjih težav, saj zlahka lahko povemo, koliko pomaranč imamo v vreči. Na drugi strani pa 

ulomki predstavljajo odnose med količinami. Kaj nam sploh predstavlja 1/2, polovica česa? 

Če imamo dva otroka in vsak porabi polovico svoje žepnine za sladkarije, še ne pomeni, da 

sta oba porabila enako denarja. Isti ulomek nam lahko predstavlja različno količino, ko je 

vezan na konkreten model (1/2 od 8 in 1/2 od 12 nam predstavljata različno vrednost), na 

drugi strani pa nam dva različna ulomka predstavljata isto vrednost (npr. 1/3 in 3/9) (Nunes et 

al., 2006). 

Raziskava (National Center for Education Statistics, 2007, povzeto po Vukovic et al., 2014) je 

pokazala, da zgolj 40 % učencev v 4. razredu zna primerjati ulomke in pravilno zapisati, ali je 

1/4 večja ali manjša od 1/5. Težave pa se nadaljujejo tudi kasneje v srednji šoli (e.g., Calhoon, 

Emerson, Flores, & Houchins, 2007, povzeto po Vukovic et al., 2014). 

Tudi raziskava, ki so jo izvedle V. Manfreda Kolar, A. Janežič, T. Hodnik Čadež (2015), je 

pokazala presenetljivo slabe rezultate. Vanjo so zajele učence osmega razreda osnovne šole, 

študente tretjega letnika razrednega pouka in študente četrtega letnika matematike na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

V raziskavi so ugotovile, da kar 59 % učencev 8. razreda, 58 % študentov razrednega pouka 

in 42 % študentov matematike ne zna primerjati dveh ulomkov z različnima imenovalcema. 

Oziroma učenci in študentje znajo primerjati ulomke, če gre za problem iz vsakodnevnega 

življenja, takoj ko pa naloga podaja ulomka z različnima imenovalcema, pa nastopijo težave. 

Za najpogostejši napaki sta se izkazali naslednji, da pri primerjavi ulomkov niso uporabljali 

enakih delov celote ali pa so ulomke narobe grafično prikazali. Avtorice v nadaljevanju 

podajajo, da moramo iskati razloge za slabše rezultate v tem, kako poučujemo dele celote in 

ulomke že od začetka uvajanja v osnovnih šolah. Navajajo, da v začetku prevladujejo naloge, 

ki zahtevajo, da učenci prepoznajo, ali je celota razdeljena na enake dela oziroma da sami 
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razdelijo lik na enake dele. V 6. razredu pa so naenkrat soočeni z različnimi pomeni ulomkov 

(spoznajo pojem ulomkova črta, števec, imenovalec; decimalna števila; desetiški ulomek). Od 

njih se pričakuje, da imajo ustrezno znanje o ulomkih in da zlahka pretvarjajo različne vidike 

in zapise ulomkov. Ne damo pa jim časa za raziskovanje in zavedanja pomena različnih 

zapisov ulomkov.  

V nadaljevanju bomo predstavili nekaj razlogov, ki prikazujejo, zakaj imajo lahko učenci 

težave pri razumevanju ulomkov. 

 

Predznanje 

Eden izmed najpomembnejših razlogov za nastajanje težav pri učenju ulomkov je 

pomanjkanje potrebnega predznanja. Predznanje predstavlja osnovni oziroma temeljni pogoj, 

ki je nujno potreben za usvajanje učne vsebine (Bozzolo, Costa, 2003, povzeto po Miličevič, 

2004). 

Obvladanje osnovnih računskih operacij je predpogoj za učenje ulomkov oziroma delov 

celote, saj se vse aktivnosti, povezane s to učno snovjo, izvajajo na osnovi osnovnih računskih 

operacij. Učenci morajo poleg seštevanja in odštevanja obvladati tudi množenje in deljenje v 

številskem obsegu do 100. Učna snov delov celote ulomkov zahteva od učencev, da razdelijo 

neko celoto na enake dele (deljenje), postopno pa pri razširjanju ulomkov, krajšanju ulomkov, 

ugotavljanju enakovrednih ulomkov … uporabljajo tudi množenje. 

Učenci, ki niso avtomatizirali osnovnih računskih operacij oziroma aritmetičnih znanj v 

številskem obsegu do 100, in učenci, ki imajo težave pri avtomatizaciji poštevanke, bodo 

imeli pri usvajanju ulomkov težave (Miličevil, 2004).  

 

Strategije poučevanja 

Med razloge, ki vplivajo na razvoj težav pri ulomkih, lahko prištevamo tudi neprimerno 

strategijo poučevanja snovi, kar pa je v praksi zelo težko dokazati. Izbira neprimernih 

didaktičnih metod poučevanja, neprimernih materialov, primerov v procesu izobraževanja, 

prehiter prehod na novo učno snov, ne da bi se prepričali, ali so učenci utrdili obravnavano 

snov, bo vplivalo na nivo razumevanja snovi in na razvoj morebitnih težav v zvezi s tem 

(Schminke, 1988, povzeto po Miličevič, 2004). 

 

V procesu izobraževanja je učitelj tisti, ki prvi opazi, da ima učenec težave na določenem 

področju. Te težave potem skuša odpraviti tako, da nudi učencem dodatno pomoč, ponovno 

razlago. Odpor do predmeta se potem z neuspehom in s ponavljajočimi negativnimi 
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izkušnjami veča. Zato je potrebno že od vsega začetka organizirati pouk tako, da bo razumljiv 

za vse. Učitelj mora organizirati pouk tako, da ta vodi k dvigu motivacije in razvoju 

pozitivnega odnosa do samega predmeta. Učitelj to lahko doseže s prilagoditvijo aktivnosti 

znanju in sposobnostim učencev. Upoštevati mora postopnost usvajanja znanja od 

konkretnega k abstraktnemu ter se prepričati, da so učenci usvojili snov pred prehodom na 

zahtevnejšo raven. Organizirati mora pouk na tak način, da vključi tudi aktivne oblike dela in 

da lahko učenci sami izbirajo aktivnosti in vaje (Schminke, 1988, povzeto po Miličevič, 

2004). 

Menimo, da s tem, ko avtor navaja, da učencem damo možnost aktivne oblike dela, spodbuja 

kinestetični stil učenja, s tem ko učenci lahko sami izbirajo aktivnosti, pa damo možnost 

učencem, da izkoristijo učni stil, ki pri njih prevladuje. 

Na osnovi učnega programa matematike mora učitelj pred začetkom učne snovi dobro 

razmisliti o podani vsebini, metodah in oblikah dela ter pripomočkih. Eden izmed načinov pa 

je lahko tudi uporaba i-table. 
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7. PROGRAM DELA V EKSPERIMENTALNI IN KONTROLNI 

SKUPINI 

 

V raziskavi smo zajeli naslednje cilje: 

Učenci 

-  opredelijo pojem ulomka in ga upodobijo na številski premici ali kot del lika, 

- ugotovijo, kateri ulomek je predstavljen z danim grafičnim prikazom, 

- razširijo ulomek z danim številom oziroma razširijo ulomek na zahtevani imenovalec 

oziroma števec, 

- krajšajo ulomek z danim številom oziroma ga okrajšajo, 

- zapišejo ulomek n kot n/1, 

- danim ulomkom poiščejo najmanjši skupni imenovalec, 

- ulomek primerjajo s številom 1, 

- razčlenijo ulomek na celi del in ulomek, ki je manjši od 1, 

- primerjajo ulomke z enakimi in različnimi imenovalci ter jih uredijo po velikosti. 

Naveden cilje smo obravnavali tako v ekspreimentalni kot tudi v kontrolni skupini. V 

eksperimentalni skupini s pomočjo i-table, v kontrolni skupini pa s pomočjo modelov. 

 

 

7.1 Učenje ulomkov z interaktivno tablo v eksperimentalni skupini 

 

Učenje z ulomki je mogoče tudi na interaktivni tabli, saj kot smo omenili, vse kar smo lahko 

delali na tradicionalni tabli, lahko sedaj delamo tud na interaktivni. Kot zanimivost lahko 

povemo, da je na voljo precej iger, s pomočjo katerih lahko učencem omogočamo lažje 

razumevanje ulomkov. Učenje tako postane zabavnejše in bolj zanimivo za otroke, ki 

ulomkov drugače ne marajo. S slikovnim in videogradivom lahko učno snov naredimo 

privlačnejšo za vse učence. 

V nadaljevanju bomo predstavili aplikacije, ki smo jih uporabljali pri obravnavi ulomkov, in 

opisali njihove prednosti ter s tem predstavili program poučevanja, s katerim smo delali v 

eksperimentalni skupini. Omejili se bomo na cilje, ki so bili zajeti v naši raziskavi, iz 7. 

razreda v sklopu racionalnih števil. Glede na to, da smo zgoraj že zapisali, da se nekateri cilji 

po vertikali ponavljajo, so te iste aplikacije uporabne tudi v nižjih razredih. 
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Ponazoritev ulomkov na grafičnih prikazih 

Glede na to, da učenci pojem ulomek spoznavajo od 2. razreda naprej, v 6. pa ga tudi 

natančno opredelijo in števki ter črto poimenujejo s števcem, imenovalcem in ulomkovo črto, 

v 7. razredu le-to zgolj ponovimo.  

Če na hitro še enkrat povzamemo komponente pristopa za poučevanje matematičnih pojmov 

in terminologije ulomkov po Paynu (1993), morajo učenci dojeti, da je celota različno velika, 

v kolikor vzamemo različno velike celote (npr. manjše in večje jabolko), in da je delitev 

pravična le takrat, ko celoto razdelimo na enake dele. 

V ta namen imamo na spletu že pripravljene prosojnice, ki smo jih za naše potrebe priredili in 

angleški zapis prevedli v slovenščino. Prosojnica prikazuje dele celote, ki je razdeljena. 

Učenci morajo ugotoviti, ali je celota razdeljena na enke dele ali ne, ter jih ustrezno razvrstiti. 

Učenci s premikom sliko razvrstijo v ustrezno polje.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 18: Razdelitev celote na enake dele 

Vir:http://www.modernchalkboard.com/fractions.html 

 

Že pri prvem iz zapisanih ciljev (učenci prepoznajo celoto in dele celote na modelu in sliki), 

ki ga učenci na konkretnih modelih osvojijo že v tretjem razredu in se skozi izobraževanje 

ponavlja vse do sedmega razreda, lahko uporabimo računalniško aplikacijo in s tem 

interaktivno tablo. 
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Slika 19: Kolikšen del celote je pobarvan? 

Vir:http://www.visualfractions.com/IdentifyCircles/identifycircles.html 

 

Učenec zapiše, kolikšen del je pobarvan; ob pravilni rešitvi nam aplikacija ponudi nov primer. 

Pri tem si lahko pomaga in dele pri preštevanju tudi označi s številkami. Lahko jih samo 

označi, kje je začel preštevati oziroma katere je že preštel. 

 

Opredelitev pojma ulomek in upodobitev na številski premici ali kot del lika 

Tudi cilj, da učenec upodobi ulomek kot del lika, učenci osvojijo že v nižjih razredih. Za 

ponovitev si lahko pomagamo z naslednjo aplikacijo. 

 

Pobarvaj ustrezen del celote 

Učenec mora sam določiti, na koliko enakih delov mora razdeliti celoto (z izbiro delov 

kroga).                           Nato pobarva ustrezen del celote, , ter preveri pravilnost rešene 

naloge . Aplikacija nato izpiše, ali je naloga pravilno rešena (celota je razdeljena na 

pravilno število delov, pobarvano je ustrezno število delov). Pri vsakem primeru posebej 

lahko ponovimo števec in imenovalec. Na koliko delov moram razdeliti celoto, na 5 ali na 7? 

Koliko delov bomo pobarvali? 
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Slika 20: Prikaz ustrezenega dela celote 

Vir: http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_103_g_1_t_1.html 

 

Ulomek in število 1 

Vsebina, ki opredeljuje ulomek v povezavi s številom ena, zajema tri cilje, in sicer, da učenci 

znajo ulomek primerjati s številom ena (ulomek je >, < ali = številu 1), da ulomek, ki je večji 

od ena, lahko zapišejo s celim delom in ulomkom, večjim od ena, ter obratno. V ta namen 

smo si pri obravnavi učne snovi pomagali z aplikacijo, ki nam nazorno prikaže dele ulomka. 

 

Ob vodenem razgovoru si na naslednjem primeru lahko pogledamo, kako z ulomkom 

zapišemo, če pobarvamo celoten lik.  Aplikacija nam omogoča razdelitev celote na poljubno 

število delov s pritiskom gumba                    , nato pa te dele poljubno obarvamo. Zraven se 

nam izpisuje ulomek, kolikšen del celote smo pobarvali. Aplikacija nam omogoča, da lahko 

primere zelo hitro menjamo. Razdelimo celoto na več oziroma manj delov in že imamo nov 

primer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slika 21: Ulomek je enak številu 1. 

Vir: http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_102_g_1_t_1.html 
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Ob nastajanju slike učenci vidijo, da če je ulomek enak številu 1, sta števec in imenovalec 

enaka. 

 

S to isto aplikacijo pa si pomagamo tudi pri ugotavljanju, kdaj je ulomek manjši od 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 22: Ulomek je manjši od števila 1. 

Vir: http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_102_g_1_t_1.html 
 

Pri sami obravnavi učencem največ težav povzročala predstava, da je ulomek lahko večji od 

števila 1. Velika večina učencev meni, da ulomek, ki ima števec večji od imenovalca, ne more 

obstajati. Zato se nam zdi ta del obravnave še toliko bolj pomemben, da si s predstavami 

ozavestijo, da je tudi to mogoče. Pri obravnavi si pomagamo z naslednjo aplikacijo, ki prikaže 

ulomke, večje od 1.  

Aplikacija nam prikaže ulomek, večji od 1, z vodenim razgovorom (posamezen krog je 

razdeljen na 5 enakih delov, mi pa želimo vzeti 7 enakih delov) učenci ugotovijo, da lahko ta 

isti ulomek zapišejo na dva načina. 7/5 pomeni, da vzamem 5/5, torej celoto, od enega kroga 

in še 2/5 drugega kroga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 23: Prikaz ulomka, ki je večji od števila 1. 

Vir: http://www.visualfractions.com/MixedCircles/ 
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Po razgovoru nam aplikacija prikaže še drug zapis ulomka, večjega od 1. Ob tem se 

pogovorimo še, kako dobimo iz razčlenjenega zapisa zapis ulomka, ki je večji od 1. Ko 

razdelimo eno celoto na 5 enakih delov, dobimo 5 delov, zraven pa prištejemo še 2 dela 

drugega kroga. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 24: Prikaz ulomka, ki je večji od števila 1, z razčlenjenim zapisom. 

Vir: http://www.visualfractions.com/MixedCircles/ 

 

Zopet lahko pogledamo kar nekaj primerov z diagrami in se šele nato, ko so učenci razumeli 

pretvorbo na diagramih, preselimo na simbolni zapis. 

 

Krajšanje in razširjanje ulomkov 

Nekateri učenci težko dojamejo, da s krajšanjem in razširjanjem spremenimo zapis istega 

ulomka. Težko razumejo, da z razširjanjem ulomek lahko zapišemo na neskončno mnogo 

načinov. Učencem pomagamo tako, da jih aktivno vključimo v raziskovanje in razmišljanje. 

Tako nova spoznanja gradijo na svojih izkušnjah (Strnad, 2004). 

 

Krajšanje ulomkov 

Na prosojnicah imamo pripravljenih nekaj grafično ekvivalentnih ulomkov, ki so bili 

okrajšani. Na primerih s pomočjo učencev poskušamo skupaj ugotoviti, kaj se zgodi s 

števcem in imenovalcem, ko ulomek krajšamo. Učenci s premikom in prekrivanjem modro 

obarvanega kroga na rdeče obarvani krog vidijo, da gre za enak del celote (Priloga 18). 

Primerjamo števce in imenovalce obeh ulomkov in poizkušamo zapisati pravilo, kaj se zgodi s 

števcem in imenovalcem. 
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Slika 25: Krajšanje ulomkov in prikaz s prekrivanjem 

Vir: http://www.visualfractions.com/RenameLowestC/renamelowestC.html 

 

V nadaljevanju s pomočjo aplikacije, ki nam ponuja možnost, da grafično okrajšamo ulomek, 

naredimo še nekaj primerov. Aplikacija ponudi ulomek, ki je tudi grafično prikazan, potem pa 

skupaj z učenci poiščemo, s katerim ulomkom, ki bi imel manj delov celote, lahko 

predstavimo ta isti ulomek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 26: Krajšanje ulomka s pomočjo aplikacije 

Vir: http://www.visualfractions.com/RenameLowestC/renamelowestC.html 

 

Razširjanje ulomkov 

Podobno kot pri krajšanju tudi pri razširjanju pričnemo z aktivnim sodelovanjem učencev in 

njihovim aktivnim razmišljanjem. Na prosojnicah imamo primere razširjenih ulomkov, ki jih 

zopet lahko prekrijemo (Priloga 22) in ugotovimo, da gre za enak del celote (Slika 27) v obeh 

primerih. Z učenci skupaj ugotavljamo, kaj se zgodi s števcem in imenovalcem. Učenci 

ugotovijo, da se števec in imenovalec množita z istim številom. 
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Slika 27: Razširjanje ulomka 

Vir: http://www.visualfractions.com/RenameHigherCircle/ 

 

Nato uporabimo aplikacijo, ki nam prikaže dva enaka dela celote, razdeljena na različno 

število delov. Aplikacija poda začetni ulomek in drugi ulomek, pri katerem je podan 

imenovalec. Učenci nato na začetku s preštevanjem, v nadaljevanju pa z izračunom določijo 

števce. 

Slika 28: Razširjanje ulomkov s pomočjo aplikacije 

Vir: : http://www.visualfractions.com/RenameHigherCircle/ 

 

Ulomki na številski premici 

Učenci  iz nižjih razredov že poznajo številsko premico. Na njej so upodabljali naravna števila 

in decimalna števila, v 6. razredu pa tudi ulomke. 

Z vodenim razgovorom učencem prikažemo naslednji grafični prikaz (Slika 29). Z znanjem, 

ki ga imajo, poizkušajo ugotoviti, kateri ulomek predstavlja točka, ki jo označuje rdeča 

puščica. Poizkušamo ugotoviti, kako je oblikovan ulomek, ki smo ga zapisali, in kaj se dogaja 

z enoto, razdaljo od 0 do 1. Npr. aplikacija nam prikaže številsko premico, kjer je enota 

razdeljena na pet enakih delov. Puščica kaže na drugi del, to se pravi, da je predstavljen 

ulomek 2/5. 
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V nadaljevanju si lahko ogledamo še nekaj primerov, s pomočjo katerih učenci ugotovijo, da 

jim imenovalec pove, na koliko delov naj razdelimo enoto. 

 

: 

Slika 29: Prikaz ulomka na številski premici 

Vir: http://www.visualfractions.com/IdentifyLines/identifylines.html 
 

Enako si potem pogledamo še za ulomek, ki nam predstavlja del, ki je večji kot ena. 

Aplikacija nam  zopet prikaže ulomek, tokrat večji od ena. Učenci ugotavljajo, kateri ulomek 

je predstavljen na številski premici. Učenci podajo dva različna zapisa, in sicer zapis dela 

celote z ulomkom, večjim od ena, in zapis ulomka s celim delom in ulomkom, manjšim od 

ena. S pomočjo zapisa na tabli ugotovimo, da sta zapisa ekvivalentna. 

 

Slika 30: Prikaz ulomka, ki je večji od števila 1, na številski premici. 

Vir: http://www.visualfractions.com/MixtoFr/mixedltofrlines.html 

 

Primerjanje ulomkov 

Ob nalogi, ki nam omogoča prekrivanje in dejansko ugotovitev, kateri del je večji, 

primerjamo ulomke z enakimi imenovalci in enakimi števci. 

Nekaj več časa pa namenimo primerjanju ulomkov, ki imajo različne imenovalce in števce. 

Seveda učenci grafično takoj prepoznajo, kateri izmed prikazanih delov celote je večji.  

Razmišljanje s pomočjo grafike učence vodi, kako bi primerjali dva ulomka v simbolnem 

zapisu. Kmalu ugotovijo, da moramo imeti celoto razdeljeno na enake dele oziroma morata 

imeti ulomka enaka imenovalca. Zopet smo pred simbolnimi zapisi primerov naredili še nekaj 

primerov s pomočjo grafičnega prikaza. 
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Slika 31: Primerjanje ulomkov z grafičnim prikazom 

Vir: http://www.visualfractions.com/CompareC/ 

 

 

 

 

Slika 32: Primerjanje ulomkov z grafičnim prikazom, razdelitev na enake dele 

 Vir: http://www.visualfractions.com/CompareC/  

 

 

7.2 Program dela v kontrolni skupini 

 

V kontrolni skupini smo po enakem časovnem zaporedju obravnavali ulomke z uporabo 

konkretnih modelov. Učenci so bili v razredu izpostavljeni enakemu tipu situacij 

(motivacijske naloge, razlaga …), le da tokrat interaktivna tabla ni bila uporabljena, ampak je 

delo potekalo zgolj z modeli. 
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Prepoznavanje ulomkov na grafičnih prikazih in opredelitev pojma ulomek kot del lika 

Za ponovitev delov celote na tabli pripravimo modele likov, ki so razdeljeni na enake ali 

neenake dele. Učenci potem s premikom modelov razvrstijo le-te na tiste, ki so razdeljeni na 

enake dele, in tiste, ki niso. 

Za ponovitev celote pa uporabimo zopet modele, na katerih so celote predstavljene. Učenci 

potem zapisujejo ustrezne dele celote. 

 

 

Slika 33: Tabelska slika ‒ deli celote 

 

Učenci pri prikazovanju delov celote ustrezne like rišejo in jih poizkušajo na čim bolj 

»pravičen« način deliti na enake dele. 

 

Ulomek in število 1 

Na tabli z modeli predstavimo dele celote, najprej tiste, ki so manjši od ena. Nato še tiste dele, 

ki so enaki številu ena, in nazadnje še tiste, ki predstavljajo ulomke, večje od ena. Učenci na 

grafičnih prikazih vidijo, kakšna je razlika med ulomki, ki so manjši, enaki oziroma večji od 

ena. 
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Slika 34: Tabelska slika ‒ primerjanje ulomkov s številom 1 

 

Krajšanje in razširjanje ulomkov 

Na modelih imamo pripravljenih nekaj grafično enakih ulomkov, ki so okrajšani. Učenci 

enega izmed modelov razstrižejo na dele in potem s prekrivanjem drugega ugotovijo, da gre 

za enak del lika. Z zapisom ulomkov obeh modelov ugotavljamo, kaj se z danim ulomkom pri 

krajšanju zgodi. 

 

 

Slika 35: Tabelska slika – krajšanje ulomkov 

 

Pri razširjanju ulomkov gre za enak postopek, le da tu povemo, na koliko delov naj bo drugi 

lik razdeljen. 
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Slika 36: Tabelska slika – razširjanje ulomkov 

 

Ulomek na številski premici 

Za dosego naslednjega cilja uporabimo številsko premico. Z risanjem na tablo predstavimo 

ustrezen ulomek. Učenci zopet s pomočjo prikaza poizkušajo ugotoviti, kateri ulomek je 

predstavljen na številski premici. Nato pa ulomke še sami ustrezno predstavijo na številski 

premici. 

 

Primerjanje ulomkov 

Tudi v tej skupini primerjamo najprej z grafičnimi ponazorili ulomke z enakimi števci in 

ulomke z enakimi imenovalci. Učenci ugotovijo, da o velikosti dela celote, pri katerih imamo 

enake števce, odloča imenovalec in obratno, pri delih celote, ki imajo enake imenovalce, o 

tem, kateri je večji, odloča števec. 

Enako kot v eksperimentalni skupini tudi v tej namenimo nekaj več časa primerjanju dveh 

ulomkov, ki imata različne števce in imenovalce. S pomočjo modelov, ki jih imamo 

predstavljene na tabli, učenci vizualno hitro ugotovijo, kateri del je večji. S pomočjo zapisa 

ulomkov pa nato ugotavljamo, kako bi primerjali ulomke brez grafične ponazoritve. 

 

Podrobnejši opisi aktivnosti so dostopni v prilogah, kjer so podrobno razdelane učne ure tako 

kontrolne kot tudi eksperimentalne skupine. 

 

 

7.3 Prednosti uporabe interaktivne table skozi raziskavo 

 

Zgoraj smo predstavili enega izmed načinov, kako lahko uporabljamo interaktivno tablo pri 

obravnavi ulomkov. Omejili smo se na vsebine, ki so bile zajete v našo raziskavo. Vseskozi 

smo za namen raziskave vodili vzporedno tudi pouk brez interaktivne table. V razredu, kjer je 
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pouk potekal klasično, smo uporabljali primere natisnjenih delov krogov in premic na listu ter 

z njimi prikazovali dele celote. Dele celote smo po potrebi prepogibali, strigli … 

Najprej bomo našteli nekaj prednosti uporabe table, ki smo jih opazili pri obravnavi snovi. Že 

takoj na začetku, ko so učenci prikazovali dele celote, smo se z uporabo aplikacij izognili 

nepravični delitvi, saj nam aplikacija celoto vedno razdeli na enake dele. V drugem razredu, 

ko so učenci risali del celote na tablo, smo vedno govorili o skici, saj že sam krog predstavlja 

zgolj skico. Polovice in četrtine so učenci še narisali pravilno, petine, šestine, sedmine itd. pa 

so potem risali »na približno«. Tudi število primerov, ki smo jih naredili po posameznih 

razredih, se je razlikovalo, saj nam je tabla omogočala hitrejše prehajanje med primeri. 

Priprava delov celote na papir nam je predstavljala večjo porabo časa in ko so učenci enkrat 

na papir nekaj zapisali, črtali, barvali in strigli, je bilo to za nadaljnje delo neuporabno. V 

razredu, kjer smo uporabljali interaktivno tablo, se je skrajšal tudi uvodni del ure, ki je bil 

namenjen ponovitvi, saj smo zopet na dovolj hiter način, ob zadostni količini primerov, lahko 

predstavili kar nekaj primerov. 

Za vse ostale vsebine, ki vključujejo obravnavo ulomkov v 7. razredu, na spletu obstaja kar 

nekaj aplikacij, s katerimi si lahko pomagamo pri delu v razredu. Naj omenimo zgolj nekatere 

spletne strani: 

- http://eucbeniki.sio.si/test/matematika7/index.html: spletna stran, ki nam ponuja 

delovne učbenike za matematiko za učence od 6. do 9. razreda osnovne šole; 

učenci lahko sami spoznavajo učno snov in jo nato na primerih, ki so prilagojeni 

učnemu načrtu, tudi utrjujejo; 

- http://www.visualfractions.com/: spletne aplikacije, ki nam omogočajo 

spoznavanje ulomkov s pomočjo grafične predstavitve, od same prepoznave delov 

celote pa vse do računanja z ulomki; 

- https://modernchalkboard.com/fractions.html: na tej spletni strani dobimo že 

izdelane in grafično lepo predstavljene prosojnice za učenje ulomkov; zopet od 

same predstavitve dela celote do računanja z ulomki. 
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8 PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE TER HIPOTEZE 

 

8.1 Problem raziskave 

 

Otroci imajo različne stile učenja: vizualnega, slušnega in kinestetičnega. Vizualni in 

kinestetični učni stil sta premalo upoštevana tako pri pripravi dejavnosti v razredu kot tudi pri 

zasnovi učnih gradiv. Učenci z vizualnim in kinestetičnim stilom učenja potrebujejo "sliko v 

mislih", da razmišljajo o tem. Učitelji lahko prepoznajo učence z različnimi učnimi stili z 

opazovanjem ali s testi (Clausen-May, 2005). Pouk, ki poteka v frontalni obliki, je najbolje 

razumljiv aditivnemu učnemu tipu učencev, vizualni in kinestetični učni tip učencev pa sta 

večinoma prikrajšana pri obravnavanju učne snovi. Interaktivna tabla je kvalitetno učno 

sredstvo v izobraževanju, saj nudi učencem večjo prostorsko in časovno predstavljivost učne 

snovi. Učence spodbuja z različnimi slikovnimi in tekstovnimi gradivi ter jih napelje k 

samostojnemu razmišljanju (Robnik, 2010). 

Rezultati raziskav kažejo pozitivne učinke uporabe interaktivne table pri pouku, saj pri 

učencih povečuje motivacijo, pozornost, stopnjo dojemanja in interakcijo (Hui Ling Xu, 

Robyn Moloney, 2001; Coyle, Yanez, Verdu, 2010; Isman, Abanmy, Hussein, Al Saadany, 

2012). 

Marzano (2009) navaja, da so študije pokazale, da učenci pri pouku s pomočjo interaktivne 

table dosegajo 16 % boljše rezultate kot pri pouku brez tehnologije. 

V 7. razredu je pri matematiki velik del učne vsebine namenjen ulomkom (Učni načrt, 2011). 

Po Paynu (1993) je zadnja komponenta uvajanja delov celote simbolna raven, ki jo vpeljemo, 

ko učenci že dodobra osvojijo diagrame in konkretne modele, s katerimi predstavljamo dele 

celote. Ulomki predstavljajo odnose med količinami in učencem povzročajo nemalo težav pri 

samem razumevanju. Raziskava je pokazala, da imajo učenci in v nadaljevanju tudi študentje 

precej težav pri razumevanju in primerjanju ulomkov (Manfreda Kolar et al., 2015). 

Interaktivna tabla je ena izmed izobraževalnih tehnologij, ki nam omogoča slikovito 

podajanje učne snovi, s katero lahko dele celote zelo nazorno prikažemo z grafičnimi prikazi 

in učencem omogočimo lažje razumevanje. 
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8.2 Cilji raziskave 

 

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, ali uporaba interaktivne table pri pouku matematike 

v 7. razredu osnovne šole vpliva na motivacijo in razumevanje snovi pri spoznavanju 

ulomkov. Pri tem smo raziskali tudi vpliv učnih stilov na učinkovitost učenja z uporabo te 

tehnologije. Na podlagi rezultatov pedagoškega eksperimenta smo podali ugotovitve o 

učinkovitosti uporabe i-table. 
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8.3 Hipoteze 

 

Na podlagi študija strokovne literature smo postavila naslednje hipoteze: 

 

Hipoteza 1: Pri učencih v 7. razredu osnovne šole prevladuje vizualni učni stil. 

Hipoteza 2: Med učenci in učenkami kontrolne in eksperimentalne skupine se pojavljajo 

statistično pomembne razlike glede učnih dosežkov po opravljenem 

eksperimentu. 

Hipoteza 3: Učenci in učenke eksperimentalne skupine, pri katerih prevladujeta vidni in  

kinestetični stil učenja, po eksperimentu dosegajo glede na kontrolno skupino 

boljše rezultate. 

Hipoteza 4: Med učenci in učenkami vidnega, slušnega in kinestetičnega stila učenja znotraj  

kontrolne in eksperimentalne skupine se pojavljajo statistično pomembne razlike 

glede učnih dosežkov. Učenci in učenke, pri katerih prevladuje vizualni učni stil, 

dosegajo znotraj vsake skupine najboljše rezultate. 

Hipoteza 5: Med dečki in deklicami ni statistično pomembnih razlik v uspehu na končnem 

preizkusu znanja. 

Hipoteza 6: Učenci in učenke, pri katerih prevladujeta vizualni in kinestetični stil učenja, 

izkazujejo višjo stopnjo zadovoljstva, kadar se pri pouku uporablja interaktiva 

tabla. 
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9 METODA 

 

Raziskavo smo izvedli z uporabo deskriptivne in kavzalne eksperimentalne metode 

pedagoškega raziskovanja. Uporabili smo kvantitativni pristop. 

 

9.1 Vzorec 

 

Namenski raziskovalni vzorec je predstavljalo 43 učencev 7. razreda OŠ Ivana Tavčarja 

Gorenja vas v šolskem letu 2014/15. V eksperimentalni skupini je bilo 21 učencev, 

v kontrolni skupini pa 22 učencev. 

 

 

Tabela 1: Struktura vzorca glede na skupino 

 

 Skupina f % 

kontrolna 21   48,8 

eksperimentalna 22   51,2 

Skupaj 43 100,0 

 

 

 

Slika 37: Struktura vzorca glede na skupino 
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9.2 Merski instrumenti 

 

Podatke smo zbrali z vprašalnikom in nestandardiziranim preizkusom znanja. 

Vprašalnik Učni stili so za ugotavljanje učnih stilov in razmišljanja oblikovali v Bostonu 

(Reid, 1995), za naše razmere so ga priredili in preizkusili na Centru RS za poklicno 

izobraževanje. Vprašalnik je sestavljen iz 31 trditev, ki se nanašajo na različna področja, 

povezana z učenjem in razmišljanjem. Preizkušanec vsako trditev ovrednoti s številom točk, 

ki v največji meri ustreza njegovemu načinu učenja. Pet točk dodeli trditvi, ki zanj velja 

skoraj vedno, štiri točke za trditev, ki velja precej pogosto, tri točke za trditev, ki velja včasih, 

dve točki za trditev, ki izraža redkost, in eno točko trditvi, ki izraža stanje, ki zanj velja skoraj 

nikoli. Preizkušanec nato vnese svoje točke v vnaprej izdelano tabelo na vprašalniku, ki ločuje 

trditve glede na vizualni, kinestetični in slušni stil učenja. Preizkušanec sešteje točke po 

posamezni kategoriji, najvišji seštevek točk mu določi najmočnejši učni stil. Pravilnega ali 

popolnega učnega stila ni; vsak izkazuje mešanico vseh treh učnih stilov, vendar pri večini 

ljudi en stil prevladuje (Čop, 2012). 

Nestandardizirani preizkus znanja tipa »papir in svinčnik« smo za potrebe raziskave 

oblikovali sami. Vsebinsko veljavnost preizkusa so določili trije eksperti na podlagi logične 

vsebinske analize preizkusa. Objektivnost smo zagotovili z nalogami zaprtega tipa in z 

objektivnostjo izvajanja oziroma testiranja ter z jasnimi in nedvoumnimi navodili za 

vrednotenje. Občutljivost smo zagotovili z različno težkimi nalogami, ki smo jih oblikovali na 

podlagi Gagnejeve taksonomije znanja za kognitivno področje, za vsako od nalog pa smo 

izračunali tudi indeks težavnosti. Zanesljivost preizkusa smo ugotovili po metodi interne 

konsistentnosti, koeficient Cronbach alfa = 0,786 (Sagadin, 1993). 

Ob koncu eksperimenta so učenci iz eksperimentalne skupine ocenili tudi zadovoljstvo z 

uporabo interaktivne table pri pouku. Možni odgovori na tristopenjski lestvici so bili: zelo mi 

je všeč, kadar pri pouku uporabljamo interaktivno tablo, všeč mi je, kadar pri pouku 

uporabljamo interaktivno tablo, ni mi všeč, kadar pri pouku uporabljamo interaktivno tablo. 
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9.3 Spremenljivke 

 

Neodvisna spremenljivka 

- skupina: eksperimentalna (pouk z uporabo interaktivne table), kontrolna (klasičen pouk) 

 

Intervenirajoči spremenljivki 

- stil učenja: vizualni, kinestetični, slušni 

- spol: moški, ženski 

 

Odvisne spremenljivke 

- znanje iz matematike na začetku eksperimenta 

- znanje iz matematike po zaključenem eksperimentu 

- zadovoljstvo z uporabo interaktivne table pri pouku matematike 

 

 

9.4 Postopek 

 

Učenci obeh skupin so najprej rešili inventarni preizkus znanja, s katerim smo ugotovili 

njihovo predznanje o ulomkih. Kontrolno skupino so sestavljali učenci 7. a razreda, 

eksperimentalno skupino pa učenci 7. b razreda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas v šolskem 

letu 2014/15. Nato smo s pomočjo vprašalnika Učni stili za vsakega učenca posebej ugotovili 

njegov preferenčni učni stil. Sledil je učni poseg z uporabo interaktivne table v 

eksperimentalni skupini in klasični pouk v kontrolni skupini. Postopek obravnave učne snovi 

tako v eni kot v drugi skupini je opisan v poglavju 7.  Učni poseg je trajal  8 šolskih ur v času 

od 19. 11. do 5. 12. 2014. Eksperiment smo zaključili z uporabo preizkusa znanja, ki se je 

razlikoval od začetnega. Učenci v eksperimentalni skupini so tudi ocenili zadovoljstvo z 

uporabo interaktivne table pri pouku matematike.  

 

 

9.5 Statistična analiza 

 

Podatke smo statistično analizirali z računalniškim programom IBM SPSS Statistics. 

Uporabili smo naslednje statistične metode: 
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- opisna statistika: frekvence (f), strukturni odstotki (%), kumulativa odstotkov (F %), 

aritmetične sredine (M), standardne deviacije (SD), koeficienti asimetrije (KA) in 

koeficienti sploščenosti (KS), Shapiro-Wilkov test normalnosti porazdelitve; 

- normalizacija numeričnih spremenljivk preko površin standardizirane normalne 

porazdelitve; 

- χ2-test za neodvisne vzorce (z Yatesovim popravkom); 

- Kullbackov test kot aproksimativni χ2-test; 

- χ2-test (hipoteza enake verjetnosti); 

- t-test za neodvisne vzorce; 

- analiza kovariance (kovariata je učna uspešnost pred izvedbo eksperimenta); 

- Leveneov test homogenosti varianc; 

- analiza variance; 

- aposteriorne primerjave po analizi variance: Fisherjev LSD test (ang. least significant 

difference) (Field, 2013; Sagadin, 2003). 

 

Stopnja tveganja pri statističnem sklepanju je bila 0,050. Rezultate smo predstavili v tabelah 

in grafih. 
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10 REZULTATI 

 

10.1 Opisna statistika za intervenirajoče spremenljivke 

 

Tabela 2: Struktura vzorca glede na spol in skupino 

 

 

Skupina 

Skupaj kontrolna eksperimentalna 

 

Spol 

deklice f 10 10 20 

% 47,6 % 45,5 % 46,5 % 

dečki f 11 12 23 

% 52,4 % 54,5 % 53,5 % 

Skupaj f 21 22 43 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

 

Dečkov je v vzorcu malo več kot polovica, deklic pa malo manj kot polovica. So pa dečki in 

deklice zelo enakomerno zastopani v obeh skupinah. 
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Tabela 3: Struktura vzorca glede na stil učenja in skupino 

 

 

Skupina 

Skupaj kontrolna eksperimentalna 

 

 

Učni stili 

vizualni f 9 7 16 

% 42,9 % 31,8 % 37,2 % 

kinestetični f 2 8 10 

% 9,5 % 36,4 % 23,3 % 

slušni f 10 7 17 

% 47,6 % 31,8 % 39,5 % 

Skupaj f 21 22 43 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

χ2 = 4,359; p = 0,113 

 

Skoraj 40 % je učencev s slušnim učnim stilom. Nekaj manj je učencev z vizualnim učnim 

stilom, slaba četrtina pa je učencev s kinestetičnim učnim stilom. 

Med skupinama ni bistvene razlike v prisotnosti učnih stilov. 
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Tabela 4: Struktura vzorca glede na učni stil in spol 

 

 

Spol 

Skupaj deklice dečki 

 

 

Učni stil 

vizualni f 10 6 16 

% 50,0 % 26,1 % 37,2 % 

kinestetični f 5 5 10 

% 25,0 % 21,7 % 23,3 % 

slušni f 5 12 17 

% 25,0 % 52,2 % 39,5 % 

Skupaj f 20 23 43 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

χ2 = 3,691; p = 0,158 

 

Med dečki in deklicami ni bistvene razlike v prisotnosti učnih stilov. 
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10.2 Opisna statistika za odvisne spremenljivke 

 

 

Tabela 5: Frekvenčna porazdelitev točk na preverjanju znanja iz matematike 

                pred začetkom eksperimenta glede na skupino 

 

Skupina 

Doseženo 

število točk f % F % 

 

 

 

 

 

 

kontrolna 

  2   2     9,5     9,5 

  5   3   14,3   23,8 

  6   4   19,0   42,9 

  7   3   14,3   57,1 

  8   1     4,8   61,9 

  9   2     9,5   71,4 

10   1     4,8   76,2 

11   1     4,8   81,0 

12   2     9,5   90,5 

13   1     4,8   95,2 

15   1     4,8 100,0 

Skupaj 21 100,0  

 

 

 

 

 

 

eksperimentalna 

  2   2     9,1     9,1 

  3   1     4,5   13,6 

  4   5   22,7   36,4 

  5   2     9,1   45,5 

  6   2     9,1   54,5 

  8   1     4,5   59,1 

  9   2     9,1   68,2 

10   1     4,5   72,7 

11   2     9,1   81,8 

12   1     4,5   86,4 

13   2     9,1   95,5 

17   1     4,5 100,0 

Skupaj 22 100,0  
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Slika 38: Grafičen prikaz porazdelitve točk na preverjanju znanja iz matematike 

     pred začetkom eksperimenta glede na skupino 

 

 

 

 

Tabela 6: Opisna statistika za točke na preverjanju znanja iz matematike 

     pred začetkom eksperimenta glede na skupino 

 

Skupina M SD KA KS 

kontrolna 7,76 3,45 0,34 -0,31 

eksperimentalna 7,36 4,17 0,62 -0,49 

Skupaj 7,56 3,79 0,48 -0,49 

 

Porazdelitev točk po nalogah je dokaj normalna. Vseh možnih točk je bilo 17. V povprečju so 

dosegli v kontrolni skupini 7,76 točk, v eksperimentalni pa 7,36 točk. V obeh skupinah je 

večje število učencev doseglo 8 točk ali manj.   
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Tabela 7: Frekvenčna porazdelitev točk na preverjanju znanja iz matematike 

     po zaključku eksperimenta glede na skupino 

 

Skupina 

Doseženo 

število 

točke f % F % 

 

 

 

 

 

 

kontrolna 

  5   1     4,8     4,8 

  7   1     4,8     9,5 

  9   1     4,8   14,3 

13   3   14,3   28,6 

14   1     4,8   33,3 

15   1     4,8   38,1 

17   1     4,8   42,9 

18   1     4,8   47,6 

19   3   14,3   61,9 

21   2     9,5   71,4 

22   3     14,3   85,7 

23   2     9,5   95,2 

25   1     4,8 100,0 

Skupaj 21 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

eksperimentalna 

4   1     4,5     4,5 

9   1     4,5     9,1 

11   3   13,6   22,7 

12   2     9,1   31,8 

13   1     4,5   36,4 

15   1     4,5   40,9 

16   1     4,5   45,5 

20   1     4,5   50,0 

21   3   13,6   63,6 

22   2     9,1   72,7 

23   1     4,5   77,3 

25   3   13,6   90,9 

26   1     4,5   95,5 
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27   1     4,5 100,0 

Skupaj 22 100,0  

 
 

 

 

Slika 39: Grafičen prikaz porazdelitve točk na preverjanju znanja iz matematike 

               po zaključku eksperimenta glede na skupino 

 

 

 

 

Tabela 8: Opisna statistika za točke na preverjanju znanja iz matematike 

                po zaključku eksperimenta glede na skupino 

 

Skupina M SD KA KS 

kontrolna 17,14 5,59 -0,72 -0,32 

eksperimentalna 17,82 6,60 -0,36 -1,03 

Skupaj 17,49 6,06 -0,45 -0,77 

 

Tudi na preverjanju znanja iz matematike po zaključku eksperimenta je razporeditev točk po 

nalogah dokaj normalna. Možno število točk je bilo 28, je pa zanimivo, da je tukaj povprečje 
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točk v eksperimentalni skupini (17,82) višje od povprečja točk v kontrolni skupini (17,14) za 

0,68 točke. V eksperimentalni skupini imamo tudi manj učencev z nizkim številom točk (pod 

9) in več učencev, ki so dosegli 23 točk in več. 

 

Tabela 9: Struktura odgovorov ocen zadovoljstva z uporabo interaktivne table za 

                eksperimentalno skupino po zaključku eksperimenta 

 

Odgovor f % 

všeč mi je   5   22,7 

zelo mi je všeč 17   77,3 

Skupaj 22 100,0 

 

 

 

 

Slika 40: Grafičen prikaz strukture odgovorov ocen zadovoljstva z uporabo interaktivne 

               table za eksperimentalno skupino po zaključku eksperimenta 
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10.3 Preverjanje hipotez 

 

 

10.3.1 Hipoteza 1: Pri učencih v 7. razredu osnovne šole prevladuje vizualni učni stil. 

 

Tabela 10: Pogostost učnih stilov pri učencih 7. razreda osnovne šole 

 

Učni stil f % 

vizualni 16   37,2 

kinestetični 10   23,3 

slušni 17   39,5 

Skupaj 43 100,0 

 

χ2 = 2,000; p = 0,368 

 

 

Na osnovi χ2-testa lahko zaključimo, da noben učni stil po svoji pogostosti bistveno ne 

izstopa. Je pa vizualni učni stil bolj pogost od telesno-gibalnega. 

 

 

Hipoteze 1 nismo mogli potrditi. 
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10.3.2 Hipoteza 2: Med učenci in učenkami kontrolne in eksperimentalne skupine se 

pojavljajo statistično pomembne razlike glede učnih dosežkov po opravljenem eksperimentu. 

 

 

Tabela 11: Opisna statistika za uspeh na končnem preizkusu znanja glede na skupino 

 

Skupina N M SD 

kontrolna 21 17,14 5,59 

eksperimentalna 22 17,82 6,60 

 

 

 

 

Tabela 12: Test homogenosti varianc in test razlike med aritmetičnimi sredinami 

                  glede na skupino 

 

Uspeh 

Test homogenosti 
varianc 

Test razlike med 
aritmetičnimi sredinami 

F p F p 

Točke 0,867 0,513 4,746 0,036 

 

 

Z analizo kovariance (kovariata so začetni učni dosežki) smo dokazali, da se med učenci in 

učenkami kontrolne in eksperimentalne skupine pojavljajo statistično pomembne razlike glede 

učnih dosežkov po opravljenem eksperimentu (F = 4,746; p = 0,036). 

 

Analiza kovariance je tudi pokazala, da imajo učni dosežki pred začetkom eksperimenta 

statistično pomemben vpliv na učne dosežke po opravljenem eksperimentu 

(F = 52,178; p = 0,000). Zato je bila uporaba analize kovariance upravičena. 

Razlika med variancama testnih rezultatov ni statistično pomembna. Torej sta varianci 

homogeni (F = 0,867; p = 0,513). 
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Tabela 13: Aritmetične sredine na končnem preizkusu znanja glede na skupino 

                  po analizi kovariance 

 

Uspeh Skupina M 

Točke kontrolna 15,61 

eksperimentalna 18,06 

 

 

Po izločitvi linearnega vpliva učnih dosežkov pred eksperimentom (eliminacija vpliva 

kovariate), so ocenjene aritmetične sredine učnih dosežkov po zaključenem eksperimentu za 

kontrolno skupino M = 15,61 in za eksperimentalno skupino M = 18,06. 

 

 

Hipotezo 2 smo potrdili. 
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10.3.3 Hipoteza 3: Učenci in učenke eksperimentalne skupine, pri katerih prevladujeta 

vizualni in kinestetični stil učenja, po eksperimentu dosegajo glede na kontrolno skupino 

boljše rezultate. 

 

 

Tabela 14: Opisna statistika za uspeh na končnem preizkusu znanja za učence 

                  z vizualnim učnim stilom glede na skupino 

 

Skupina N M SD 

kontrolna 9 19,14 5,46 

eksperimentalna 7 19,89 3,98 

 

 

 

 

Tabela 15: Test homogenosti varianc in test razlike med aritmetičnimi sredinami 

                  glede na skupino 

 

Uspeh 

Test homogenosti 
varianc 

Test razlike med 
aritmetičnimi sredinami 

F p F p 

Točke 0,016 0,901 0,487 0,497 

 

 

Pri učencih in učenkah, pri katerih prevladuje vizualni učni stil, med kontrolno in 

eksperimentalno skupino ni statistično pomembne razlike v učnih dosežkih po opravljenem 

eksperimentu. Obstaja pa tendenca, da so učenci in učenke iz eksperimentalne skupine, pri 

katerih prevladuje vizualni učni stil, dosegli višje število točk po zaključenem eksperimentu v 

primerjavi s kontrolno skupino. 
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Tabela 16: Opisna statistika za uspeh na končnem preizkusu znanja za učence 

                  s kinestetičnim učnim stilom glede na skupino 

 

Skupina N M SD 

kontrolna 2 10,50 4,95 

eksperimentalna 8 16,50 7,78 

 

 

 

 

Tabela 17: Test homogenosti varianc in test razlike med aritmetičnimi sredinami 

                  glede na skupino 

 

Uspeh 

Test homogenosti 
varianc 

Test razlike med 
aritmetičnimi sredinami 

F p F p 

Točke 1,895 0,206 3,071 0,123 

 

 

Pri učencih in učenkah, pri katerih prevladuje kinestetični učni stil, med kontrolno in 

eksperimentalno skupino ni statistično pomembne razlike v učnih dosežkih po opravljenem 

eksperimentu. Obstaja pa močna tendenca, da so učenci in učenke iz eksperimentalne skupine, 

pri katerih prevladuje kinestetični učni stil, dosegli precej več točk po zaključenem 

eksperimentu v primerjavi s kontrolno skupino. Potrebno pa je omeniti, da sta kontrolno 

skupino predstavljala le dva učenca. 

 

 

 

Hipoteze 3 nismo mogli potrditi. 

 

 



80 

 

Spodnji rezultati niso omenjeni v hipotezi 3, so pa zanimivi. 

 

Tabela 18: Opisna statistika za uspeh na končnem preizkusu znanja za učence 

                  s slušnim učnim stilom glede na skupino 

 

Skupina N M SD 

kontrolna 10 16,00 5,81 

eksperimentalna   7 18,00 6,88 

 

 

 

 

Tabela 19: Test homogenosti varianc in test razlike med aritmetičnimi sredinami 

                  glede na skupino 

 

Uspeh 

Test homogenosti 

varianc 

Test razlike med 

aritmetičnimi sredinami 

F p F p 

Točke 1,689 0,213 4,877 0,044 

 

 

Pri učencih in učenkah, pri katerih prevladuje slušni učni stil, med kontrolno in 

eksperimentalno skupino obstaja statistično pomembna razlika v učnih dosežkih po 

opravljenem eksperimentu. Učenci in učenke iz eksperimentalne skupine, pri katerih 

prevladuje slušni učni stil, so dosegli bistveno več točk po zaključenem eksperimentu v 

primerjavi s kontrolno skupino. 
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10.3.4 Hipoteza 4: Med učenci in učenkami vidnega, slušnega in kinestetičnega stila 

učenja znotraj kontrolne in eksperimentalne skupine se pojavljajo statistično pomembne 

razlike glede učnih dosežkov. Učenci in učenke, pri katerih prevladuje vizualni učni stil, 

dosegajo znotraj vsake skupine najboljše rezultate. 

 

 

Tabela 20: Opisna statistika za uspeh na končnem preizkusu znanja glede na učni stil 

                  posebej znotraj vsake skupine 

 

Skupina Učni stil N M SD 

 

kontrolna 

vizualni  9 19,89 3,98 

kinestetični  2 10,50 4,95 

slušni 10 16,00 5,81 

 

eksperimentalna 

vizualni  7 19,14 5,46 

kinestetični  8 16,50 7,78 

slušni  7 18,00 6,88 

 

 

 

Tabela 21: Test homogenosti varianc in test razlike med aritmetičnimi sredinami 

                  glede na učni stil posebej znotraj vsake skupine 

 

 
Test homogenosti 

varianc 

Test razlike med 

aritmetičnimi sredinami 

Skupina F p F p 

kontrolna 0,382 0,688 4,700 0,024 

eksperimentalna 2,248 0,133 0,812 0,460 

 

Znotraj kontrolne skupine obstajajo med učenci in učenkami vidnega, slušnega in 

kinestetičnega stila učenja statistično pomembne razlike glede učnih dosežkov. 

Znotraj eksperimentalne skupine omenjenih razlik nismo mogli potrditi, saj razlike niso 

statistično pomembne. 
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Tabela 22: Aposteriorne primerjave po analizi variance za kontrolno skupino 

 

Skupina Učni stil Učni stil p 

 

kontrolna 

vizualni kinestetični 0,032 

slušni 0,076 

kinestetični slušni 0,236 

 

eksperimentalna 

vizualni kinestetični 0,545 

slušni 0,958 

kinestetični slušni 0,511 

 

 

Učenci in učenke, pri katerih prevladuje vizualni učni stil, dosegajo znotraj kontrolne skupine 

najboljše rezultate. Razlika v aritmetičnih sredinah je statistično pomembna med učenci z 

vizualnim učnim stilom in učenci s kinestetičnim učnim stilom. Določena tendenca se kaže 

tudi v razliki med učenci z vizualnim učnim stilom in učenci s slušnim učnim stilom. 

Razlika med učenci s kinestetičnim učnim stilom in učenci s slušnim učnim stilom ni 

statistično pomembna. 

 

Znotraj eksperimentalne skupine imajo učenci z vizualnim učnim stilom najboljše rezultate, 

vendar razlike med aritmetičnimi sredinami niso statistično pomembne. 

 

 

Hipotezo 4 smo delno potrdili. 
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10.3.5 Hipoteza 5: Med dečki in deklicami ni statistično pomembnih razlik v uspehu na 

končnem preizkusu znanja. 

 

 

Tabela 23: Opisna statistika za uspeh na končnem preizkusu znanja glede na spol 

 

Uspeh Spol N M SD 

Točke deklice 20 19,50 4,92 

dečki 23 15,74 6,51 

 

 

 

 

Tabela 24: Test homogenosti varianc in test razlike med aritmetičnimi sredinami 

                  glede na spol 

 

Uspeh 

Test homogenosti 
varianc 

Test razlike med 
aritmetičnimi sredinami 

F P t 2p 

Točke 2,199 0,146 1,700 0,097 

 

 

Med dečki in deklicami razlika v uspehu na končnem preizkusu znanja ni statistično 

pomembna. 
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Tabela 25: Opisna statistika za uspeh na končnem preizkusu znanja glede na spol in skupino 

 

Skupina Spol N M SD 

kontrolna deklice 10 18,20 5,47 

dečki 11 16,18 5,78 

eksperimentalna deklice 10 20,80 4,16 

dečki 12 15,33 7,35 

 

 

 

 

Tabela 26: Test homogenosti varianc in test razlike med aritmetičnimi sredinami glede na spol 

       in skupino 

 

Skupina 

Test homogenosti 
varianc 

Test razlike med 
aritmetičnimi sredinami 

F p t 2p 

kontrolna 0,004 0,953 0,893 0,383 

eksperimentalna 4,308 0,051 1,437 0,166 

 

 

Tudi v vsaki skupini posebej med dečki in deklicami razlika v uspehu na končnem preizkusu 

znanja ni statistično pomembna. 

 

 

 

Hipotezo 5 smo potrdili. 
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10.3.6 Hipoteza 6: Učenci in učenke, pri katerih prevladujeta vizualni in kinestetični stil 

učenja, izkazujejo višjo stopnjo zadovoljstva, kadar se pri pouku uporablja interaktivna tabla. 

 

 

Tabela 27: Odvisnost zadovoljstva od učnega stila za učence in učenke 

                  v eksperimentalni skupini 

 

 

Učni stil 

Skupaj vizualni kinestetični slušni 

 

 

Stopnja 

zadovoljstva 

 

všeč mi je 

f 0 3 2 5 

% 0,0 % 37,5 % 28,6 % 22,7 % 

psr -1,7 1,2 ,4  

 

zelo mi je všeč 

f 7 5 5 17 

% 100,0 % 62,5 % 71,4 % 77,3 % 

psr 1,7 -1,2 -,4  

Skupaj f 7 8 7 22 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Legenda za tabelo 4.3 6.1: psr = prilagojeni standardizirani reziduali 

 

χ2 = 4,621; p = 0,099 

 

 

Ne obstaja statistično pomembna razlika v stopnji zadovoljstva glede na učni stil. Če bi 

tvegali v statističnem sklepanju do 10 %, pa bi gornjo razliko lahko razglasili za statistično 

pomembno. Obstaja tendenca, da so učenci in učenke, pri katerih prevladujeta vizualni in 

kinestetični stil učenja, izrazili višjo stopnjo zadovoljstva, kadar se pri pouku uporablja 

interaktivna tabla (tudi vrednost »pso« je blizu 1,96 ravno pri vidnem učnem stilu). 

Pri večjem vzorcu bi bila gornja razlika statistično pomembna. 
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Tabela 28: Odvisnost zadovoljstva od učnega stila posebej za učenke in učence 

 

Spol  

Učni stil 

Skupaj vizualni 

telesno- 

gibalni slušni 

 

 

 

Učenke 

  

všeč mi je 

f 0 0 2 2 

% 0,0 % 0,0 % 66,7 % 20,0 % 

psr -1,3 -1,0 2,4  

 

zelo mi je všeč 

f 4 3 1 8 

% 100,0 % 100,0 % 33,3 % 80,0 % 

psr 1,3 1,0 -2,4  

Skupaj f 4 3 3 10 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

 

 

Učenci 

  

všeč mi je 

f 0 3 0 3 

% 0,0 % 60,0 % 0,0 % 25,0 % 

psr -1,2 2,4 -1,4  

 

zelo mi je všeč 

f 3 2 4 9 

% 100,0 % 40,0 % 100,0 % 75,0 % 

psr 1,2 -2,4 1,4  

Skupaj f 3 5 4 12 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Tabela 29: Test razlik v strukturi odgovorov o zadovoljstvu glede na učni stil 

                  posebej za deklice in dečke 

 

Spol χ2 P 

Učenke 6,189 0,045 

Učenci 6,766 0,034 

 

 

Obstaja statistično pomembna razlika v strukturi odgovorov o zadovoljstvu z uporabo 

interaktivne table glede na učni stil in ob upoštevanju spola. Razlika je statistično pomembna, 

posebej pri učenkah in posebej pri učencih. 

Učenci in učenke, pri katerih prevladujeta vizualni in kinestetični stil učenja, izkazujejo višjo 

stopnjo zadovoljstva, kadar se pri pouku uporablja interaktivna tabla. 

 

 

Hipotezo 6 smo potrdili. 
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11  SKLEP 

 

Glavni namen naloge, ki v teoretičnemu delu predstavi uporabo interaktivne table v 

izobraževanju, vpliv učnih stilov na razumevanje učnih gradiv in spoznavanje delov celote v 

7. razredu skozi učno prakso, je odgovoriti na vprašanje, kako povezava vseh treh komponent 

vpliva na učenčevo uspešnost pri razvijanju koncepta ulomkov. 

Rezultati že objavljenih raziskav s posameznega področja kažejo: 

- Da ima interaktivna tabla pozitiven vpliv na motivacijo, aktivnost, ustvarjalnost in 

pozornost učencev (Savoie, 2007) ter da omogoča uporabo slikovnega gradiva.   

- Da imajo učenci pri razumevanju koncepta ulomkov kar nekaj težav. Te težave pa bi 

lahko odpravili z razumevanjem koncepta delov celote (Manfreda Kolar et al., 2015). 

- Da se ljudje razlikujemo po tem, katerim čutnim kanalom dajemo prednost pri 

zaznavanju, učenju in tudi sporočanju. Največkrat gre za delitev na vizualne, slušne in 

telesno-gibalne (Maretntič Požarnik, 2000). 

V raziskovalnem delu smo sledili vprašanju, ali interaktivna tabla v povezavi z učnim stilom 

učenca vpliva na razumevanje ulomkov, in v nadaljevanju, ali učenci, pri katerih prevladujeta 

vizualni in kinestetični tip zaznavanja, izkazujejo večjo stopnjo zadovoljstva, kadar se pri 

pouku uporablja interaktivna tabla. 

Z raziskavo smo ugotovili, da v našem vzorcu prevladujeta slušni (39,5 %) in vizualni (37,2 

%) tip učencev, nekaj manj je učencev, pri katerih prevladuje kinestetični tip (23,3 % ). Dečki 

in deklice so zelo enakomerno porazdeljeni v obeh skupinah, niti ni bistvene razlike v 

prisotnosti učnih stilov med njimi. Vprašalnik, ki smo ga uporabili za namen raziskave, je 

vseboval 33 vprašanj, učenci pa so nato posamezne trditve vrednotili s točkami od 1 do 5 

glede na njihovo osebno mnenje glede stila učenja. Najvišji seštevek točk pove, kateri je 

najmočnješi učni stil učencev. Že v vprašalniku pa nas opozorijo, da pravilnega ali popolnega 

učnega stila ni: vsak izmed nas izkazuje mešanico vseh treh učnih stilov, vendar pri večini 

ljudi en stil prevladuje (Čop, 2012).  

Pri raziskovanju vpliva učnih stilov ob uporabi interaktivne table smo za naš vzorec dokazali, 

da je poučevanje ulomkov z interaktivno tablo v primerjavi s klasičnim načinom poučevanja 

učinkovitejše, saj so učenci in učenke eksperimentalne skupine na končnem testu znanja 

dosegli statistično pomembno boljše rezultate kot učenci in učenke kontrolne skupine. 

S tem smo potrdili mnoge raziskave, ki so jih že izvedli drugi pred nami. Marzano (2009) 

navaja, da so rezultati študije pokazali, da so s pomočjo interaktivne table učenci dosegali 16 
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% boljše rezultate kot v učilnici brez tehnologije. Hui Ling Xu, Robyn Moloney (2001), 

Coyle, Yanez, Verdu (2010), Isman, Abanmy, Hussein, Al Saadany (2012) pa v svojih 

raziskavah navajajo tudi razloge za pozitivne učinke uporabe interaktivne table pri pouku, saj 

pri učencih povečuje motivacijo, pozornost, stopnjo dojemanja in interakcijo. 

Interaktivna tabla ima kar nekaj zanimivih značilnosti, ki jih lahko uporabimo pri pouku. Ena 

od teh značilnosti je uporaba grafike in drugih vizualnih slik ter podatkov, ki vključujejo 

prenesene slike in videoposnetke z interneta ... Prav tako so privlačni ojačevalci aplikacij, ki 

jih lahko učitelji uporabljajo za signal, ko učenec poda pravilen odgovor (Marzano, 2009). 

Lahko dodamo tudi, da nam tabla omogoča, da v istem času učenci rešijo večje število nalog 

oziroma da hitreje ponovimo že obravnavano učno snov. Če se navežemo na konkretno 

obravnavo ulomkov, pa smo se z računalniško aplikacijo izognili nepravični delitvi delov 

celote na enake dele, medtem ko smo v kontrolni skupini govorili o skici delov celote.  

Potrebno pa je opozoriti, da tabla sama po sebi še ne prinese pozitivnih učinkov pri 

razumevanju učne snovi. Pozitivni učinki so mogoči ob predhodem skrbnem načrtovanju učne 

ure. Paziti moramo tudi, da učencev ne pritegnejo zgolj slike, videoposnetki in privlačne 

barve, ampak moramo biti osredotočeni na učno vsebino.  

Presenetilo nas je, da učenci in učenke eksperimentalne skupine, pri katerih prevladujeta 

vizualni in kinestetični stil učenja, po eksperimentu ne dosegajo boljših rezultatov glede na 

kontrolno skupino. Obstaja pa tendenca, da so učenci in učenke iz eksperimentalne skupine, 

pri katerih prevladujeta vizualni in kinestetični učni stil, dosegli višje število točk po 

zaključenem eksperimentu v primerjavi s kontrolno skupino. Izkazalo se je, da 

eksperimentalna skupina dosega boljše rezultate na račun učencev, pri katerih prevladuje 

slušni stil. Tudi tukaj pa bi lahko glede na dobljene rezultate izpostavili vprašalnik, s katerim 

so si učenci sami določili prevladujoči učni stil, saj je le-tega dežko določiti. Prednosti, ki so 

jih imeli učenci v eksperimentalni skupini, gre pripisati pozitivnim učinkom interaktivne 

table, saj interaktivna tabla ustreza različnim tipom učencev. Kinestetični tip učencev se lahko 

dotika in označuje objekte na tabli, slušni tip učencev izkoristi razlago, vidni tip pa spremlja 

dogajanje med samim ustvarjanjem tabelske slike (Bell, 2002). Robnik (2010) pa dodaja, da 

je pouk, ki poteka v frontalni obliki, najboljrazumljiv slušnemu tipu učencev, vizualni in 

kinestetični učni tip pa sta večinoma prikrajšana pri obravnavanju učne snovi. Interaktivna 

tabla nudi učencem večjo prostorsko in  časovno predstavljivost učne snovi. Učence spodbuja 

z različnimi slikovnimi in tekstovnimi gradivi ter jih napelje k samostojnemu razmišljanju. 

Četrto hipotezo smo delno potrdili. Z njo smo dokazali, da znotraj kontrolne skupine obstajajo 

med učenci in učenkami vidnega, slušnega in kinestetičnega stila učenja statistično 
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pomembne razlike glede učnih dosežkov. Znotraj eksperimentalne skupine omenjenih razlik 

nismo mogli potrditi. Učenci in učenke, pri katerih prevladuje vizualni učni stil, dosegajo 

znotraj kontrolne skupine najboljše rezultate. Razlika v aritmetičnih sredinah je statistično 

pomembna med učenci z vizualnim učnim stilom in učenci s kinestetičnim učnim stilom. 

Določena tendenca se kaže tudi v razliki med učenci z vizualnim učnim stilom in učenci s 

slušnim učnim stilom. Razlika med učenci s kinestetičnim učnim stilom in učenci s slušnim 

učnim stilom ni statistično pomembna. Znotraj eksperimentalne skupine imajo učenci z 

vizualnim učnim stilom najboljše rezultate, vendar razlike med aritmetičnimi sredinami niso 

statistično pomembne. Tega dela hipoteze nismo mogli potrditi. Ker smo pri hipotezi  

uporabili rezultate učnih stilov, ki so si jih določili učenci s pomočjo vprašalnika, bi se tukaj 

zopet lahko oprli na dejstvo, da je prevladujoči učni stil učenca težko določiti. 

Glede na že opravljene raziskave Državnega izpitnega centra iz let 2012 do 2015, ki so 

pokazale, da je  porazdelitev dosežkov pri nacionalnem preizkusu znanja iz matematike po 

spolu skoraj simetrična, kar pomeni, da so učenci in učenke približno enako uspešno reševali 

matematične naloge oziroma pri rezultatih ne ugotavljajo pomembnih razlik med spoloma, 

tako po drugem kot po tretjem izobraževalnem obdobju, smo oblikovali peto hipotezo 

(Vehovec, 2012, 2013, 2014, 2015). Predpostavili smo, da se tudi pri razumevanju ulomkov 

med dečki in deklicami ne pojavljajo statistično pomembne razlike v končnem preizkusu 

znanja.  

Hipotezo smo v celoti potrdili, razlika v uspehu med dečki in deklicami na končnem 

preizkusu znanja ni statistično pomembna. Tudi v vsaki skupini (kontrolni in eksperimentalni) 

posebej med dečki in deklicami razlika v uspehu na končnem preizkusu znanja statistično ni 

pomembna. Tako smo se pridružili nizu raziskav, ki potrjujejo, da med dečki in deklicami v 

zgodnjem otroštvu ni razlik v matematičnih miselnih operacijah in pojmih (Marjanovič 

Umek, Zupančič 2004). Tudi študija omrežja Eurydice (Plevnik, 2010) navaja, da so pri 

matematiki v večini držav fantje in dekleta v četrtem in osmem letu šolanja enako uspešni. Se 

pa prednost fantov pokaže pozneje in je zlasti opazna med učenci v zaključnem letu 

sekundarnega izobraževanja, saj so fantje dosegli opazno višje povprečje kot dekleta na 

Češkem, Danskem, v Nemčiji, Franciji, Italiji, na Cipru, v Litvi, na Nizozemskem, v Avstriji, 

Sloveniji, na Švedskem, Islandiji in Norveškem; samo na Madžarskem pri matematiki ni bilo 

opaznih razlik med spoloma. 

Ugotavljali smo tudi stopnjo zadovoljstva učencev in učenk v eksperimentalni skupini, pri 

katerih prevladujeta vidni in kinestetični stil učenja, kadar se pri pouku uporablja interaktivna 

tabla. Predvidevali smo, da ti učenci izkazujejo višjo stopnjo zadovoljstva, kadar se pri pouku 
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uporablja interaktivna tabla. Rezultati so pokazali, da ne obstaja statistično pomembna razlika 

v stopnji zadovoljstva glede na učni stil. Obstaja pa statistično pomembna razlika v strukturi 

odgovorov o zadovoljstvu z uporabo interaktivne table glede na učni stil, posebej pri učenkah 

in posebej pri učencih. Po primerjavi rezultatov lahko zaključimo, da učenci in učenke, pri 

katerih prevladujeta vidni in kinestetični stil učenja, izkazujejo višjo stopnjo zadovoljstva, 

kadar se pri pouku uporablja interaktivna tabla. Nezadovoljstva z uporabo interaktivne table 

pri pouku matematike ni izrazil nobeden izmed anketiranih učencev. Pet učencev je izbralo, 

da jim je všeč, kadar pri urah matematike uporabljajo interaktivno tablo, vsi ostali učenci so 

izbrali, da jim je uporaba interaktivne table zelo všeč. Učenci eksperimentalne skupine so 

interaktivno tablo pri pouku matematike uporabljali že drugo šolsko leto zapored, tako da 

izkaz zadovoljstva ni bilo zgolj začetno navdušenje nad uporabo nove tehnologije. Prav vsi 

učenci pa so se že v preteklem šolskem letu naučili s tablo delati in nepotreben strah pred 

uporabo ni bil več prisoten. Med razlogi, zakaj jim je uporaba interaktivne table všeč, pa so 

navajali: 

»Zato ker stvari lahko vidim in si večinoma zapomnim.« 

»Ker več stvari lahko vidiš na interaktivni tabli kot na zeleni tabli. Na zeleni tabli vidiš 

manj razlage, na interaktivni pa več.« 

»Zato ker gremo hitreje z več primeri in si hitreje zapomnim.« 

»Ker je zanimivo in si stvari lahko lažje zapomniš.« 

»Zato ker lahko gledamo različne programe in ker lahko delamo pisano (z barvami). 

Potem pa hodimo k tabli in rešujemo primere.« 

»Ker potem bolje razumeš slikovno + pisno.« 

»Zato ker nam učiteljica vse nariše in si bolje predstavljam.« 

»Ker se veliko naučim iz slik, ki jih vidim, in si več zapomnim« 

»Ker na njej lahko delamo razne naloge iz spleta, kar pa na navadni ne moreš.« 

Kot vidimo, večina zapisov temelji na razumevanju slikovnega materiala. Pri tem gre za 

aplikacije s spleta ali za vnaprej pripravljene slike. Učencem se zdi delo zanimivo in 

bistvenega pomena je, da si učenci razloženo snov bolje zapomnijo, kar je potrdila tudi ena 

izmed naših prejšnjih hipotez. Nihče izmed anketiranih učencev ni omenjal težavnosti učne 

snovi, čeprav vemo, da razumevanje ulomkov učencem in študentom povzroča veliko težav 

(Manfreda Kolar, et al., 2015). Med razloge, ki vplivajo na razvoj težav pri ulomkih, lahko 

prištevamo tudi neprimerno strategijo poučevanje snovi, to pomeni izbira neprimernih 

didaktičnih metod poučevanja, neprimernih materialov, primerov v procesu izobraževanja ... 

(Schminke, 1988, povzeto po Miličevič, 2004). Ulomke moramo uvajati postopoma, iz 
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poznavanja matematičnih pojmov, delov celote, preko konkretnih modelov in diagramov do 

simbolnega zapisa ulomkov (Payne, 1993), kar pa nam interaktivna tabla ob natančnem 

načrtovanju učne ure prav gotovo omogoča.  

Rezultati, ki smo jih dobili, veljajo za vzorčen primer. Kazale pa so se močne tendence, da bi 

bile določene hipoteze, ki v našem primeri niso bile potrjene,  pri večjem številu udeležencev 

lahko potrjene oziroma bi se pokazale še večje razlike, če bi jih opravljali v predstavljeni 

eksperimentalni situaciji. Zavedamo pa se, da posploševanje zunaj eksperimentalne situacije 

ni mogoče. 

Ugotovitve kažejo, da je uporaba interaktivne table v povezavi z razumevanjem ulomkov v 

osnovni šoli smiselna in dobrodošla sprememba. Učenci dosegajo boljše rezultate, po njihovih 

izjavah pa so pri pouku motivirani za delo, učenje se jim zdi zanimivo, predvsem pa si 

razloženo snov hitreje in lažje zapomnijo. Če se omejimo na vpeljavo ulomkov v 7. razredu, 

interaktivna tabla za učence predstavlja veliko pridobitev, saj dele celote lahko zelo nazorno 

prikažemo, kar nam omogoča, da ulomke na celovit način uvajamo sistematično preko 

diagramov (uporaba slik in dinamičnih aplikacij) do simbolnega zapisa.  

Spoznanje, da je uvajanje ulomkov uspešnejše z uporabo interaktivne table, lahko učiteljem 

matematike pomaga pri načrtovanju in izvedbi učnih ur, pri katerih bodo učenci dosegali višjo 

stopnjo zadovoljstva. Obravnavana učna snov jim ne bo več predstavljala težav, pridobljeno 

znanje si bodo dlje časa zapomnili in ga kasneje tudi nadgrajevali. Ne smemo pa pozabiti  

upoštevati tudi različnih učnih stilov učencev. Kot učitelji moramo biti pozorni prav na 

vsakega izmed njih in vsem ponudi možnost optimalnega razumevanja snovi. 

Za dobro poznavanje interaktivne table in dejavnosti, ki jih lahko z njo dosegajo, si morajo 

učitelji svoje znanje stalno nadgrajevati s ponujenimi izobraževanji in seminarji. Seveda je tu 

prisotna tudi  lastna aktivnost učiteljev, ki jim omogoča pridobitev že narejenih aplikacij 

preko spleta oziroma kreiranje lastnih interaktivnih prosojnic.  

Z  raziskavo smo dokazali, da interaktivna tabla vpliva na doseganje boljših rezultatov pri  

spoznavanju ulomkov, kar nam ponuja kar nekaj izhodišč, ki jih lahko uporabimo na nadaljnje 

raziskovanje. Ali interaktivna tabla vpliva na dosežene rezultate tudi pri drugih učnih 

vsebinah, ki jih lahko slikovno zelo dobro prikažemo, npr. geometrijski elementi, oziroma 

vpliva na končne rezultate na nacionalnem preverjanju znanja? 

Glede na to, da so učenci izkazovali dokaj visoko stopnjo zadovoljstva s poukom, pri katerem 

se uporablja interaktivna tabla, in na dobro razumevanje razložene učne snovi, nas zanima, ali 

to vpliva tudi na njihovo zadovoljstvo in pozitiven odnos do samega predmeta matematike. 

Zanimivo pa bi bilo videti rezultate uporabe interaktivne table pri učencih in učenkah, ki na 
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vprašalniku, s katerim si določajo učni stil učenja, dosegajo seštevek točk, ki je večji od 40, 

kar kaže, da je določen učni stil močno izražen.  
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