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POVZETEK 

Osrednja tema magistrske naloge je bila ugotoviti, ali multimedijske interaktivne (MI) 

table vplivajo na boljšo učno uspešnost učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

(LMDR) v osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom pri 

urah računalniškega opismenjevanja in pri izbirnem predmetu računalništvo.  

V teoretičnem izhodišču je opisano učno okolje, ki ga je mogoče ustvariti s pomočjo MI-

table in v katerem ima učitelj večje možnosti za uspešno izobraževanje otrok z LMDR. 

Opisane so prednosti in pomanjkljivosti posameznih vrst MI-tabel, dostopnih na trgu, ki 

jih mora učitelj upoštevati pri načrtovanju opisanega učnega okolja. Vključevanje MI-table 

kot sodobnega učnega pripomočka v učni proces zahteva poleg didaktičnega tudi 

tehnično znanje in veščine, tako učiteljev kot tudi učencev, prav tako pa poteka po 

stopnjah, in sicer od seznanitve preko uporabe do integracije. S fazama preusmeritve in 

evolucije pa sodobna tehnologija omogoča, da učenec lahko aktivno sodeluje pri 

usvajanju znanja, in ga spodbuja k stalnemu napredovanju. Sodobna izobraževalna 

tehnologija naj najprej podpira učni proces, nato pa ga razširja in končno tudi preobrazi. 

V teoretičnih izhodiščih je navedenih nekaj primerov za lažje usvajanje potrebnega 

znanja in veščin. Učitelj začne vključevati MI-tablo v učni proces z uporabo veščin, ki jih 

že pozna, na primer z uporabo projektorja in povečanega računalniškega zaslona. S 

postopnim dodajanjem ponujenih orodij učitelj uporablja MI-tablo kot multimedijski 

interaktivni učni pripomoček. Izvedba učne ure je učinkovitejša z načrtovanim in hitrim 

dostopom do učnega gradiva in uporabo priloženih orodij, ki so del programske opreme. 

Motivacija učencev je večja zaradi velikega ekrana, vizualne podpore in upravljanja s 

slikami in besedilom. Aktivnost učencev se najbolj poveča zaradi sodelovalnega učenja 

ter možnosti interakcije med učencem in razredom ter učencem in učiteljem. MI-tabla 

učinkovito podpira različne učne sloge in s tem učitelju daje možnosti večje 

individualizacije. Z zanimivo vidno predstavitvijo, podprto še z zvokom in aktivnostjo 

učencev s pomočjo MI-table, si učenci učno snov bolje zapomnijo. Učno gradivo je 

shranjeno in ga je mogoče ponovno uporabiti tako pri ponavljanju kot pri utrjevanju. 

Raziskava je bila izvedena pri pouku računalniškega opismenjevanja in izbirnem 

predmetu računalništvo. V vsakem razredu so bile izvedene tri ure. V prvi uri so se 

učenci seznanili s temo in načinom dela. V drugi uri so učenci snov ponovili in utrjevali. V 

obeh urah sta se merili aktivnost in motiviranost posameznih učencev. Tretja ura je bila 
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namenjena preverjanju zapomnitve besed ter ocenjevanju teoretičnega in praktičnega 

znanja. Ure so tako v kontrolni kot tudi v eksperimentalni skupini potekale v računalniški 

učilnici. Izvedba ur se je razlikovala le v tem, da je bila v eksperimentalni skupini 

uporabljena MI-tabla. Konkretne teme učne snovi so bile odvisne od termina raziskave, ki 

je potekala v posameznih razredih po kurikulumu.   

Postavili smo hipoteze, s katerimi smo želeli preveriti, ali učenci z LMDR dosegajo s 

pomočjo MI-table boljše rezultate v učnem procesu pri usvajanju računalniškega znanja. 

V raziskavi smo želeli preveriti tudi, ali so učenci zaradi uporabe MI-table pri šolskem 

delu bolj motivirani in bolj aktivni ter ali je njihova zapomnitev snovi boljša in ali so 

rezultati pri ocenjevanju znanja boljši. V ta namen smo primerjali dve skupini učencev, 

eksperimentalno in kontrolno. Vzorec je zajemal 29 učencev dveh gorenjskih osnovnih 

šol z nižjim izobrazbenim standardom. Pri obdelavi podatkov smo preverjali zanesljivost 

in homogenost vzorca, razlike med skupinami smo preverjali z analizo variance. 

Rezultati raziskave so potrdili, da so učenci z LMDR z uporabo MI-table aktivnejši pri 

pouku in bolj motivirani za šolsko delo. Zavrgli pa smo hipotezo, da si učenci s pomočjo 

MI-table lažje zapomnijo nove izraze. Rezultati so tudi pokazali, da so učenci v 

eksperimentalni skupini, kjer je izvajanje učnih ur potekalo z MI-tablo, boljši pri usvajanju 

kognitivnega znanja. Z raziskavo smo dokazali še, da se pozitivni učinki uporabe MI-table 

pri učencih z dolgotrajno uporabo ne zmanjšajo. 

KLJUČNE BESEDE 

učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, multimedijska interaktivna tabla, motivacija, 

aktivnost, individualizacija, zapomnitev, učenec, učitelj 
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SUMMARY 

The main focus of this master's thesis is to discover whether multimedia interactive (MI) 

boards improve the learning performance of pupils with a minor developmental disorders 

of learning and cognition (MDDLC) in primary school with an adapted educational 

program in Basic Computer Skills classes and the non-obligatory course of Computer 

Science. 

The learning environment that an MI board can create is described in the theoretical 

outline. In the learning environment, the teacher has a better opportunity for successful 

education of pupils with MDDLC. The benefits and drawbacks of different sorts of MI 

boards, that are available on the market, are described in the thesis. These must be 

taken into account by teachers when creating the aforementioned learning environment. 

The inclusion of MI boards as a modern learning tool in the learning process requires 

technical and didactic knowledge as well as skills from both pupils and teachers. The 

inclusion has multiple stages, from the introduction to usage and finally integration. With 

phases of redirection and evolution the modern technology enables pupils to actively 

participate in the class and encourages them to constantly improve. Educational 

technology should first and foremost support the learning process, and only then it should 

expand and transform it. The theoretical outline also includes some examples for easier 

acquisition of needed knowledge and skills. The teacher starts to include the MI board in 

the curriculum with skills he is already used to, for example use of projectors or the 

magnified computer screen. With the gradual addition of tools offered, teacher uses the 

MI board as a multimedia interactive teaching tool. The execution of classes is more 

effective with planned and quick access to the necessary study material and use of tools 

that are a part of the software. Pupil motivation is increased because of a big screen, 

visual support and interactivity of pictures and words. Pupil activity is increased because 

they are able to cooperate and interact with other pupils and the teacher. MI board 

effectively support different learning styles which helps teachers with individualization. 

With an interesting visual presentation, supported with sound and pupil activity, enabled 

by the MI board, the subject matter is better memorized. The didactic material is saved 

and can be used again for practice and repetition. 
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The research has been done during Basic Computer Skills classes and the non-

obligatory course of Computer Science. Each class had three periods. During the first 

period we introduced the theme and mode of work to the pupils. During the second 

period the pupils practiced and repeated the subject matter. During both periods the 

activity and motivation of pupils was measured. The third period was used for 

examination of memorization and grading the theoretical and practical knowledge. The 

periods took place in a computer classroom for both the experimental and control group. 

The only difference was, that the experimental group used the MI board and the control 

did not. The actual subject matter depended on which part of the curriculum particular 

classes discussed at the time of the research. 

A hypothesis has been formed, aiming to discover whether pupils with MDDLC achieve 

better results while using the MI board during the learning process. The hypothesis also 

strived to find whether pupils are more motivated, more active and if they memorize the 

subject matter better and if their grades are better when using the MI boards. For this 

purpose, used two groups of pupils, an experimental and a control group. The sample 

included 29 pupils from two schools with a lower educational standard from Gorenjska. 

During data analysis we checked for validity, reliability and homogeneity of the sample. 

The differences between groups has been checked with variance analysis. 

The results of the research have confirmed that pupils with MDDLC are more active 

when using the MI board and also more motivated for school work. We however rejected 

the hypothesis that pupils memorize new expressions easier with the use of MI board. 

Results also showed that the pupils in the experimental group, where the MI board was 

used were better with obtaining cognitive knowledge. With the research we proved also 

that the positive effects of MI board usage does not diminish with prolonged use.  

 

Keywords: 

pupils with a minor developmental disorders of learning and cognition, multimedia 

interactive board, motivation, activity, individualization, memorization, pupil, teacher  
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1. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

MI-tabla kot učni pripomoček v izobraževanju pomaga pri ustvarjanju spodbudnega 

učnega okolja. Učiteljem nudi široke možnosti iskanja različnih poti za usvajanje znanja 

in utrjevanje procesa učenja (SmarTeach_handbook, 2008). 

1.1. MULTIMEDIJSKA INTERAKTIVNA TABLA V ŠOLSKEM UČNEM 

OKOLJU 

Šolsko učno okolje po novi definiciji učnega okolja vključuje fizično, didaktično, socialno 

in kurikularno okolje (Jereb, 2011, str. 68–79) 

Fizično učno okolje predstavljajo urejeni in funkcionalno opremljeni šolski prostori. 

Šolski prostori s prisotnostjo različnih pozitivnih dražljajev in drugih pripomočkov 

pomagajo k uspešnemu učenju. Razred mora biti opremljen tako, da omogoča izvajanje 

aktivnih metod učenja. Oprema naj bo čim bolj fleksibilna in uporabna v več oblikah 

poučevanja (Jereb, 2011, str. 68–79). 

Za kakovostno uporabo MI-table je treba dobro načrtovati njeno namestitev v razredu. 

Učitelj bo Mi-tablo najpogosteje uporabljal, če bo nameščena na mestu sedanje zelene 

oziroma bele table. To pomeni pred učenci (frontalno), okna pa naj bi bila na desni 

oziroma levi strani. Neposredna svetloba na tablo zmanjša vidnost projicirane slike. MI-

tabla naj bo na pravi višini. Če je MI-tabla nameščena previsoko, je učenci ne dosežejo 

oziroma jo lahko uporabijo samo polovico. V nasprotnem primeru, če je MI-tabla 

nameščena prenizko, je učenci v zadnjih vrstah ne vidijo. Tako MI-tabla kot projektor 

morata biti dobro pritrjena, da ju ni treba ves čas usmerjati oziroma kalibrirati (Smith, 

Higgins, Wall in Miller, 2005, str. 91–101).  

Didaktično učno okolje vključuje vse učne pripomočke in gradiva, ki jih učitelj uporablja 

pri pouku. Učenje naj bi se odvijalo v najsodobnejših oblikah, z uporabo sodobnih 

pripomočkov, ki lahko pripomorejo k motivaciji, učinkovitosti, objektivnosti in razvoju 

učenčevih potencialov (Jereb, 2011, str. 68–79). Zaradi kognitivnih primanjkljajev 

učencev z LMDR imajo ti še večje težave z motivacijo in učinkovitostjo, saj imajo težave 

že z razumevanjem različnih vsebin. Težave jim predstavljajo predvsem abstraktni, 

kompleksni, obsežni in sestavljeni pojmi in učne snovi (Košir, 2011, str. 231–234). 

Razred kot učno okolje bi moral biti katalizator individualnih razlik in motor razvoja 
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močnih področij. Učno okolje mora podpirati metodološki model, ki je sposoben sprejeti 

kognitivne stile učencev in jih spodbujati k odkrivanju novih in primernejših osebnih učnih 

strategij (SmarTeach_handbook, 2008). Prav MI-tabla je sodoben didaktični pripomoček, 

ki oblikuje takšno učno okolje, saj opravlja hkrati funkcije zelene table, zvočnika, ekrana, 

projektorja in interneta ter je s tem velik zunanji motivator za aktivno udeležbo učencev 

pri vzgojno-izobraževalnih dejavnostih (Levy, 2002).  

Učinkovito socialno učno okolje predstavlja kakovosten odnos med učenci in 

pedagoškimi delavci (Jereb, 2011, str. 68–79). Kljub splošnemu mnenju o nasprotnem 

lahko učitelj z uporabo Mi-table spodbuja tudi socialno učno okolje. Delo v parih, frontalni 

nastop posameznega učenca in spodbujanje učencev k aktivnemu sodelovanju pri pouku 

lahko učitelj doseže z vključevanjem MI-table v pouk in s tem oblikuje učinkovito socialno 

učno okolje. S hkratnim spodbujanjem k tesnejšemu in pozitivnemu medvrstniškemu 

odnosu, kot so vrstniška pomoč, tutorstvo in druge v svetu že uveljavljene oblike 

medvrstniškega sodelovanja, postane socialno učno okolje še učinkovitejše (Widener, 

Greene in Gérard, 1999). Z uporabo predstavitvenih računalniških programov so učenci 

pri nastopu samozavestnejši, raje nastopajo pred razredom in si s tem izboljšujejo 

samopodobo (Levy, 2002). 

Kurikularno učno okolje predstavlja kakovost in ustreznost šolskega kurikuluma (Jereb, 

2011). Pri uvajanju uporabe nove tehnologije, med katere sodi tudi MI-tabla, je potreben 

kontinuum. Nova tehnologija, tako tudi MI-tabla, naj bi sprva kurikulum podpirala, nato 

razširila in se na koncu vključila v pedagogiko. Učitelji bi s takim uvajanjem postopoma 

ugotovili, kako uporabiti sodobno tehnologijo, vključno z Mi-tablo. Pomembno je, da se 

zavedajo, da so MI-tabla in drugi sodobni pripomočki le pripomočki oziroma tehnologija, 

ki podpira pedagogiko, in ne obratno (Moss idr., 2007). 

Opisano učno okolje učencem z LMDR omogoča urjenje različnih razvojnih spretnosti, 

učinkovitejšo komunikacijo in – tako kot vsem drugim učencem – raziskovalno učenje. 

Učitelj s pomočjo multimedije in velike table lažje in razumljiveje razloži učno snov. Snov 

približa učencem z LMDR preko vseh čutil ter s poudarkom, označevanjem, animacijo, 

zvokom in večkratnim predvajanjem pomembnih podatkov. MI-tabla vse to omogoča. S 

takšnim pristopom izobraževanja imajo učenci z LMDR širše možnosti za doseganje tako 

učnih kot funkcionalnih ciljev (Košir, 2011a, str. 244–261). 
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Pri uporabi Mi-table pri učencih z nižjimi sposobnostmi je treba upoštevati možnosti, da 

učitelj priskoči na pomoč učencem, ki imajo težave s tehničnim pristopom oziroma 

uporabo Mi-table. Sodobna tehnologija ne sme učencem oteževati usvajanja učne snovi 

(Moss idr., 2007). Z usvojenim znanjem uporabe MI-table bodo učenci pridobili 

samozavest pri uporabi sodobne tehnologije. Veliko lažje bodo usvojili oziroma 

uporabljali sodobno tehnologijo v vsakdanjem življenju. Pametni telefon, tablice in 

računalniški avtomati nas spremljajo na vsakem koraku. Brez učenja uporabe sodobne 

informacijsko-komunikacijske tehnologije bodo učenci z LMDR v življenju prikrajšani.  

1.2. STROJNA OPREMA 

Multimedijska interaktivna tabla je bela tabla s senzorji, katere površina je občutljiva na 

dotik. Za svoje delovanje mora biti povezana z video projektorjem in računalnikom. Video 

projektor projicira sliko z računalnika na interaktivno tablo, ki se tako spremeni v velik 

računalniški zaslon. Gonilnik MI-table je nameščen na računalnik. MI-tabla deluje kot 

vhodna enota. Računalniški video vhod je priključen na digitalni projektor in tako se slike 

lahko projicirajo na MI-tablo.  

Slika 1: Računalnik, projektor, MI-tabla  

projektor 

tabla 

računalnik 
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Pred uporabo je treba MI-tablo naravnati s projektorjem in računalnikom. V zavihku 

Nastavitve izberemo ukaz Kalibracija in na delovni površini MI-table se pojavi okno z 

devetimi tarčami. Z dotikom vseh devetih zaznavnih točk računalniku sporočimo lego MI-

table in MI-tabla je pripravljena za delo. Če tablo ali projektor premaknemo, moramo 

uravnavanje ponoviti. Uravnavanje je potrebno tudi, ko uporabnik opazi, da se točka 

prsta ali pisala ne ujema z mestom sledi (Smart Board, 2010–2011).  

 

Uporabnik s svinčnikom ali prstom na tabli aktivira programe, gumbe ali menije, kot jih po 

navadi aktivira z miško. Za pisanje lahko uporabi zaslonsko tipkovnico. Kadar to 

programska oprema podpira, lahko uporablja tudi rokopis. 

1.2.1. VRSTE MULTIMEDIJSKIH INTERAKTIVNIH TABEL  

Na trgu je trenutno šest vrst MI-tabel z različnimi lastnostmi. Med seboj se razlikujejo po 

tehnologiji delovanja (SmarTeach_handbook, 2008).  

Analogno uporovne so naprave, ki so sestavljene iz dveh električno prevodnih plošč, 

med katerima je nekaj razmika. S pritiskom na zgornjo ploščo le-to pritisnemo ob spodnjo 

in tako vzpostavimo električni krog. S spremembo upornosti se določita koordinati dotika. 

Tabla žal ne podpira miškinih in brezžičnih signalov. 

Laserske naprave sestavljata dva infrardeča laserja, ki s svojimi žarki prekrivata celotno 

površino table. Navadno sta pritrjena na zgornja robova table. Pasivno pisalo z zrcalom 

Slika 2: Uravnavanje (kalibracija) table s projektorjem in računalnikom 

tarča 
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odbija žarke nazaj k viru in tako sporoča svoj položaj. Tabla je sestavljena iz plasti kovine 

in plasti keramike, zato jo uvrščajo med table z najdaljšo življenjsko dobo. 

Ultrazvočno-infrardeča naprava deluje podobno kot grom in strela med nevihto. Pisalo  

oddaja zvok in infrardeči signal. Ultrazvočni mikrofon sprejme zvok, infrardeča kamera 

sprejme infrardeči signal. Položaj svinčnika se določi z izračunom časovne razlike med 

svetlobo in zvokom.  

Optična infrardeča naprava ima v projektor vgrajeno CMOS-kamero, ki zazna položaj 

aktiviranega pisala z infrardečo svetlobo. Programska oprema na podlagi dobljenih 

podatkov izračuna lego svinčnika. 

Elektromagnetne naprave so sestavljene iz trde površine, za katero je mreža žic, in 

pisala. Pisalo je lahko aktivno, ima svojo lastno energijo ter tako sporoča vertikalne in 

horizontalne koordinate. Pisalo pa je lahko tudi pasivno in z dotikom spremeni električni 

signal, ki nastane na tabli. Senzorji v tabli zaznavajo le signale, ki jih oddaja magnetno 

pisalo. Prednost te table je, da se učenec med delom z drugo roko lahko opira na tablo in 

s tem ne moti njenega delovanja.  

Kapacitivna naprava s trdo sprednjo površino je sestavljena iz mreže žic, ki preko 

senzorjev zaznavajo dotik prsta. Tabla iz podatkov o vertikalnih in horizontalnih 

koordinatah izračuna lego prsta. Te table so primerne za manjše otroke, ki jim uporaba 

svinčnika še povzroča težave.  

Ministrstvo za šolstvo in šport, ki je več let sofinanciralo nakup strojne opreme in tako tudi 

MI-tabel, je v svoj izbor uvrstilo elektromagnetne in kapacitivne naprave. 

1.2.2. VIDEO PROJEKTORJI 

Digitalni projektor sprejema signal iz računalnika in s pomočjo sistemskih leč projicira 

sliko. Jasnost slike je odvisna od kakovosti projektorja. Večji sta ločljivost in svetilnost 

projektorja, boljša in kakovostnejša je projicirana slika. Svetloba okolja v šolskih razredih 

mora biti tudi v času uporabe MI-table in s tem projektorja dovolj velika, da učenci brez 

težav uporabljajo zvezke in knjige. Količina svetlobe, ki izhaja iz projektorja, se meri v 

ANSI-lumnih. Za jasno sliko je treba zagotoviti najmanj 1000 ANSI-lumnov, medtem ko je 

za večino razredov primernih 1500 ANSI-lumnov. Pomembna je tudi ločljivost. Večje je 

število prikazanih pik, boljša je ločljivost oziroma boljša je slika. Razmerje 1280 x 720 
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zadošča za uporabo v razredu. Za kakovosten prikaz slike je pomembna tudi izvorna 

slika. Z ujemanjem ločljivosti med računalnikom in izvorno sliko dobimo najboljše slike 

(Osnovne značilnosti projektorja, 2015). 

 

Video projektor upravljamo z 

daljinskim upravljalnikom. Na sliki 

so označeni ukazi, ki upravljavcu 

pomagajo pri upravljanju video 

projektorja. Najzanimivejši ukaz je 

zamrznitev slike (»freeze«). S tem 

ukazom zamrznemo sliko na MI-

tabli. Učenci tako lahko nemoteno 

prepisujejo s table, medtem ko 

učitelj pripravlja naslednjo 

projekcijo. 

Veliko nevšečnost pri projekciji na MI-tablo povzroča senca. Uporabnik, ki stoji pred MI-

tablo, stoji tudi pred projektorjem in zastira sliko, ki jo projektor projicira na tablo. 

Proizvajalci so v ta namen razvili širokokotne projektorje s kotom 120º, ki se namestijo tik 

nad tablo. Uporabnik, ki stoji pred tablo, lahko nemoteno dela, saj se slika projicira med 

njim in delovno površino MI-table. Širokokotni projektorji so trenutno zelo dragi, zato jih v 

šolah še ni veliko.  

širokokotni projektor 

Slika 4: Širokokotni projektor (http://education.smattech.com) 

Slika 3: Daljinski upravljalnik za video 
projektor 

zamrznitev slike 

listanje med stranmi 

vklop/izklop 

glasnost 
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1.2.3. DODATNA STROJNA OPREMA  

Dodatna strojna oprema je odvisna od proizvajalca. Vsaka tabla vsebuje bolj ali manj 

obsežen paket programske opreme. Pisalo je pri vseh proizvajalcih del osnovne 

ponudbe. Ostala dodatna oprema je odvisna od trenutne ponudbe ali akcije 

posameznega proizvajalca. Dodatna oprema se spreminja in jo je z razvojem strojne 

opreme vedno več. V nadaljevanju je našteta in kratko opisana najpogostejša dodatna 

oprema (Miška, 2015). 

Pisalo je lahko aktivno, z lastno energijo, ali pasivno. Aktivno pisalo z dotikom na 

delovno površino s pomočjo svojega elektromagnetnega polja sporoči računalniku 

koordinate lege pisala na delovni ploskvi MI-table. Pasivno pisalo spremeni 

elektromagnetno polje in s tem sporoči koordinate svojega položaja na MI-tabli. 

Uporablja se kot pisalo ali kot računalniška miška. Na pisalu je gumb, ki na spodnjem 

robu deluje kot desna miškina tipka. Isti gumb s pritiskom na zgornji del deluje kot 

radirka. 

Mobilna tablica (ActivSlate) je pripomoček, s katerim lahko učitelj ali učenec upravlja MI-

tablo na daljavo. V zadnjem času tablice delujejo po tehnologiji brezžične povezave 

Bluetooth. Tablica ima svinčnik, s katerim z dotikom na delovno površino dajemo ukaze 

na MI-tablo. Na delovni površini tablice ni slike, ki bi nam povedala, kje se nahaja objekt, 

ki želimo premakniti, ali ukaz, ki ga želimo aktivirati. Uporabnik za ravnanje z njo 

potrebuje kar nekaj vaje, usvojiti je treba tudi koordinacijo oči in rok. Učenci se pri učenju 

Slika 5: Aktivno pisalo oziroma AktivPen 
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te veščine zelo zabavajo in uživajo. Za učence, ki imajo težave s koordinacijo oko-roka, 

je to zelo težka vaja, a odličen trening. Uporabnost mobilne tablice se je izkazala za 

koristno tudi pri težje pokretnih učencih. S pomočjo tablice ti učenci lahko aktivno 

sodelujejo pri učni uri.  

Brezžični sistem za glasovanje (ActiVote) je naprava, ki je namenjena aktivnemu 

sodelovanju slušateljev. Uporabniki lahko glasujejo ali izbirajo med odgovori. Sistem za 

glasovanje je uporaben predvsem v večjih razredih ali dvoranah. Odziv udeležencev je 

hitrejši in ne vpliva na dinamičnost predavanja. V šolah z nižjim izobrazbenim 

standardom so normativi učencev v razredih manjši in je odzivnost brez sistema za 

glasovanje dinamična. Uporaba sistema za glasovanje ni nujno potrebna, je pa zanimiva 

poživitev, ki učence še dodatno spodbuja k aktivnemu sodelovanju pri učni uri.  

Slika 7: Brezžični sistem za glasovanje   Palica za pomoč manjšim učencem 
(http://www.miska.si) 

Slika 6: Mobilna tablica  

vklop/izklop 
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Dolga palica (ActivWand) mlajšim učencem omogoča doseči vrh table. Vsebuje vse 

elemente pisala, razen desnega miškinega klika. 

1.3. PROGRAMSKA OPREMA 

Na MI-tabli lahko uporabljamo računalniško programsko opremo, gledamo spletne strani, 

gledamo in poslušamo posnetke z različnih spominskih medijev. MI-tabla nadomešča 

zeleno tablo s kredo, projektor, grafoskop, videorekorder in televizijski sprejemnik. Za 

razliko od projekcijskega zaslona je interaktivna tabla aktivna. Z vrsto MI-table je določen 

tudi način uporabe.  

V nalogi bomo za predstavitev osnovne programske opreme uporabili programsko 

opremo proizvajalca StarBoard 9.3. Predstavljena programska oprema je bila tudi 

uporabljena pri praktični izpeljavi te naloge. Osnovna programska oprema se pri 

posameznih proizvajalcih razlikuje le v podrobnostih posameznih ukazov in v videzu ikon. 

1.3.1. ORODNA VRSTICA 

Tako kot pri večini programov je orodna vrstica s padajočim menijem na zgornjem 

robu MI-table. Orodna vrstica je zelo podobna programom, ki jih učitelji že uporabljajo, 

npr. pri Microsoft Officeu. Orodna vrstica vsebuje padajoče menije. Med njimi se 

najpogosteje uporabljajo Datoteka, Orodja in Nastavitve. Datoteka je meni, v katerem 

uporabnik izbira med ukazi za urejanje datotek. Datoteke lahko uvaža, izvaža, tiska, 

spreminja in shranjuje. Za učitelje je uvažanje že obstoječih datotek zelo pomemben 

ukaz. Tako lahko uvozijo gradivo, ki so ga že uporabljali pri pouku in ga uporabijo 

ponovno, tokrat kot datoteko MI-table. Uvoziti je mogoče tudi datoteke PDF, v katerih so 

narejeni učbeniki za osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom. Gumb menija 

Orodja bomo natančneje predstavili v plavajočem oziroma priročnem meniju. V gumbu 

menija Nastavitve pa omenimo le ukaz Kalibracija. Z ukazom Kalibracija uporabnik 

poveže projektor, računalnik in tablo. Ta ukaz je treba opraviti pri prvi uporabi table in pri 

morebitnem premikanju table ali projektorja (glej poglavje 1.2).  

Slika 8: Orodna vrstica MI-table 
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1.3.2. ZVEZNA ORODNA VRSTICA 

Za postavitev zvezne orodne vrstice ima učitelj na izbiro spodnji ali zgornji rob MI-table. 

Učitelj lahko postavitev zvezne orodne vrstice prilagodi velikosti učencev. Premik s 

spodnjega na gornji rob je zelo enostaven, vrstica se enostavno z dotikom svinčnika 

potegne z enega roba na drugega. Zvezna orodna vrstica se spreminja glede na izbrano 

orodje. Nabor orodij se nahaja v gumbu menija Orodja ali v plavajočem meniju. 

V zvezni orodni vrstici so uporabniku na voljo različni učinki pisala (različne barve, 

različni tipi barv, označevalniki, pisala z vzorci itd.). Z drsnikom uporabnik izbira debelino 

pisala. Desno od drsnika je v padajočem meniju mogoče izbirati med vrstami črt. 

Menjava pisal, barv in drugega je za učence velika spodbuda in motivacija za pisanje. 

Potrebna je le korekcija učitelja, da je besedilo na koncu razumljivo. To orodje se je 

izkazalo za zelo uporabno pri usvajanju pisanja črk, besed in pozneje krajših povedi.  

Tudi brisanje je enostavno. Uporabnik lahko briše z ukazom na plavajočem meniju po 

različna pisala 

barva pisala 

debelina pisala 

vrste črt 

Slika 10: Zvezna orodna vrstica – Pisalo  

velikost radirke  

radirka za slike  

normalna radirka  

izprazni – izbris celotne 

strani  
Slika 9: Zvezna orodna vrstica – radirka  
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posameznih korakih nazaj ali z aktiviranjem radirke. Brisati je mogoče celotno besedilo 

ali samo izbrane posamezne detajle. Učencem je radiranje v zabavo. Z radiranjem 

napisane črke v pravilno smer se učenec zabava in vajo pisanja črk še podvoji.  

Uporaba inteligentnega pisala pomaga učitelju pri oblikovanju razumljivejših in lepših 

zapisov. Na spodnji sliki sta leva črta in trikotnik narisana z navadnim pisalom, desna črta 

in trikotnik pa sta narisana z inteligentnim pisalom. Inteligentno pisalo zazna črto ali 

obliko, ki jo je učitelj narisal, in jo samodejno popravi.  

1.3.3. ZAVIHKI V STRANSKI VRSTICI 

Učitelj lahko zavihke v stranski vrstici, poimenovane Dokument, Galerija, Lastnosti, 

Pogled in Konferenca, poljubno premika z levega na desni rob table. Zavihke s klikom na 

x lahko tudi zapre in s tem poveča delovno površino MI-table. 

V zavihku Dokument ima uporabnik možnost izbirati ozadje, kot bela tabla ali kot 

namizje. Pri izbiri namizja učitelj s plavajočim menijem, z orodji, ki jih ima na voljo v MI-

tabli, upravlja s programom, ki ga ima trenutno aktivnega na namizju računalnika. V oknu 

Dokument učitelj lahko vidi vse prosojnice trenutno aktivnega dokumenta. V spodnjem 

delu okna je mogoče vnaprej pripraviti priponke, slike, besedila ali cele predstavitve, ki se 

z enostavnim potegom vstavijo v aktivni dokument. Pri izbiri bele table se na tabli prikaže 

bela površina, na katero je mogoče pisati. Uporabiti je mogoče tudi vnaprej pripravljena 

ozadja, na katera se lahko piše. Ozadja najdemo v zavihku Galerija. 

Slika 11: Zvezna orodna vrstica - Inteligentno pisalo 
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V zavihku Galerija so učitelju na voljo učne vsebine 

proizvajalca, učne vsebine, ki jih sam ustvarja, 

iskanje spletnih stikov in orodja. V tem zavihku 

lahko oblikujemo ozadje, ki je prijaznejše do 

učencev z učnimi težavami (več o tem opisujemo v 

poglavju 1.4.2.3 o uporabi MI-table). 

V zavihku Lastnosti lahko uredimo lastnosti orodja, 

ki smo ga izbrali oziroma imamo aktivnega. 

Lastnost orodja se spremeni, če imamo na delovni 

površini predmet. Sočasno se odpre okno, ki 

vsebuje ukaze za oblikovanje predmeta. V 

spodnjem delu okna se nahajajo lastnosti aktivne 

strani. Ukazi v njem nam omogočajo spremembe 

nastavitev ozadja in velikosti strani. 

V zavihku Pogled lahko izbiramo med Navigacijo in 

med menijem za urejanje zaslona. Z Navigacijo 

nastavimo velikost strani. Stran je lahko večja, kot 

jo vidimo na tabli. Po tako nastavljeni večji strani se 

lahko premikamo z orodji, ki jih prav tako najdemo v 

zavihku Navigacija. To operacijo učitelj uporablja, kadar želi učencem predstaviti 

obsežno snov bodisi iz delov na celoto ali iz celote na posamezne dele. V oknu z ukazi 

Ureditev zaslona urejamo njegov videz. Nastavljive možnosti so na primer stranska 

vrstica, drsniki, koš in mreža. 

Za zavihkom Konferenca se skriva Konferenčna konzola. Možnosti izbire sta dve, in 

sicer gostovanje bele table v skupini (uporabnik omogoči uporabo MI-table še drugim 

povabljenim članom) in možnost pridružitvi skupini, ki uporablja MI-tablo (uporabnik se 

pridruži skupini, ki uporablja drugo MI-tablo). 

1.3.4. PRIROČNI MENI 

Priročni meni uporabljamo kot plavajoč meni. Uporabnik ga lahko oblikuje in spreminja 

po svojih potrebah. Na spodnji sliki je predstavljena ena od možnosti oblikovanja  

priročnega menija.  

Slika 12: Zavihki v stranski 
vrstici 
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1.3.5. DODATKI 

V orodni vrstici v zavihku Orodja in v priročnem meniju Dodatki, če ga seveda vstavimo, 

dobimo Dodatke. Dodatke učitelj uporablja pri podajanju snovi in z njimi želi poudariti 

posamezne dele. Z nekaj vaje učitelj veliko laže 

in hitreje dostopa do geometrijskega orodja, kot 

če uporablja geometrijsko orodje za zeleno 

tablo. Od iznajdljivosti učitelja pa je odvisno 

tudi, kako in koliko bo uporabljal ostala orodja, 

ki so mu na voljo med dodatki, in s tem še bolj 

motiviral učence za šolsko delo. V nadaljevanju 

je naštetih nekaj uporab omenjenih dodatkov, ki 

so se v praksi izkazale za učinkovite. 

Žaromet osvetli le del table. Zatemnitev je lahko bolj ali manj prosojna. Učitelj sam 

presodi, ali naj učenci vidijo oziroma delno vidijo ozadje vsebine snovi na MI-tabli. 

Možnost izbire ima učitelj tudi pri obliki in velikosti osvetljenega dela. Za poudarjanje 

posameznega dela slike je zelo uporabna tudi povečava. Tudi tu učitelj lahko izbira 

možnost premikanja menija  

zapri meni 

 

 

zapri meni 

 

 

zapri meni 

 

 

zapri meni 

 

radirka 

pisalo 

namizje 

oblike 

inteligentno pisalo 

polnilo 

izberi 

razveljavi 

seznam strani 

dodatki 

lastnosti orodja 

tipkovnica na zaslonu 

Slika 13: Priročni ali plavajoči meni 

Slika 14: Padajoči meni z Dodatki 
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enkratno do trikratno povečavo. Z enostavnim premikom žarometa se lahko prestavlja po 

celotni površini table.  

Za učitelje, ki poučujejo učence z LMDR, je ta dodatek zelo pomemben. Priporočljiv 

nasvet za predstavitve je, da je na posamezni prosojnici tri do pet odstavkov, sedem 

vrstic ali največ trideset besed (Računalniška prosojnica, 2015). Za učence z LMDR je 

število sporočil na eni prosojnici še manjše, torej spodnja meja. Učitelji, ki poučujejo 

učence z LMDR, zaradi upoštevanja tega spoznanja stroke v večini primerov ne morejo 

uporabljati učil, ki so dostopna na trgu. Tako so učitelji prisiljeni sami izdelovati učila in 

večkrat tudi didaktične pripomočke. S pomočjo žarometa, ki ga najdemo med dodatki MI-

table, učitelj lahko obide težavo s prevelikim številom podatkov. Učence usmeri le na 

želeni objekt oziroma informacijo. Ta objekt lahko poveča in tako še z vizualnim učinkom 

pripomore k boljši zapomnitvi.  

Ravnilo (zaslonsko) je dodatek, ki ga lahko uporabljamo pri predmetu matematika. Za 

podčrtavanje in risanje ravnih črt lahko učitelj uporabi inteligentno pisalo. Pri učencih z 

LMDR se je ravnilo izkazalo za koristen pripomoček pri branju in prepisovanju besedila s 

table. Učenci z LMDR, predvsem pa učenci, ki imajo težave z orientacijo ali 

zaznavanjem, so pri branju in prepisovanju besedila s table navadno neuspešni. V 

besedilu se »zgubijo« in vedno znova iščejo zadnjo prebrano oziroma prepisano besedo 

ali celo črko v posamezni besedi. 

Na trgu obstajajo ravnila za disleksike, ki so takim učencem pri branju in prepisu v 

pomoč. Za učence, ki ravnilo uporabljajo kot pripomoček za branje in prepis v zvezke, bo 

Slika 15: Dodatki – Žaromet 
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tudi ravnilo na MI-tabli enakovreden pripomoček za hitrejše in boljše delo. Težava se 

lahko pojavi, če so v razredu učenci, ki so hitrejši, ki pri branju in prepisu nimajo težav. V 

takih primerih lahko učitelj ravnilo obrne in ga postavi nad vrstico, ki jo učenec bere ali 

prepisuje. Učenec, ki ravnilo uporablja, ga lahko s pomočjo prenosne tablice upravlja iz 

svoje klopi.  

Štoparico za časovno omejitev šolskega dela lahko učitelj uporablja čez celotno MI-tablo 

ali kot manjšo, prestavljivo štoparico v enem od kotov na delovni površini. Nekateri 

učenci lažje opravijo šolske obveznosti, če so razdeljene na krajše časovne intervale. Na 

začetku uporabe štoparica frontalno pred razredom nekatere druge učence moti, a se 

nanjo hitro navadijo. Izognemo pa se morebitnim poškodbam štoparice ali ure, ki bi jo 

imel učenec na svoji mizi.  

ravnilo 

Slika 16: Dodatek – Zaslonsko ravnilo 

Slika 17: Štoparica na MI-tabli (večja čez celo površino in manjša v kotu 
površine) 
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Snemalnik zaslona učitelju pomaga pri predstavitvi učne snovi, ki je lažje razumljiva, če 

jo učenci vidijo nastajati. Učitelj je do sedaj na primer hkrati risal trikotnik in razlagal 

pravilno uporabo geotrikotnika pri samem risanju. S 

tem je večkrat nehote s svojim telesom zakril 

postopek pri risanju. S snemalnikom zaslona pa 

učitelj naprej posname postopek in ga med 

predavanjem samo predvaja. Po potrebi posnetek 

lahko ustavi, poudari pomembne operacije ali 

ponovno predvaja težji del. Drsnik omogoča izbiro 

kateregakoli dela posnetka, torej ima učitelj 

možnost izbire dela posnetka in števila ponovitev. 

Snemalnik lahko učitelj uporabi tudi pri delu učencev. Učenec piše posamezno črko in s 

predvajanjem snemanja njegovega pisanja lahko sam oceni svojo pravilnost smeri 

pisanja.  

Šestilo uporabljajo učenci v višjih razredih šol s prilagojenim programom. Učitelj ga lahko 

uporablja tudi v nižjih razredih kot nekaj zanimivega, zabavnega in kot motivator za 

nadaljnje delo. Učenci na primer s pomočjo šestila obkrožajo posamezne predmete. 

Dokument, ki smo ga naredili na MI-tabli, lahko shranimo kot celoto ali kot posamezne 

prosojnice. Zajem slike pomeni zajem dela prosojnice, ki jo shranimo kot sliko in jo 

pozneje lahko uporabimo. Največkrat zajem slike naredimo zato, da sliko uporabimo pri 

izdelavi učnega lista ter pri preverjanju ali ocenjevanju znanja.  

Slika 19: Zajemanje zaslona 

Slika 18: Snemalnik zaslona 
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1.4. MULTIMEDIJSKA INTERAKTIVNA TABLA KOT UČNI PRIPOMOČEK 

V zadnjih 50 letih je tehnologija napredovala z velikimi koraki. Težko si predstavljamo, da 

bi prišli k zdravniku ali zobozdravniku in ugotovili, da se v ordinaciji v zadnjih 50 letih ni 

nič spremenilo. Nasprotno pa nas ne preseneti učilnica, ki ostaja enaka kot pred 50 leti. 

Večina učiteljev se v takih učilnicah počuti kot doma. Večina sodobne tehnologije, ki je 

bila v zadnjih desetletjih uvedena v izobraževanje, ni bila sprejeta (Hooper in Rieber, 

1995, str. 154–170). Ali so bile res vse tehnologije, ki smo jih uvajali v izobraževanje, 

muhe enodnevnice?  

V poročilu raziskave o MI-tabli v vzgoji in izobraževanju Moss idr. (2007) poročajo, da 

obstajajo precejšnje razlike pri njeni uporabi, tako med razredi kot šolskimi predmeti. 

Nova tehnologija se v učnem procesu večkrat uporablja kot sama zase, brez upoštevanja 

poudarka ustreznosti kurikuluma. Avtorji (Moss idr., 2007; Hooper in Rieber, 1995, str. 

154–170, in Cuthell, 2003) se strinjajo, da morajo biti vse spremembe vezane na 

obstoječe učne načrte, učiteljev namen in učenčeve potrebe. Literatura predlaga 

kontinuum, kjer bi nova tehnologija sprva podpirala, nato pa razširila in končno 

preobrazila učni proces. Tradicionalni učni proces je osredotočen na vsebino oziroma 

snov. Nov učni proces naj bi se preusmeril na sam proces vzgoje in izobraževanja, na 

celoto interakcij in izkušenj, iz katerih se učenci, dijaki in študenti učijo. Učiteljeva vloga 

se danes sicer spreminja, tako kot se v informacijski družbi spreminja celotna družba. 

»Učitelj prinaša v izobraževalni proces modrost, izkušnje in perspektivo, učenci svežino, 

ideje in drugačne poglede, informacijska tehnologija pa hitrost in zanesljivost obdelovanja 

podatkov.« (Wechtersbach, 2006, str. 469) S strokovnim pristopom naj bi s pomočjo 

nove tehnologije dvignili kakovost učenja, poučevanja in bivanja v razredu in v 

vključevalnem okolju (SmarTeach_handbook, 2008). 

1.4.1. STOPNJE SPREJEMANJA SODOBNE TEHNOLOGIJE V IZOBRAŽEVANJU 

Na spodnji sliki je prikazan model petih faz oziroma stopenj sprejemanja sodobne 

tehnologije v izobraževanju. Tradicionalna vloga tehnologije v izobraževanju je omejena 

na prve tri faze. Sodobni pogledi težijo k vključevanju vseh petih faz, kar nas pelje k 

nadaljnjemu razvoju. Celoten potencial sodobne tehnologije v izobraževanju bo mogoče 

uresničiti le, če učitelji napredujejo skozi vseh pet faz (Hooper in Rieber, 1995, str. 154–

170). 
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Seznanitvena faza je faza, ko se učitelji seznanijo s tehnologijo na različnih 

izobraževanjih, ki jih pripravijo proizvajalci. Žal tako izobraževanje učitelje navadno 

seznani le z delovanjem tehnologije, pridanih je še nekaj pedagoških izrazov in 

izobraževanje je zaključeno. Vključevanje sodobne tehnologije v izobraževanje se v tej 

fazi velikokrat konča. 

Faza uporabe je faza, v kateri učitelj uporablja učno gradivo, ki ga je dobil na 

izobraževanjih. V tej fazi je nevarno, da se bo učitelj zadovoljil z omejeno uporabo 

tehnologije, ki je pogosto tudi časovno omejena. Pri uporabi ni nobenega napredka in 

gradivo zastari. Faza uporabe je verjetno tudi najvišja stopnja, ki jo je sprejelo veliko 

število učiteljev. 

Integracija je zadnja faza tradicionalnega vključevanja tehnologije v učni proces. To se 

zgodi, ko se učitelj zavestno odloči za uporabo tehnologije. Da je tehnologija dobila svoje 

mesto v izobraževanju, je razvidno, ko učitelj zaradi izpada tehnologije ne more izpeljati 

učnega procesa, kot ga je načrtoval. Najpogosteje je to tehnologija, ki učitelju omogoča 

izdelovati delovne liste ali predstavitev. Za nekatere učitelje, ki v svoje poklicno delo 

vključujejo tehnologijo, je to lahko začetek poklicne preobrazbe. Vendar do poklicne 

preobrazbe pride le, če je učitelj sprejel vzorec integracije vključevanja tehnologije. 

Slika 20: Stopnje sprejetja IKT v vzgoji in izobraževanju (avtorske pravice 
Gregory in Dendy Associates 2011, 
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Faza preusmeritve zahteva od učitelja, da prepozna in sprejme novo vlogo, ki jo ima v 

razredu. Njegova vloga ni več »vlivati« znanje učencem v glavo z nürnberškim lijem. 

Prav tako se mu ni treba bati, da ga bo nadomestila tehnika. Učitelj v tej fazi postane tisti, 

ki pojasnjuje in motivira. Vzpostavi učno okolje, ki podpira in spodbuja učence, da gradijo 

in oblikujejo svoje znanje. Interes učiteljev je, da s pomočjo sodobne tehnologije 

učencem omogočijo aktivno sodelovanje pri usvajanju novega znanja. 

Zadnja faza je faza nenehnega nadaljnjega razvoja ali evolucije. Ta zadnja faza nam 

služi kot opomin, da se mora izobraževalni sistem nenehno razvijati in prilagajati. V 

izobraževanju ne bomo nikoli dosegli dokončne rešitve. Učilnica je učno okolje, ki se 

mora nenehno spreminjati in slediti izzivom, ki nam jih dajejo nova spoznanja o procesu 

učenja in razvoj tehnologije. 

1.4.2. KORAKI PRI USVAJANJU ZNANJA UPORABE MI-TABLE 

Pri učnem procesu lahko učitelji začnejo uporabljati MI-tablo šele potem, ko usvojijo 

tehnično znanje. V ta namen Hooper in Rieber (1995, str. 154–170) navajata več 

načinov, tudi drugi avtorji pa poudarjajo postopno uvajanje v učni proces. Učitelji, ki so 

sodelovali v raziskavah (BECTA, 2004; NGfL, 2008), so ugotovili, da je uporaba MI-table 

relativno enostavna. 

1.4.2.1. MI-tabla kot zelena oziroma bela tabla in kot projekcijsko platno  

Učitelj ima na voljo površino, na katero zapisuje predavano snov. Tabla je nameščena 

pred razredom in je namenjena frontalni obliki dela. Nekatere table imajo priložena tudi 

pisala različnih barv.  

S predvajanjem slik, filmov ali predstavitvenih programov učitelj uporabi MI-tablo kot 

projekcijsko platno.  

Znanje, ki ga učitelj pri taki uporabi MI-table potrebuje, so vklop in izklop računalnika ter 

aktiviranje ikone programa za MI-tablo. Znati mora tudi vklopiti in izklopiti projektor.  

1.4.2.2. MI-tabla kot povečan računalniški ekran 

MI-tabla ne zahteva od učitelja več znanja, kot so znanje uporabe računalniških 

programov, ki jih bo uporabljal, ter vklop in izklop projektorja. Za aktiviranje posameznih 

predstavitev lahko uporablja računalniško miško ali daljinski upravljalnik za video 

projektor. Veliko lažje in brez dodatnega učenja za aktiviranje ukazov lahko učitelj 
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uporabi tudi pisalo, ki je priloženo MI-tabli. V primeru, da je MI-tabla občutljiva na dotik s 

prstom, lahko uporabi to možnost. Na tabli s pritiskom na želeno ikono aktivira ukaz 

izbranega programa. Uporaba MI-table kot povečanega ekrana torej ne zahteva 

dodatnega znanja. MI-tabla je postala uporabniku že bolj domača in povečala se je tudi 

uporabnost. MI-tabla, uporabljena kot povečan računalniški ekran, daje možnost aktivne 

udeležbe učencev. Pri učencih z lažjo motnjo mora biti učitelj pozoren, da učenec ne 

posveča več pozornosti uporabi table kot sami učni snovi (Smith in drugi, 2005, str. 91–

101). Na internetu je vedno več didaktičnih interaktivnih programov, ki jih učenci z 

veseljem uporabljajo in tako med igro usvajajo novo znanje. Učitelji pri svojem delu veliko 

uporabljajo predstavitvene programe. V Microsoftovem programu PowerPoint učitelj z 

uporabo ikone Dejanje, ki ga najde v zavihku Vstavljanje, aktivira objekt. Na izbranem 

objektu ali sliki v predstavitvi na MI-tabli naredi povezavo na izbrani diapozitiv ali drugo 

povezavo. S tako enostavno operacijo lahko oblikuje kviz, ki ga uporabi za utrjevanje 

snovi. Še pomembneje pa je, da s tem aktivira učence.  

Zaradi narave dela je večina učiteljev že usvojila uporabo računalnika. Urejevalnik 

besedil je bil prvi program, ki ga je usvojil učitelj. Z njim je oblikoval priprave za učne ure 

in pripravljal učne liste. Za razumljivejše učne liste je usvojil brskanje po internetu, saj je 

Slika 21: Uporaba predstavitvenega programa na MI-tabli 

Ikona »Dejanje«, ki izbran 

objekt naredi aktivnega na 

dotik 
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tako hitro prišel do slikovnega gradiva. Z razvojem interneta je bil vedno večji tudi izbor 

video posnetkov in interaktivnih didaktičnih iger, ki jih je mogoče vključiti v potek učne 

ure. Tudi v Sloveniji je pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter 

Zavoda RS za šolstvo potekalo več projektov, s pomočjo katerih je nastala večja baza e-

gradiv. Na internetu pa e-gradiva objavljajo tudi učitelji sami, ko želijo svoje delo deliti s 

sodelavci. Vsa ta računalniška znanja in e-gradiva je učitelj lahko uporabil le v 

računalniški učilnici. Učitelj je v računalnici moral hoditi od učenca do učenca in mu 

pomagati pri težavah. Z uporabo MI-table učitelj vodi učence skozi učno snov frontalno. 

Učenci so pri uri lahko aktivni. Učitelj MI-tablo uporablja kot velik ekran. Učenci lahko 

hodijo k MI-tabli in s svinčnikom ali prstom aktivirajo dogodek.  

Pri težavah, na katere naleti več učencev, lahko učitelj pomaga vsem hkrati. Učenci po 

korakih sledijo učiteljevi predstavitvi. Mogoče je tudi aktivno delo učencev. Učitelj 

omogoči učencem, da z medsebojnim sodelovanjem pridejo do rešitve. Učenci niso več 

individualno vsak na svojem računalniku, ampak se učijo delati v skupini. Učitelj je s tem 

dobil drugačno, a nič manj pomembno delo. Z uporabo MI-table učence sedaj usmerja, 

spodbuja in jim daje možnost razmišljanja. 

Čeprav na tem koraku usvajanja uporabe MI-table še ni potrebna uporaba njene 

programske opreme, ponuja že nekaj pripomočkov, ki olajšajo delo. Učitelji v tem koraku 

lahko postopoma začnejo prepoznavati in uporabljati programsko opremo, ki je priložena 

MI-tabli. Za učitelje, ki znanje raje pridobivajo na izobraževanju, je torej sedaj čas, da se 

ga udeležijo. Za tiste, ki radi sami eksperimentirajo, pa je sedaj čas, da pri pripravi 

učnega gradiva začnejo raziskovati po menijih programske opreme MI-table. Za uporabo 

programske opreme MI-table so proizvajalci uporabnikom dali možnost uporabe tudi brez 

Slika 22: Primer e-učbenika 
(http://eucbeniki.sio.s) 
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povezave na MI-tablo. Tako lahko učitelji pripravijo gradivo, ki ga bodo uporabili v učnem 

procesu, tudi na računalniku, ki ni povezan z MI-tablo. Učitelji torej lahko svoje ideje 

pripravljajo tudi na domačem računalniku. 

1.4.2.3. MI-tabla kot multimedijski interaktivni učni pripomoček 

Učitelju ta korak daje možnosti kreativnosti in inovativnosti. Uporablja lahko dinamično 

predstavitev s pomočjo besedil, barv, slik, zvokov in grafov. Tehnologija MI-table 

spodbuja večje sodelovanje med učiteljem in učencem. Vsem učencem omogoča, da 

sodelujejo z isto osrednjo kontaktno točko, dodajajo svoja opažanja in pripombe, hkrati 

pa omogoča, da se izvajalec vrne v procesu za eno ali več stopenj nazaj.  

V zvezni orodni vrstici lahko učenec z enostavnim klikom izbere različne barv, debelino in 

vrste črt pisala. Izbira lahko tudi med različnimi pisali. Učencem, ki morajo večkrat 

ponoviti enake gibe pisanja, na primer pri usvajanju pisanja posamezne črke, postane 

pisanje z menjavo pisal zabavno. Tudi Johnson (2002) v svoji raziskavi priporoča 

uporabo programa MI-table pri opismenjevanju.  

V programski opremi je pri večini MI-tabel na voljo velika izbira različnih ozadij. Učitelj 

lahko izbira med ozadji, ki imajo različne razmike med črtami, različno velik karo, notno 

črtovje in drugo. Pri vseh ponujenih ozadjih je tudi več možnosti izbire barv. Učitelj lahko 

tudi sam oblikuje ozadje. Oblikuje lahko na primer črtovje, kot ga imajo učenci v zvezkih 

pri opismenjevanju. Učencem se tako ni treba prilagajati novemu črtovju pri zapisu na 

tablo. Z rahlo obarvanim ozadjem pa zadosti tudi potrebam učencev z disleksijo. 

Narejeno ozadje se enostavno shrani za večkratno uporabo. 

Slika 23: Menjava vrste in barve pisal na MI-tabli 



31 
 

Učitelj lahko hitreje in lepše riše geometrijske like, geometrijska telesa, miselne vzorce in 

diagrame poteka. Z inteligentnim pisalom se krive črte samodejno spremenijo v ravne, 

nerodno narisane geometrijske oblike pa v lepe pravokotnike ali trikotnike. Seveda so 

geometrijski liki tudi v galeriji, vendar pri risanju z inteligentnim pisalom lahko slika 

nastaja med posredovanjem snovi brez motečega preskakovanja med meniji (slika 12). 

Možnost uporabe računalniške tipkovnice je olajšala delo marsikateremu učitelju. 

Nečitljiva pisava učiteljev je učencem predstavljala velik izziv. Stalno spraševanje, kaj 

piše na tabli, postane nadležno, nepopolni zapiski pa so žal neuporabni. Programska 

oprema omogoča tudi »branje« rokopisa, ki ga z ukazom lahko pretvori v računalniško 

pisavo. Torej učitelj na MI-tablo napiše s svinčnikom kot rokopis in pozneje z ukazom 

pretvori v izbrano vrsto računalniške pisave. 

Za učence z disleksijo so redke raziskave (Irlen, 1991, str. 85) poročale, da uporaba 

barvnih folij ali filtrov pripomore k boljšemu branju. Učenec si sam izbere barvo, ki mu 

najbolj ustreza (Košak, 2005, str. 12–13). Učitelji si lahko pripravijo in shranijo ozadja na 

MI-tabli za branje za vsakega učenca individualno, glede na njegove želje. Ravno tako 

ima učitelj možnost med pisavami izbrati neserifno pisavo (brez »repkov« na robovih 

črk). Zelo uporabna pisava, ki bralcu pomaga ostajati v isti vrstici, Times New Roman, je 

serifna pisava in učence z disleksijo manj primerna. Učitelj med naborom pisav lahko 

izbere Arial ali Century Gothic (Košak, 2005, str. 12–13). Pisava Century Gothic je 

neserifna, njene črke pa so po obliki enake črkam, ki so predpisane v učbeniku in se 

učijo na slovenskih osnovnih šolah (npr. M ali M in a ali a).  

Slika 24: MI-tabla – črtasto ozadje, enako kot v zvezku 
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Seveda so vse zgoraj omenjeno le orodja, ki jih lahko uporabimo pri pripravi 

multimedijske predstavitve. Levy (2002) je v razgovorih z učitelji o uporabi MI-table 

ugotovil, da učitelji pri izdelavi multimedijskega učnega gradiva uporabljajo več različnih 

virov. Morrison (2003, str. 3) opisuje, kako lahko pri urah zgodovine ob obravnavi prve 

svetovne vojne s pomočjo multimedije učence »popelje« v jarke. S slikovnimi 

zgodovinskimi viri, video posnetki s 360-stopinjskim panoramskim pogledom in dodanim 

zvokom učence »popelje« v obravnavno snov. Edwards, Hartnell in Martin (2002, str. 30–

33) priporočajo uporabo MI-table pri pouku matematike. Grafični prikaz Pitagorovega 

izreka je ena od snovi, ki je za mnoge učence bolj razumljiva kot zgolj učiteljev opis. 

Predavanje, podprto z rotacijo geometrijskih likov v realnem času in z osvetljevanjem pod 

različnimi koti, je lažje razumljivo.  

Torej, če učitelj sledi kurikulumu in hkrati sodobnim pedagoškim pristopom, lahko 

ustvarja take multimedijske predstavitve, ki aktivirajo učence in jih spodbujajo k 

razmišljanju. Učence spodbuja, da novo usvojeno znanje povezujejo z že znanim, in jim 

tako omogoča boljše razumevanje in boljšo zapomnitev.  

Kljub enostavni uporabi začetniki porabijo veliko časa za pripravo gradiv. A z izdelavo 

baze gradiv se čas priprav na izvedbo učne ure močno skrajša, saj lahko učitelji gradiva 

le prilagodijo novim potrebam. Učitelji so tudi mnenja, da bi bili pri pristopu k uporabi MI-

table veliko samozavestnejši, če bi imeli možnosti izobraževanja in dostop do neodvisnih 

raziskav (BECTA, 2004; NGfL, 2008).  

Z upoštevanjem vseh omenjenih možnosti in orodij, ki jih nudi MI-tabla, je učitelj lahko 

ustvarjalen. Z upoštevanjem osnovnih pravil za oblikovanje nastajajo kakovostna in 

estetska učna gradiva, ki učence motivirajo in jih aktivirajo pri izvedbi učnih ur. 

1.5. PREDNOSTI UPORABE MULTIMEDIJSKE INTERAKTIVNE TABLE V 

RAZREDU 

Glavne prednosti, ki jih prinaša MI-tabla v vzgoji in izobraževanju, so učinkovitejša 

izvedba učne ure, večja motivacija učencev, aktivnost učencev, možnost večje 

individualizacije, boljša zapomnitev snovi in možnost ponovne uporabe. Prednosti 

usvojenega znanja pa niso omejene zgolj na šolsko znanje, saj se informacijsko-

komunikacijske tehnologije (npr. pametni prenosni telefoni, tablični računalniki …) v 

sodobnem življenju uporabljajo vedno pogosteje. Učenci z LMDR so zaradi znanja, 
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pridobljenega z uporabo MI-table, pri pouku samozavestnejši in se bolje vključujejo tudi v 

druge vsakodnevne aktivnosti. 

1.5.1. UČINKOVITEJŠA IZVEDBA UČNE URE 

Z načrtovanim in hitro dostopnim učnim gradivom potekajo učne ure z uporabo MI-table 

učinkoviteje kot z uporabo tradicionalnih učnih pripomočkov. Glover in Miller (2006, str. 

261) sta ugotovila, da je učiteljevo delo učinkovitejše, saj učitelj prikliče iz knjižnice MI-

table določeno učno gradivo, ki ga je pripravil vnaprej. Tudi Levy (2002) je pri svoji 

raziskavi opazil, da je učna ura potekala hitreje ter brez motenj in izgubljanja časa z 

iskanjem učnih pripomočkov.  

MI-tabla omogoča boljšo predstavitev vsebine. S podporo multimedijskih virov in njihovim 

vključevanjem v podajanje snovi si učenci snov lažje predstavljajo in ne potrebujejo 

daljše razlage. Kadar je potrebna ponovna razlaga, ima učitelj gradivo pri roki. Učencem 

olajša dostop do učnega gradiva. Poleg tega, da učenci sprejemajo snov po vseh 

senzoričnih kanalih, je navadno tudi bolj estetska. Učitelj ima pri pripravi gradiva večjo 

bazo podatkov, slik in zvokov. Z uporabo orodja, ki je del programske opreme, učencu 

snov še bolj približa. Z računalniškim prepoznavanjem besedila (tehnologija OCR – 

Optical Character Recognition) lahko svojo pisavo naredi čitljivo in razumljivo za vse 

učence. Z uporabo žarometa, različnih pisal, zajemanja slik itd. učence usmerja na 

posamezne dele učne snovi. Po ugotovitvah raziskave, ki jo je opravil Moss s sodelavci 

(2007, str. 25), je z vnaprej pripravljenim gradivom s programi, kot sta na primer 

PowerPoint ali Prezi, premikanje med hiperpovezavami veliko bolj tekoče. Hitrost 

predvajanja drži učence v stalni aktivnosti. Tudi medskoki na internetne predstavitve so s 

pomočjo MI-table hitri in nemoteči. Gradiva, ki jih učitelj želi predstaviti učencem, lahko 

shrani v Galerijo programa MI-table. Zanimiv je tudi pripomoček, ki ga učitelj lahko 

uporabi namesto kopiranja. Učenci pri MI-tabli z uporabo neskončnega kloniranja brez 

vmesnih »klikov« na primer usvajajo poštevanko. Učence z LMVR in tudi učence s 

kratkotrajno pozornostjo vse vmesne aktivnosti zmedejo in jim otežijo usvojitev 

obravnavane snovi. 

Cuthell (2007) je pri svoji raziskavi šel še korak dlje. Ugotovil je, da so učitelji čas, ki so 

ga pridobili s hitrejšim pridobivanjem nove snovi, namenili za predstavitev več raznolikih 

virov s spleta, posvetili so ga individualnemu delu z učenci, njihovemu aktivnemu 

vključevanju v delo ali pa sodelovalnemu učenju. S pomočjo MI-table so odpravljene tudi 
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težave z učnimi stili. Učitelj ima možnost, da kljub svojemu stilu poučevanja (vidnemu ali 

slušnemu) zadosti vsem učencem ne glede na to, kakšen stil učenja ima posamezni 

učenec. 

Vse to je prispevalo k večji učinkovitosti samega učenja in k boljšim rezultatom pri 

preverjanju znanja. Prav individualni pristop pa je za učence z LMDR ključnega pomena 

za uspešno napredovanje. 

1.5.2. VEČJA MOTIVACIJA UČENCEV 

O pomembnosti motivacije za usvojitev nove učne snovi je bilo od zadnje četrtine 

prejšnjega stoletja narejenih veliko raziskav. Ločevanje motivacije na notranjo in zunanjo 

(instrumentalno) sega v behavioristično obdobje. Notranja motivacija za učenje šolske 

snovi pri učencih začne upadati že po letu ali dveh šolanja. Torej se obrnemo na 

navidezno nasprotni konstrukt – zunanjo motivacijo. Le-to je razumeti v smislu spodbud 

za učenje, ki jih učenec dobi iz okolice. Zunanjo motivacijo, s katero okolica učenca 

spodbuja k usvajanju šolskega znanja, razdelimo na popolnoma zunanjo motivacijo (učim 

se, ker je to naloga učencev), introjicirano zunanjo motivacijo (učim se, da doma ne bom 

kregan), identificirano zunanjo motivacijo (želim znati, da lahko to uporabim) in 

integrirano zunanjo motivacijo (hočem to znati) (Juriševič, 2012, str. 30). 

Velikost zaslona in aktivno delo učencev pri uporabi MI-table sta ključna dejavnika, ki 

vplivata na motivacijo. Pri kritičnem pregledu literature so Smith in sodelavci (2005, str. 

99) ugotovili, da uporaba MI-table v razredu poveča zanimanje, sodelovanje in aktivnost 

učencev. Učenci pa so povedali, da je učna ura potekala zabavneje in zanimiveje (Levy, 

2002). Motivacijski dejavniki pri uporabi MI-table so tudi velike vizualne podpore in 

sodobnejši pristop, ki zadovolji pričakovanja učencev računalniške generacije (Glover in 

Slika 25: Neskončno kloniranje 

oznaka, ki označuje objekt, ki 

ga lahko neskončno kloniramo  
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Miller, 2006, str. 264). V raziskavi BECTA (2004) so učitelji poročali, da so učenci 

motivirani za delo na MI-tabli in zaradi visoke stopnje interakcije uživajo pri upravljanju z 

besedilom in s slikami. Učenec deli svoje delo s celotnim razredom, tako ima celoten 

razred možnost sodelovati. Z dvigom motivacije za delo učenci z LMDR pridobivajo 

samozavest, hkrati pa zmanjšujejo vrzeli v splošnem znanju.  

1.5.3. AKTIVNOST UČENCEV 

Didaktika v našem okolju je skozi celotno zgodovino 

izhajala iz predpostavke, da je za kakovosten pouk 

bistvena aktivnost učencev (Štefanec. 2005, str. 38). 

Schreiner je že leta 1903 v svoji razpravi z naslovom 

»Analiza duševnega obzorja otroškega in dušeslovni 

proces učenja« (str. 7) zapisal: »Med laiki in tudi med 

učitelji je daleč razširjeno mnenje, da lahko zbudiš v duši 

učenca ali sploh drugega človeka predstavo, misel ali 

čustvo, ki jih imaš sam, ako postaviš didaktični predmet, 

ali vsaj njegov posnetek /…/ pred njegovo dušno oko, 

oziroma ako z besedami izraziš svoje misli in čustva. Ko 

bi bilo tako, bi bilo učenje in vzgajanje lahka reč; tedaj bi 

imeli v resnici v lasti tisti znameniti 'nürnberški lij', s 

pomočjo katerega bi vlivali modrost, učenost in krepost v 

glavice svojih učencev. Učenci bi ne imeli pri tem storiti ničesar, učitelj vse.« 

»Učenec tudi ni kasetofon, ki samodejno registrira vse zvoke okoli sebe. O aktivnem 

učenju govorimo tedaj, kadar premišljujemo o učnem gradivu, odkrivamo probleme in jih 

skušamo rešiti, primerjamo avtorje in besedila, kar spremlja poseben miselni napor. Nič 

ne pade samo od sebe v glavo. Poskusi med spanjem niso dali spodbudnih rezultatov.« 

(Pečjak, 2001) 

MI-tabla je delovno okolje, ki spodbuja aktivnost učencev in je hkrati tudi orodje za 

mediacijo med učitelji in učenci (slika 27).  

Učitelj že pri pripravi učnega gradiva predvidi spodbujanje aktivnosti učencev, ki se 

naravno nadaljuje v sodelovalno delo. Pedagoška vidika sta poleg sodelovanja tudi 

vrednotenje individualnih razlik in razvoj močnih področij pri vsakem udeležencu 

Slika 26: Nürnberger 
Trichter 
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(SmarTeach_handbook, 2008). Učenci se naučijo poslušati in podpirajo delo sošolca na 

MI-tabli. Zaradi spremenjenega načina dela učenci izgubijo strah pred nastopom in 

morebitnimi storjenimi napakami. Aktivno sodelovanje učencev v učnem procesu je način 

dela, ki nenehno eksplicitno in implicitno vključuje dejavnosti, ki zahtevajo vključevanje 

socialnih znanj. Socialno učenje pa je velik del vzgoje in izobraževanja pri učencih z 

LMDR. Na nevarnost težav pri sodelovalnem učenju v velikih skupinah opozarjajo avtorji 

Smith in drugi (2005, str. 96). Pravijo, da aktivno vključevanje celega razreda zmanjšuje 

hitrost pri usvajanju snovi, to pa lahko povzroči dolgočasje. Učitelj mora biti pozoren pri 

najstnikih, saj se morda ne bodo želeli izpostavljati pred razredom. Veliko spodbudo in 

pomoč učiteljev potrebujejo učenci, ki jim MI-tabla dela težave in z njo ne znajo upravljati. 

Med temi učenci velikokrat najdemo učence z LMDR. Nevarnost je, da bodo tako učenci 

večjo pozornost posvečali tehnologiji kot učni snovi. Cuthell (2007) pa je izpostavil 

učence z LMDR, za katere meni, da so v razredu z MI-tablo lahko mnogo aktivnejši.  

1.5.4. MOŽNOSTI VEČJE INDIVIDUALIZACIJE 

Učinkovita uporaba MI-table vključuje različne tehnike poučevanja, ki podpirajo različne 

učne stile. Več avtorjev, kot so Kolb, Klavasa, Beaudry, Honey, Gregorc in drugi, 

Slika 27: MI-tabla kot orodje in spodbuda. Del konceptualne slike 
(SmarTeach_handbook, 2008, str. 23) 
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poudarjajo pomembnost učnih stilov pri boljšem usvajanju znanja. V raziskavi APS kritika 

(Pashler in drugi, 2009) so avtorji prepričani, da poznavanje in uporaba učnih stilov ne 

pripomoreta k večji uspešnosti učencev. Mnenja so, da bi rezultati morali biti večji kot le 

statistično pomembni. Med zagovorniki učnih stilov pa sta Rita in Kenneth Dunn (1974, 

str. 12). 

1.5.4.1. Elementi učnih stilov po Dunn in Dunn 

Rita in Kenneth Dunn sta razvila »Dunn and Dunn Learning Styles Model«. Model 

vključuje dve ključni dejavnosti. Najprej je treba prepoznati učne stile posameznih 

učencev in glede na to načrtovati in izvajati pouk. Menita namreč, da z uporabo 

učenčevih najljubših načinov in metod učenec doseže boljšo zapomnitev pomembnih 

informacij.  

Learning Styles Model vsebuje 21 elementov, porazdeljenih v pet dražljajskih skupin. Več 

teh elementov učitelj vključi v načrtovanje in izvajanje pouka, bolj učencem lahko 

posreduje znanje na njihov najljubši način.  

MI-tabla je sodobno učno orodje, ki s svojo večpredstavnostjo omogoča učitelju, da 

zadosti okoljskim elementom. S pravilno namestitvijo MI-table in zvočnikov zadosti 

svetlobnim in zvočnim zahtevam. Učitelj ima možnost, da z minimalnimi in hitrimi 

korekcijami oba omenjena elementa prilagodi tudi zahtevam posameznika. Učno okolje 

sta ureditev pohištva in prilagajanje le-tega posamezniku. V razredu med pohištvo 

štejemo tudi MI-tablo. Njene oblike in položaja sicer ne moremo menjati, hitro in 

enostavno pa lahko menjamo videz delovne površine in aktivnost delovanja za skupino 

ali posameznika. 

Z uporabo MI-table in učiteljevim delom se povečajo motivacija, vztrajnost in odgovornost 

učencev. To so trije elementi z emocionalnega področja, četrti element, potrebo po 

strukturi, pa lahko učitelj zadosti le z individualnim pristopom. Le kadar učitelj dobro 

pozna učenca, se mu lahko tudi s pomočjo MI-table individualno prilagodi.  

Kljub splošnemu mnenju, da se otroci in mladostniki zaradi uporabe sodobne IKT vedno 

manj družijo, lahko rečemo, da za MI-tablo to ne drži. Uporaba MI-table podpira vse 

socialne elemente s spodnje slike 28. Učenci lahko delajo individualno, v parih, v 

skupini in seveda z avtoriteto – učiteljem. Z malo inovativnosti učitelja je delo z MI-tablo  

tudi raznovrstno in v pomoč pri timskem delu. 
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Večpredstavnost zajema vizualno, avditivno in kinestetično (VAK) zaznavanje (Cuthell, 

2007). V zadnjem času v nekaterih virih (Barber, Cooper in Meeson, 2008, str. 43) avtorji 

dodajajo še taktilno (VAK/T) zaznavanje, ki je predvsem zanimivo za najmlajše učence. 

Učenci spremljajo dogajanje na tabli (vizualno), hkrati poslušajo učiteljevo razlago 

(avditivno) in z aktivno udeležbo upravljajo z besedilom ali s slikami na MI-tabli 

(kinestetično). Z MI-tablo tako zadostimo vsem štirim zaznavnim značilnostim, ki jih 

omenjata Dunn in Dunn. Če upoštevamo še gibanje, ko učenci hodijo k tabli, in časovne 

omejitve, zadostimo tudi fiziološkim elementom. Zadoščeno je torej vsem fiziološkim 

elementom, razen potrebi po hrani.  

Psihološki elementi vsebujejo štiri elemente. Elementi so nasprotujoči dva po dva, in 

sicer analitičnost proti globalnosti in refleksivnost proti impulzivnosti. MI-tabla učitelju 

olajša delo, saj lahko isto vsebino, prikazano naprej, prikaže globalno, prikazano nazaj 

pa analitično. 

OKOLJSKI 
ELEMENTI 

 

EMOCIONALNI 
ELEMENTI 

 

SOCIALNI 
ELEMENTI 

 

FIZIOLOŠKI 
ELEMENTI 

 

PSIHOLOŠKI 
ELEMENTI 

 
Slika 28: Elementi učnih stilov po Dunn in Dunn, 2010 (vir slik:http://www.ilsa-
learning-
styles.com/Learning+Styles/The+Dunn+and+Dunn+Learning+Styles+Model.html) 
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1.5.4.2. Individualne razlike v učenju 

Miselni vzorec (slika 29) predstavlja individualne razlike v učenju, ki izvirajo iz 

individualnih kognitivnih razlik in različnih oblik inteligenc. Različne oblike inteligenc so 

odvisne od aktivnih izkušenj posameznika ter od tega, kaj in kako se je posameznik učil. 

Oblike inteligenc se razvijajo vse življenje (SmarTeach_handbook 2008, str. 20).  

V miselnem vzorcu (slika 30) je prikazana konceptualna shema vplivanja MI-table na 

individualne razlike učencev pri učenju. MI-tabla se bolje odziva na različne kognitivne 

stile učencev in na nove izobraževalne potrebe, ki jih izraža računalniška generacija. 

Hkrati pa s svojo projekcijo združuje, zapolnjuje vse senzorne kanale. 

»Vendar pa MI-tabla ni čarobna in še manj fenomen, ki bi samo z 'gledanjem' omogočal 

učenje. Kot vedno je treba dvigniti kvalitativna načrtovanja v smeri individualizacije in 

Slika 29: MI-tabla in individualne razlike. Konceptualna slika 
(SmarTeach_handbook, 2008, str. 23) 
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personalizacije: pri tem ima MI-tabla dobre možnosti, da postane preoblikovalna 

inovacija.« (SmarTeach_handbook, 2008, str. 24)  

Tak pristop omogoča prehod na višjo raven izobraževalnega usposabljanja in abstraktnih 

predstav (Cornoldi in Pazzagalia, 2002). Prav abstraktno mišljenje je ena od največjih 

težav, s katerimi se srečujejo učenci z LMDR. Poleg podpiranja različnih učnih stilov 

učencev MI-tabla daje učiteljem, ki poučujejo učence z LMDR, možnosti za bolj 

individualiziran pristop pri poučevanju. Učitelj lahko individualne potrebe posameznega 

učenca upošteva že med samo pripravo učnega gradiva.  

Slika 30: Individualne razlike pri učenju. Del konceptualne sheme  
(SmarTeach_handbook, 2008 str. 20). 
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1.5.5. BOLJŠA ZAPOMNITEV 

»Spomin je več kot le zavestno mišljenje v obliki besed.« (Bristow, Cowlwy in Daines, 

2001, str. 26) Karkoli vidimo, slišimo, vonjamo, občutimo ali se naučimo, se shrani v 

naših možganih kot spomin. Spomin je zmožnost, da ohranimo in obnavljamo sprejete 

informacije, medtem ko je pomnjenje proces, ki nam to omogoča. Dober spomin pomeni 

ravnovesje med pomnjenjem in spominjanjem (Nanut in Škorjanc, 2012). 

Spomin je sistem, v katerem se ohranjajo naučeno gradivo oziroma spominske sledi. 

Psihološke raziskave so pokazale, da ima človek tri spominske sisteme (Pečjak, 2001):  

1. senzorni oziroma trenutni spomin je neposredna sled dražljaja, ki ga doživljamo, 

eno do tri sekunde po dražljaju,  

2. kratkoročni oziroma delovni spomin, traja samo 20 do 40 sekund in ga s 

ponavljanjem lahko podaljšujemo, 

3. dolgoročni spomin skoraj nima omejitve, v njem hranimo celotno znanje, vse 

spretnosti in epizodne spomine. 

Te tri vrste spomina lahko po svoji funkciji razporedimo drugo za drugo, to pomeni, da 

vsaka informacija, ki jo človek sprejme, prispe najprej v ultra kratkotrajni spomin (UKTS). 

Morda ta informacija ni bila zelo pomembna, zato po nekaj sekundah zopet izgine iz 

spomina. Kadar se kakšna informacija zaradi svoje pomembnosti ohrani dlje kot 20 

sekund, se prenese naprej v kratkotrajni spomin (KTS). Tudi tu se informacija ohrani le 

za kratek čas, in sicer za več minut. Če se namreč informacija obdrži v kratkotrajnem 

spominu dlje kot 20 minut, preide v dolgotrajni spomin. Dolgotrajni spomin je torej 

dokončen spomin, iz katerega človek prikliče vse podatke, besede ali npr. imena, ki so 

bila sprejeta pred več kot 20 minutami (KTS) in 20 sekundami (UKTS). 

Seveda se lahko tudi te informacije pozabijo, morda po 30 minutah ali 5 urah ali 10 dneh 

ali celo šele po letih. Dolgotrajen spomin namreč ne daje nobenega trajnega jamstva. To 

je namreč odvisno samo od tega, kako pogosto informacijo uporabljamo in jo s tem 

obenem ponavljamo, in kako zapomnljiva je bila informacija. In tu smo sedaj prišli do 

svoje metode. Z asociacijsko tehniko spreminjamo abstraktne in manj zapomnljive dele v 

nazorne in zapomnljive; s tem postane dražljaj v možganih zelo močan in te informacije 

lahko obdržimo presenetljivo dolgo. 
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Še veliko težje je otrokom, ki imajo slabo razvit fenološko-verbalen spomin. Zanje je 

značilno, da se težje naučijo imena stvari, torej težje gradijo besednjak (Gathercole, 

1990). Težave imajo tako tudi pri povezovanju že usvojene snovi z novo snovjo in 

posledično s pomnjenjem oziroma dolgoročnim spominom. Omenjene težave ima tudi 

veliko učencev z LMDR.  

Poznamo več delitev dolgoročnega spomina. Tu omenimo le dve. Glede na razlike med 

informacijami ga delimo na verbalni in motorični, glede na senzorno modaliteto pa na: 

 avditivni ali slušni spomin, 

 vizualni ali vidni spomin, 

 taktilni ali tipni spomin, 

 olfaktorni ali vohalni spomin in 

 gustatorni ali okušalni spomin.  

 

 

Slika 31: Zapomnitev (Rose in Cool (1993) (podatke v literaturo: Umetnost učenja. 
Ljubljana: Tangram   
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Günther Beyer (1986) v knjigi Urjenje spomina in koncentracije navaja, koliko snovi se 

zapomnimo glede na način njenega pridobivanja. Pravi, da prebrane snovi ostane v 

spominu le 20 odstotkov, če snov slišimo, je ostane 30 odstotkov, od videnega pa ostane 

40 odstotkov. V primeru, da snov povemo, ostane 50 odstotkov, če pa nekaj v zvezi s 

snovjo storimo, nam v spominu ostane 60 odstotkov snovi. Največ snovi, kar 90 

odstotkov, ostane v spominu, če jo vidimo, slišimo, o njej govorimo in v zvezi z njo še 

nekaj storimo. 

V Veliki Britaniji so v raziskavi, imenovani Oracle (Pollard in Tann, 1992), pokazali, da 

učitelj v razredu 80 odstotkov svojega časa porabi za govor. Od tega 15 odstotkov časa 

porabi za frontalni pristop, 56 odstotkov za individualno delo s posameznikom in 7 

odstotkov za komunikacijo s skupino učencev. Za slovenske šole take raziskave sicer  

niso bile narejene, a verjetno rezultati ne bi bili bistveno drugačni. Če torej povzamemo in 

rečemo, da učitelj 80 odstotkov časa verbalno komunicira z učenci in da se ti od tega 

zapomnijo 30 odstotkov, ugotovimo, da se veliko informacij izgubi.  

Vključevanje še drugih čutil v proces pouka preprečuje, da se izgubi tako velik delež 

informacij. Učencem daje večjo možnost zapomnitve nove snovi. Kot vidimo na sliki 

Zapolnitev (slika 31), si vidne oziroma vizualne predstave učenci zapomnijo kar za 10 

odstotkov več. Vizualna predstavitev lahko spodbudi pozornost, motivira učence in s tem 

še izboljša pomnjenje (Peeck, 1993). Vizualna predstavitev olajša povezavo med novim 

in že usvojenim znanjem (Roth, Bowen in McGinn, 1999). Povezovanje med staro in 

novo snovjo z vizualizacijo olajša zapomnitev snovi učencem, ki imajo težave pri 

fonološko-verbalnem spominu. Z upoštevanjem osnovnih pravil izdelave kakovostnih 

vizualnih predstavitev se pri učencih izboljša tudi aktivno kognitivno procesiranje (Taber, 

2001).  

Burden (2002) navaja nekaj odgovorov učencev na vprašanje, kaj jim pomaga, da ne 

pozabijo. Povedali so mu, da po končani uri še vedno vidijo slike, s katerimi si lahko 

prikličejo snov. V veliko pomoč so jim tudi barvno besedilo in slike. Vizualno zaznavanje 

poveča učenčev spomin. Tako se učenci lažje zapomnijo zapiske, ki vsebujejo več barv. 

Tudi po predavanju si še vedno lahko prikličejo slike zapisov na MI-tabli (Bunder, 2002, 

str. 17).  
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1.5.6. PONOVNA UPORABA GRADIVA 

Na motivacijo, individualnost in izboljšanje spomina ima MI-tabla še poseben vpliv 

(Barber, Cooper in Meeson, 2008, str. 41). Vse, kar je bilo narejeno v razredu pri 

sodelovalnem učenju, lahko učitelj shrani na računalnik, natisne kot učno gradivo in 

shrani na računalnik. Učitelj ima tako možnost ponovne uporabiti to gradivo pri 

ponavljanju in utrjevanju obravnavane snovi. Učitelji, ki imajo na internetu odprte 

virtualne učilnice, učencem lahko tudi omogočijo uporabo učnega gradiva pri 

samostojnem učenju. Učenci z LMDR potrebujejo večkratno ponavljanje in utrjevanje 

snovi. Prav ponovna uporaba gradiva na MI-tabli jim to omogoča. 

2.  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V raziskavah je več avtorjev dokazalo prednosti uporabe MI-table v osnovnih šolah, ki jih 

obiskujejo otroci, ki nimajo težav z učenjem. Rešitve problema, ali uporaba MI-table pri 

pouku pozitivno vpliva na usvajanje znanja tudi pri otrocih z LMDR, v strokovni literaturi 

nismo našli.  

V raziskovalni nalogi smo se osredotočili na znanje, pridobljeno pri usvajanju znanja iz 

računalništva v osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom. Obravnavana učna snov 

je bila odvisna od kurikuluma. Zaradi težav otrok z LMDR pri abstraktnem mišljenju, 

reševanju problemov in komunikaciji so cilji usvojenega znanja nižji.  

3. CILJI RAZISKAVE OZIROMA HIPOTEZE 

Cilj raziskave je bil ugotoviti, ali uporaba MI-table pri usvajanju računalniškega znanja 

otrokom z LMDR: 

● poveča motivacijo, 

● poveča aktivnost, 

● omogoči boljšo zapomnitev obravnavane snovi, 

● izboljša rezultate pri preverjanju in ocenjevanju obravnavane učne snovi. 

V skladu s predstavljenim problemom in opredeljenimi raziskovalnimi cilji smo postavili 

naslednje hipoteze: 

1H:  Učenci z LMDR so pri obravnavi učne snovi z MI-tablo bolj motivirani za delo kot 

pri obravnavi z običajnimi učnimi pripomočki. 
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2H:  Učenci z LMDR drugega triletja so pri obravnavi učne snovi z MI-tablo bolj 

motivirani za delo kot učenci tretjega triletja. 

3H:  Učenci z LMDR so pri obravnavi učne snovi z MI-tablo aktivnejši kot pri obravnavi 

z običajnimi učnimi pripomočki. 

4H:  Učenci z LMDR drugega triletja so pri obravnavi učne snovi z MI-tablo aktivnejši 

kot učenci tretjega triletja. 

5H:  Učenci z LMDR si učno snov, obravnavano z MI-tablo, bolje zapomnijo kot učno 

snov, obravnavano z običajnimi učnimi pripomočki. 

6H: Učenci z LMDR drugega triletja si učno snov, obravnavano z MI-tablo, bolje 

zapomnijo kot učenci tretjega triletja. 

7H:  Učenci z LMDR pri ocenjevanju pridobljenega znanja dosegajo boljše rezultate pri 

temah, obravnavanih z uporabo MI-tablo, kot pri temah, obravnavanih z običajnimi 

učnimi pripomočki. 

8H: Učenci z LMDR drugega triletja pri ocenjevanju pridobljenega znanja dosegajo 

boljše rezultate pri temah, obravnavanih z uporabo MI-table, kot učenci tretjega 

triletja. 

9H:  Učenci pri ocenjevanju znanja, pridobljenega z MI-tablo, dosegajo boljše rezultate 

pri nalogah na kognitivnem področju analize, sinteze in evalvacije pri izbranih 

temah računalništva. 

4. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo 

podrobno predstavili MI-tablo, s katero se izobraževanje odvija v najrazvitejših oblikah, ki 

lahko pripomorejo k motivaciji, učinkovitosti in razvoju učenčevih potencialov. V 

empiričnem delu smo se osredotočili na praktično delo z uporabo MI-table pri učencih z 

LMDR na področju znanja iz računalništva. Uporabili smo naravni eksperiment in 

kvalitativno raziskovalni pristop. S pomočjo pridobljenih rezultatov smo ugotavljali 

pozitivne učinke uporabe MI-table v učnem procesu, to so učinkovitejša izvedba učne 

ure, večja motivacija in aktivnost učencev, možnost večje individualizacije, boljša 

zapomnitev in posledično boljši rezultati pri ocenjevanju znanja, ki so bili v raziskavah z 
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večinsko populacijo učencev že dokazani, za učence z LMVD pa po naših znanih virih še 

ne. 

4.1. VZOREC 

Za nalogo smo uporabili uravnotežena sekvencijska vzorca 49 učencev, ki so obiskovali 

osnovno šolo s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom na 

Gorenjskem. Starostna omejitev učencev in učenk je bila od 10. do 16. leta. Selekcijski 

kriterij je bila pisna privolitev staršev, da se otrok lahko vključi v vzorec raziskave. Iz šole 

B je sodelovalo 23 učencev, iz šole A pa 26 učencev. Učenci iz šole A so bili v 

eksperimentalni skupini, učenci iz šole B pa v kontrolni skupini. Naloge za četrti razred je 

reševalo osem učencev, od tega jih je pet prihajalo iz šole B, trije pa iz šole A. Enako 

število učencev je reševalo naloge v petem razredu, le da so bili tukaj tako iz šole A kot iz 

šole B po štirje učenci. V šestem razredu je naloge reševalo sedem učencev, v 

eksperimentalni skupini so bili štirje učenci, v kontrolni pa trije. Največ učencev, in sicer 

deset, je reševalo naloge, pripravljene za sedmi razred, šest učencev iz šole B in štirje iz 

šole A. V osmem in devetem razredu je reševalo zastavljene naloge po osem učencev. V 

obeh razredih je v eksperimentalni skupini sodelovalo po pet učencev, v kontrolni pa po 

trije.  

Graf 1: Število učencev po razredih v obeh šolah 
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 Drugo triletje je obiskovalo 12 učencev in 16 učencev je obiskovalo tretje triletje.  

4.2. OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Eksperiment je v vsakem razredu potekal tri šolske ure. V uvodni uri so se učenci 

seznanili s potekom in temo eksperimenta. Seznanjeni so bili tudi z novimi besedami, 

pomen katerih so spoznali med uro. Druga ura je bila namenjena ponavljanju in 

utrjevanju. V tretji uri so učenci najprej po spominu zapisali obravnavane nove besede, 

nato so odgovarjali na vprašanja in izdelovali računalniške dokumente. Tako vprašalnik 

kot dokument smo pozneje ocenili in ga uporabili v raziskavi. Teme, ki so jih učenci 

usvajali, so bile vzete iz učnega načrta vsakega razreda. V drugem triletju, v 4., 5. in 6. 

razredu, učenci usvajajo osnovno znanje računalniškega opismenjevanja, ki ga 

potrebujejo za razumevanje in samostojno uporabo računalnika. V tretjem triletju se 

znanje osnovnih programov in računalniškega omrežja poglablja in širi glede na 

učenčeve sposobnosti (Učni načrt). Z medpredmetnim povezovanjem učenci pridobljeno 

znanje uporabljajo pri ostalih učnih predmetih. S pomočjo računalnika učenci izdelujejo 

različne estetske računalniške izdelke in predstavitve.  

Vse priprave in učno gradivo za obravnavano učno snov je pripravila avtorica raziskave, 

ki je učno uro tudi vodila. Teoretično ocenjevanje znanja je bilo za vse razrede 

sestavljeno iz nalog alternativnega, izbirnega tipa, nalog z dopolnjevanjem, nalog z 

urejanjem in nalog povezovanja. V četrtem in petem razredu so učenci reševali po štiri 

naloge, v ostalih razredih pa po pet nalog. Serijo objektivnih nalog za ocenjevanje znanja 

je sestavila avtorica, ki jih je pozneje tudi ocenila. Zahtevnost pri izdelavi računalniškega 

Graf 2: Število učencev po triadah v eksperimentalni skupini 
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dokumenta je bila prilagojena posameznemu razredu. Za učence tretjega triletja so bile 

naloge zahtevnejše, saj je pri njih predmet računalništva izbirni predmet.  

Zastavljeni cilj v eksperimentu je bil, da učenci po svojih sposobnostih usvojijo osnovno 

znanje iz poznavanja posameznih programov. Z usvojenim teoretičnim znanjem naj bi 

oblikovali računalniški izdelek, ki bi ga lahko predstavili sošolcem pri izbranem učnem 

predmetu.  

V eksperimentu sta sodelovali dve osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom. 

Populacija obeh šol je primerljiva, učenci imajo podoben odnos do šole in šolskega dela. 

V osnovni šoli A je bila opravljena raziskava v eksperimentalni skupini, v osnovni šoli B 

pa raziskava v kontrolni skupini. Učna snov, tako v kontrolni kot v eksperimentalni 

skupini, je bila med seboj primerljiva. 

Poleg usvojenega teoretičnega in praktičnega znanja so nas v eksperimentu zanimale 

tudi aktivnost in motiviranost učencev ter zapomnitev. 

Aktivnost smo merili prvo in drugo uro. Število vidnega odzivanja učencev smo beležili v 

časovnem intervalu po pet minut. Odzivnost smo označili v preglednici aktivnosti. 

Upoštevali smo samoiniciativno sodelovanje učencev in tudi njihovo odzivanje na 

učiteljičine pozive. Število oznak je bilo merilo za učenčevo aktivno sodelovanje. 

Motiviranost posameznih učencev smo prav tako merili med prvo in drugo uro. S 

številom rešenih dodatnih nalog in odigranih didaktičnih iger smo ugotavljali motivacijo 

učencev. Učenci so po zaključeni rešeni nalogi ali dokončani didaktični igri poklicali 

učiteljico, ki je to označila v preglednici. Učenci so učiteljico obvestili tudi, ko so z delom 

želeli zaključiti. Do konca ure so učenci, ki so želeli končati z delom, povezanim z 

eksperimentom, po lastni izbiri igrali računalniške igre. 

Zapomnitev smo preverjali z zapomnitvijo novih izrazov, vzetih iz obravnavane snovi. 

Nekateri izrazi so vsebovali tudi po dve besedi. Zahtevnost besed je bila prilagojena 

posameznemu razredu. Na začetku prve ure so učenci s pomočjo slikovne predstave 

spoznali posamezne besed in jih zapisali, tako na papir kot v računalniški dokument. Med 

obravnavanjem snovi so spoznali njihov pomen in jih ob koncu ure še enkrat ponovili. V 

drugi uri so učenci besede slišali le med utrjevanjem snovi, posebej niso bile več 

poudarjene. Tretjo uro so učenci besede zapisali v wordov dokument. Število napisanih 

besed smo upoštevali pri preverjanju zapomnitve. 
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4.2.1. POTEK POSTOPKA V KONTROLNI SKUPINI 

V kontrolni skupini je učiteljica snov pridobivala in utrjevala na »klasičen način«. Ura je 

potekala v računalnici. Učiteljica je kot učni pripomoček uporabila namizni računalnik z 

ustreznimi računalniškimi programi in projektor s platnom za projiciranje. Učenci so imeli 

na voljo namizne računalnike z ustreznimi računalniškimi programi. 

V prvi uri so se učenci seznanili s temo in načinom dela. Najprej so jim bile 

predstavljene besede, ki smo jih pozneje uporabili za preverjanje zapomnitve. Učenci so 

jih po nareku zapisali na papir in nato še enkrat v prazen wordov dokument. Med 

obravnavo snovi so jim bile te besede razložene, saj so se bile vzete iz obravnavane 

snovi. Na koncu prve ure so učenci kontrolne skupine besede z vizualno podporo še 

enkrat ponovili. Sledili so zapis po spominu, kontrola zapisanega in dopis manjkajočih 

besed.  

Novo učno snov je učiteljica s pomočjo predstavitvenega programa PowerPoint frontalno 

posredovala učencem. Za zaključek prve ure in ponovitev pridobljene snovi je učiteljica 

uporabila vprašalnik v wordovi obliki, katerega oblika in način reševanja sta bila 

predvidena za ocenjevanje teoretičnega znanja. Učencem je bil hkrati z obnovo 

predstavljen tudi način reševanja vprašalnika. Tudi ta predstavitev snovi je potekala 

frontalno. Učenci so snov v prvi uri spoznavali in sprejemali preko vidnega in slušnega 

zaznavanja. Pri morebitnem nerazumevanju so učenci lahko postavljali vprašanja. 

Njihova vloga pri sami uri je bila, razen možnosti postavljanja vprašanj, pasivna. 

Drugo uro so učenci pridobljeno snov ponavljali in utrjevali. Na začetku ure je učiteljica 

še enkrat »preletela« predstavitev v programu PowerPoint. Sledila je ponovitev pregleda 

vprašalnika in načina njegovega reševanja. Učenci so usvajanje in utrjevanje znanja 

individualno nadaljevali na namiznih računalnikih. Na namizju računalnikov so učenci 

Slika 32 Predstavitve snovi v programu PowerPoint 
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poiskali bližnjico do vprašalnika in ga individualno reševali. Učiteljica jim je pri delu 

pomagala individualno, kar je včasih zelo zamudno. Učenci, ki čakajo na pomoč, se 

dolgočasijo, večkrat pri tem izgubijo motivacijo za nadaljnje delo.  

Po ponovitvi osnovnega znanja o uporabi računalniškega programa je sledila 

predstavitev izdelave računalniškega dokumenta. Učenci so usvojeno znanje o uporabi 

računalniškega programa s pomočjo učiteljice uporabili pri izdelavi računalniškega 

dokumenta. Vsak učenec je dobil pisna navodila. Ob sledenju navodilom in frontalni 

predstavitvi je učiteljica izdelala računalniški dokument. Učenci so ji sledili, kot pomoč so 

uporabljali pisna navodila. Učenci so nato dokument individualno izdelovali na namiznih 

računalnikih. Postopek izdelave računalniškega dokumenta je bil enak tistemu pri 

poznejšem ocenjevanju usvojenega znanja, tema pa je bila drugačna. Pri delu so učenci 

uporabili že prej omenjena pisna navodila. Pri morebitnem pomanjkanju znanja o uporabi 

programa ali nerazumevanju navodil je učiteljica nudila individualno pomoč. Učenec ji je 

najprej razložil težave in učiteljica mu je dala smernice za nadaljnje delo. Ostali učenci, ki 

so tudi potrebovali dodatna navodila, so morali počakati, da je bila učiteljica prosta. Pri 

prvih korakih samostojnega dela učencev je bilo veliko vprašanj in posvetovanja. 

Učiteljica je imela veliko dela, učenci pa so se med čakanjem dolgočasili. Motivacija za 

delo je zaradi počasnosti večkrat upadla. 

Na koncu ure so učenci utrdili snov še z dodatnimi nalogami oziroma didaktičnimi igrami. 

Igri sestavljanka in iskanje parov sta med učenci zelo priljubljeni. Kot računalniški igri ju 

najdemo tudi na internetu. Sestavljanka se imenuje Photograph Puzzle Marker, iskanje 

parov pa Match in memory. Njuna uporaba je brezplačna. Avtorica je izbrala igri, ker 

Slika 33: Igra Spomin – interaktivne vaje za utrjevanje 
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omogočata zelo enostaven vnos izbrane teme. Igri je oblikovala tako, da sta vsebovali 

obravnavano računalniško snov. Učenci so samostojno individualno delali na namiznih 

računalnikih.  

Tretja ura je bila namenjena preverjanju zapomnitve besed in ocenjevanju znanja. Na 

začetku tretje ure so učenci v wordov dokument, ki so ga morali odpreti z bližnjico na 

namizju, po spominu napisali spoznane besede. Število zapisanih besed smo v 

eksperimentu zapisali v seznam zapomnitve.  

Učenci so nato na namizju računalnika poiskali bližnjico do wordovega dokumenta z 

vprašalnikom. Teoretično znanje smo preverjali z nalogami alternativnega tipa (za vsako 

trditev je bilo treba potrditi, ali je pravilna ali napačna), nalogami izbirnega tipa (med 

naštetimi trditvami je bilo treba poiskati pravilno), nalogami z dopolnjevanjem, nalogami 

urejanja in nalogami povezovanja. Naloge so reševali z vnosnimi polji in padajočim 

menijem. Rešene dokumente so učenci shranili v vnaprej pripravljeno mapo z geslom, ki 

mu ga je povedala učiteljica. S takim pristopom je vzpostavljen nadzor nad 

shranjevanjem dokumenta. Če učenec ni znal shraniti dokumenta, mu je učiteljica 

pomagala. Dokument je bil tako shranjen in na voljo za ocenjevanje. Seveda točk za 

znanje shranjevanja v tem primeru učenec ni dobil.  

Drugi del naloge objektivnega tipa za ocenjevanje je bila izdelava računalniškega 

dokumenta. Učenec je na namizju poiskal ikono računalniškega programa in s pomočjo 

navodil samostojno oblikoval nov dokument. Po končanem delu je izdelek shranil enako 

kot vprašalnik z novim geslom. Tudi pri shranjevanju tega dokumenta je bila učiteljica 

pozorna, da ni prihajalo do pomot in s tem izgubljenih izdelkov. 

4.2.2. POTEK POSTOPKA V EKSPERIMENTALNI SKUPINI 

V eksperimentalni skupini so ure pouka ravno tako potekale v računalnici. Učiteljica je za 

svoje delo uporabila sodobna učna sredstva. Poleg računalnika z ustreznimi 

računalniškimi programi in projektorja je uporabljala še MI-tablo. Z možnostjo premikanja, 

odkrivanja, skrivanja in izdelave hiperpovezav je učiteljica k sodelovanju povabila tudi 

učence. Učenci so med podajanjem snovi prihajali k tabli in reševali naloge. Vsak učenec 

je imel za delo na voljo tudi svoj namizni računalnik z računalniškimi programi.  

V prvi uri so bili tudi učenci eksperimentalne skupine seznanjeni s temo in načinom dela. 

Besede za zapomnitev so učenci s pomočjo MI-table spoznavali z brisanjem skrite slike. 
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Pri spoznavanju besed je slike odkrivala učiteljica in jim besedo narekovala, da so jo 

učenci zapisali prvič na papir in drugič s pomočjo računalnika. Pomen besed jim je 

razložila med podajanjem učne snovi. Tudi ponavljanje novih besed je na koncu ure 

potekalo s pomočjo MI-table. Učenci so posamezno prihajali k tabli in tokrat sami 

odkrivali sliko toliko časa, da so jo prepoznali. Po predstavitvi so učenci besede zapisali. 

Sledila sta pregled in dopisovanje manjkajočih besed. 

Predstavitev nove učne snovi je bila učencem predstavljena s pomočjo MI-table. Učenci 

so prihajali k tabli in reševali naloge, učenci v klopeh so jim pri reševanju pomagali. Z 

reševanjem nalog so učenci aktivno sodelovali pri usvajanju novega znanja o 

obravnavanem programu. Kljub formalno frontalnemu pristopu podajanja nove učne 

snovi so bili učenci pri izvedbi ure aktivni. Sodelovali so tako z učiteljico kot med seboj.  

Za ponovitev snovi so tudi učenci v eksperimentalni skupini reševali vprašalnik, izdelan v 

programu urejevalnika besedil Word. S pomočjo MI-table so učenci tudi v tem delu ure 

prihajali k tabli in reševali vprašalnik. Učiteljica je pri delu hitro opazila težave, ki so jih 

imeli učenci pri reševanju zahtevane naloge. Učiteljica je bila pozorna tudi na težave 

učencev zaradi tehnične uporabe MI-table. 

Druga ura v eksperimentalni skupini je potekala v znamenju ponavljanja in utrjevanja 

pridobljenega znanja. Učiteljica in učenci so še enkrat skupaj pregledali predstavitev na 

MI-tabli. Učiteljica je pri tem pazila, da so učenci dobivali druge naloge in vprašanja kot 

prvo uro. Skupaj je razred s pomočjo MI-table rešil tudi vprašalnik za preverjanje 

teoretičnega znanja o obravnavanem programu. Vprašalnik so učenci nato rešili še na 

svojih namiznih računalnikih. Čeprav so učenci reševali vprašalnik dvakrat, niso 

prekoračili časa, določenega za ta del naloge. Pomoč učiteljice pri individualnem 

reševanju skoraj ni bila več potrebna.  

Slika 34: Primera odkrivanja slike na MI-tabli 
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Kakor v kontrolni skupini je tudi tu sledila predstavitev izdelave računalniškega 

dokumenta. Učenci so dobili pisna navodila za izdelavo dokumenta. Učiteljica je s 

pomočjo MI-table aktivirala zahtevani program in učence, ki so prihajali k tabli, pri delu le 

usmerjala. Vsak učenec je pri tabli izdelal le en korak, učenci v razredu so bili aktivni in 

komentirali nastajanje računalniškega dokumenta. Izdelek je nastajal pred njihovimi očmi 

in z njihovo soudeležbo. V razredih, kjer je čas dopuščal, so učenci izdelali dva 

dokumenta. Na koncu so računalniški izdelek učenci individualno izdelali na svojih 

namiznih računalnikih. Med izdelovanjem dokumenta so nekateri učenci poskušali 

izdelek izboljšati, polepšati.  

Za konec ure so učenci snov utrdili z dodatnimi nalogami oziroma didaktičnimi igrami. 

Eksperimentalna skupina je naloge najprej reševala s pomočjo MI-table. S pomočjo 

orodja v MI-tabli so učenci odkrivali, brisali, označevali in prestavljali objekte, ki so bili 

povezani z obravnavano temo. Kakor pri ostalih temah so naloge reševali učenci, ki so 

prihajali k tabli, ostali učenci pa so jim pri tem pomagali. S pomočjo MI-table so učenci 

eksperimentalne skupine reševali tudi igre spomin (Match in memory) in sestavljanke 

Slika 36: Primera didaktične igre spomin (Match in memory). 

Slika 35: Primera didaktične igre Sestavljanka (Photograph Puzzle 
Marker) 
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(Photograph Puzzle Marker), ki jih je avtorica oblikovala s snovjo, obravnavano pri 

usvajanju računalniškega programa. Skupinsko reševanje nalog je postalo pravo 

tekmovanje in razred je bil zelo živahen. Ko so učenci skupinsko rešili vse naloge, so 

delo nadaljevali na namiznih računalnikih. Število individualno rešenih nalog in iger je 

učiteljica zabeležila v preglednico za motivacijo. Učenci, ki so želeli zaključiti pred 

zvonjenjem, so si lahko poiskali igre po želji, ki pa niso več štele v okvir eksperimenta.  

Tretja ura v eksperimentalni skupini je bila enaka kot v primerjalni skupini. Na začetku 

tretje ure so učenci v wordov dokument, ki so ga morali odpreti z bližnjico na namizju, po 

spominu napisali spoznane besede. Število zapisanih besed smo v eksperimentu zapisali 

v seznam zapomnitve. 

Znanje so pokazali z reševanjem vprašalnika, katerega bližnjico so tudi našli na namizju. 

Naloge teoretičnega dela znanja smo preverjali z enakimi nalogami kot v kontrolni 

skupini. Uporabili smo naloge alternativnega in izbirnega tipa, naloge z dopolnjevanjem 

in urejanjem ter naloge povezovanja. Naloge so učenci reševali z vnosnimi polji in 

padajočim menijem. Rešene dokumente so učenci shranili v vnaprej pripravljeno mapo z 

geslom, ki jim ga je povedala učiteljica. Tako kot v kontrolni skupini je učiteljica nadzirala 

shranjevanje, da ni prihajalo do pomot. 

Na namizju so učenci poiskali ikono računalniškega programa tudi za drugi del naloge. S 

pomočjo pisnih navodil so učenci samostojno oblikovali nov dokument. Po končanem 

delu so izdelek shranili v narejeno mapo, enako kot vprašalnik, a z novim geslom.  

4.2.3. UČNA SNOV PO POSAMEZNIH RAZREDIH 

Po kurikulumu se na osnovnih šolah s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim 

standardom poučuje predmet Računalniško opismenjevanje. Računalniško 

opismenjevanje je specialno pedagoška dejavnost v drugem triletju, ki se ne ocenjuje. 

Učenci usvajajo znanje po svojih sposobnostih in predznanju. Tudi usvojitev le 

minimalnih ciljev učencem znanje, pridobljeno pri računalniškem opismenjevanju, 

omogoča boljšo emocionalno in socialno varnost.  

V tretjem triletju učenci usvajajo znanje s področja računalništva pri izbirnem predmetu. V 

sedmem razredu se izbirni predmet s področja računalništva imenuje Urejevalnik besedil, 

v osmem razredu Računalniška omrežja in v devetem Multimedija. Znanje, pridobljeno v 

drugem triletju, se pri izbirnem predmetu nadgrajuje, poglablja in razširja. Še večji 
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poudarek je dan izdelavi računalniških izdelkov, ki se povezujejo z drugimi učnimi 

predmeti.  

4.2.3.1. Četrti razred 

Učenci sistematično spoznavajo računalnik. Najprej usvajajo znanje o ergonomski 

postavitvi računalnika v prostor. Spoznajo sestavo računalnika, njegovo delovanje in 

njegovo uporabnost. Spretnejši učenci povežejo osnovne vhodne in izhodne naprave 

računalnika. Z usvajanjem osnovnih veščin uporabe tipkovnice in miške spoznavajo dva 

računalniška programa. Prvi je grafični program, Risar, ki učencem omogoča risanje in 

uporabo računalniške miške. Drugi program je program za urejanje besedil, Word, kjer 

učenci bolje spoznajo uporabo tipkovnice.  

V urah eksperimenta so učenci 4. razreda usvajali nove, še nepoznane ukaze v obeh 

omenjenih računalniških programih.  

Najprej jim je bilo predstavljenih in razloženih pet novih besed: računalnik, Word, Slikar, 

disketa in dvigalka. Vse besede so bile del učne snovi in z razumevanjem njihovega 

pomena so lažje reševali teoretični del naloge. Besede so morali razumeti tudi pri branju 

oziroma izdelavi računalniškega dokumenta. 

V teoretičnem delu naloge so morali za ocenjevanje rešiti štiri naloge. V prvi nalogi 

alternativnega tipa so med trditvami poiskal pravilna odgovora, ki sta povedala, zakaj 

uporabljamo obravnavana računalniška programa. Pri drugi nalogi izbirnega tipa so 

pravilen odgovor izbrali s podčrtavanjem. Izbrati so morali pravilno zaporedje kombinacije 

treh tipk, s katerimi lahko narišemo smeška. V tretji nalogi so z dopolnjevanjem v vnosna 

polja poimenovali dve ikoni, in sicer ikoni obeh obravnavanih programov. Četrta naloga 

izbirnega tipa je od učencev zahtevala znanje izbiranja pravilnega zaporedja ukazov za 

kopiranje. Številke zaporedja so izbirali v padajočem meniju. Kopiranje slike je bila ena 

od ključnih nalog za izdelavo računalniškega dokumenta. Rešeni vprašalnik so učenci 

shranili v vnaprej pripravljeno mapo. Geslo za poimenovanje dokumenta jim je povedala 

učiteljica.  

Za izdelavo računalniškega dokumenta so učenci uporabljali programa Word za 

urejanje besedil in program Risar za risanje. Končni računalniški dokument je moral biti 

shranjen kot wordov dokument. Dokument je moral vsebovati naslov, besedilo in sliko, 

narisano s programom Slikar. Učenci so po pisnih navodilih najprej odprli računalniški 

program Word. Za oblikovanje naslova so v traku z ukazi pod jezičkom Osnovno v 
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skupini Slogi izbrali Naslov1. Naslov je bil sestavljen iz dveh besed: Pisana hiša. Sledil je 

narek kratke povedi, ki je moral biti napisan v navadnem slogu. Na koncu povedi so 

učenci s kombinacijo treh tipk naredili smeška. Dokument so nato minimirali in aktivirali 

računalniški program Slikar. S pomočjo geometrijskih likov so učenci narisali hišo ter jo 

pobarvali s pomočjo orodij in barvne palete. Naslednja naloga je od učencev zahtevala 

znanje obrezovanja slike. Izrezano sliko so morali prekopirati v predhodno narejen 

wordov dokument. Ukaze za kopiranje so učenci našli na traku na vrhu ekrana ali pa so 

uporabili bližnjice s kombinacijo tipk. Znati je bilo treba tudi ponovno obnoviti dokument iz 

statusne vrstice. Zadnja naloga je bila shranjevanje v vnaprej narejeno mapo z geslom, ki 

je bilo zapisano v navodilih. 

4.2.3.2. Peti razred 

V petem razredu po učnem načrtu učenci ponavljajo pridobljeno znanje iz četrtega 

razreda. S pravilno postavitvijo računalnika v prostor skrbijo za svoje zdravje. Povečujejo 

znanje o poznavanju delovanja računalnika in njegovih sestavnih delih. Pridobivajo 

spretnosti uporabe miške in povečujejo znanje o uporabi tipkovnice oziroma njenih delov. 

Utrjujejo in nadgrajujejo znanje že poznanih računalniških programov. Z usvajanjem 

novih računalniških programov širijo možnosti za novo uporabo računalnika kot 

sodobnega učnega pripomočka. Pri predmetu matematika učenci večkrat uporabljajo 

računalniški program Excel, to je program za urejanje preglednic, pri slovenščini in drugih 

predmetih pa programa Word in PowerPoint. To sta programa za urejanje besedil in za 

Slika 37: Primera računalniškega izdelka učencev 4. razreda 
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oblikovanje predstavitev. Za eksperiment je bilo treba izbrati računalniški program, ki ga 

učenci še niso poznali in bi usvojeno znanje lahko uporabili tudi pri drugih predmetih. 

Avtorica je v ta namen izbrala program, ki so ga naredili pri Microsoftu in je po uporabi 

zelo podoben programoma, ki ju že poznajo. Učenci so z usvojenim znanjem 

računalniškega programa Publisher izdelali osebno vizitko. Pri izbiri oblike so imeli proste 

roke. Razen osebnih podatkov, ki so jih morali vpisati v vizitko, so slike in obliko lahko 

izbirali po lastnih željah in interesih. 

Pomembne besede, ki so jih učenci petega razreda najprej spoznali, so bile: računalnik, 

Publisher, predloga, kartonček, kopiraj in osebna vizitka.  

Sledilo je reševanje nalog za ocenjevanje teoretičnega znanja. Prav tako kot učenci 

četrtega razreda so tudi učenci petega razreda reševali štiri naloge. V prvi nalogi so v 

nalogi alternativnega tipa pokazali znanje uporabe računalniškega programa Publisher. 

Poznati so morali tudi uporabo osebne vizitke, ki so jo pozneje izdelali v praktičnem delu 

ocenjevanja znanja. S podčrtavanjem besedila so reševali naloge izbirnega tipa. Izbrati 

so morali pravilno zaporedje kombinacijskih tipk za označevanje, kopiranje in prilepljanje 

slike. V tretji nalogi so z dopolnjevanjem v vnosna polja poimenovali tri ikone, ki so jih 

morali poznati pri uporabi računalniškega programa Publisher. V zadnji nalogi so 

prepoznavali ikone, tokrat ikone računalniških programov, ki jih najdemo na namizju ali v 

opravilni vrstici. S pravilnim poimenovanjem ikone so reševali nalogo povezovalnega 

tipa. Odgovore so izbirali v padajočem meniju. Rešeni vprašalnik so učenci shranili v 

vnaprej pripravljeno mapo. Geslo za poimenovanje dokumenta jim je povedala učiteljica. 

Računalniški dokument so učenci izdelali v programu Publisher za oblikovanje 

dokumenta. Program vsebuje več predlog in več orodij za lažje oblikovanje publikacij kot 

znani program Word za urejanje besedil. Učenci so oblikovali vizitko z izmišljenimi 

osebnimi podatki, vstaviti pa so morali tudi sliko, ki so jo po lastni izbiri poiskali na 

internetu. Slika ali geometrijski vzorec sta morala pokrivati tudi celotno zadnjo stran 

dokumenta.  

Po pisnih navodilih so učenci najprej na namizju poiskali bližnjico in aktivirali računalniški 

program Publisher. Med najbolj priljubljenimi oblikami so izbrali predlogo Vizitke. Med 

nameščenimi predlogi vizitk so učenci poiskati tisto, ki jim je bila najbolj všeč. Zaradi 

varovanja podatkov so si učenci podatke izmislili. Podatke so vpisali v vnosna polja, in 

sicer ime in priimek, naslov bivališča, telefonsko številko ter e-poštni naslov. V vnosno 
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polje za sliko so želeno sliko prekopirali z interneta. Neizpolnjena vnosna polja je bilo 

treba izbrisati. Zaradi večje popestritve izdelka in širjenja znanja računalniškega 

programa so učenci v tretji nalogi v traku v zavihku Načrt strani izbrali novo barvno 

shemo. To pridobljeno znanje bodo učenci lahko uporabili pri oblikovanju dokumentov za 

osebno uporabo. Prva stran vizitke je bila tako zaključena. V četrti nalogi je učenec v 

traku v zavihku Vstavljanje v meniju Strani odprl novo stran, ki je predstavljala zadnjo 

stran vizitke. Na zadnjo stran dokumenta so s spleta prenesli sliko, ki so jo tudi izbrali po 

lastni presoji. Dokument Vizitka, narejen s pomočjo računalniškega programa Publisher, 

so shranili v vnaprej narejeno mapo pod imenom, napisanim v pisnih navodilih. Za konec 

dela so vizitko še natisnili, in če so imeli čas, so za tiskanje lahko vnesli prave osebne 

podatke. 

4.2.3.3. Šesti razred 

Tudi v šestem razredu učenci utrjujejo in nadgrajujejo pridobljeno znanje. Učenci v tem 

razredu izdelujejo računalniške dokumente v povezavi z drugimi učnimi predmeti. Učitelj 

računalništva je pri načrtovanju učne snovi povezan z drugimi učitelji, ki poučujejo v 

razredu. Usvajajo tudi novo znanje na področju računalniškega omrežja. Spoznavajo 

uporabnost omrežij za šolsko delo. Poudarek pri uporabi svetovnega spleta je seznanitev 

učencev z njegovo varno uporabo.  

Besede, izvzete iz učne snovi, so bile: računalnik, Google, zemljevid, ikona, oblikovanje, 

vnosno polje in turistični vodič. Besede so učenci spoznali in spoznali njihov pomen pri 

prvi uri. V drugi uri so besede slišali le med podajanjem snovi in niso bile posebej 

poudarjene. Na začetku tretje ure so besede napisali s priklicem v wordov dokument. 

Slika 38: Primer računalniškega izdelka – vizitka (sprednja in zadnja stran)  
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Učenci šestega razreda so morali rešiti pet nalog in s tem pokazati usvojeno teoretično 

znanje. Prva naloga alternativnega tipa je vsebovala štiri trditve. S pravilnim odgovorom 

so učenci pokazali znanje o uporabnosti spletnega iskalnika Google in Google zemljevidi. 

Zaporedje tipk oziroma bližnjic na tipkovnici, ki jih uporabljamo za kopiranje celotnega 

dokumenta, so učenci izbirali v drugi nalogi in ga s podčrtavanjem označili. Tretja naloga 

je vsebovala vnosna polja, v katera so morali poimenovati ikone, uporabljene pri 

umeščanju objektov ali slik med besedilo. Četrta naloga je bila namenjena utrditvi znanja, 

potrebnega za kopiranje slik ali posameznih delov besedila. S pomočjo padajočega 

menija so izbirali pravilno zaporedje teh ukazov. Zadnja naloga je bila naloga 

povezovanja, od učencev je zahtevala poznavanje ikon obravnavanih programov. Učenci 

so morali povezati sliko in besedilo. V padajočem meniju so izbirali črko, ki je označevala 

ikone obravnavanih programov.  

Učenci šestega razreda so pri izdelavi računalniškega dokumenta uporabljali 

računalniški program za urejanje besedila Word. Po treh letih učenci program že poznajo 

in ga radi uporabljajo. Vsako leto nadgrajujejo znanje, kar jim omogoča, da so izdelki tudi 

estetski. V povezovanju z drugimi računalniškimi programi in s svetovnim spletom znajo 

izdelati lepe in kakovostne računalniške izdelke. Pri urah eksperimenta so iskali slike in 

podatke z dvema različnima spletnima brskalnikoma. V iskalnem stroju – Google so 

morali poiskati slike in jih pravilno umestiti v dokument. V spletni aplikaciji z zemljevidi – 

Google zemljevid so iskali podatke o zahtevani poti. Del besedila so morali prepisati v 

nov dokument, del pa prekopirati. Računalniški izdelek, ki so ga oblikovali učenci šestega 

razreda, se je povezoval s predmetom družboslovje. 

Na mizi poleg računalnika so učence čakala pisna navodila. Dokument z naslovom 

Turistični vodič so našli na računalniškem namizju. V dokument so morali vnesti naslov 

»Turistični vodič«. Slog in velikost črk so izbirali sami. Sledila je naloga, ki so jo reševali z 

brskanjem po spletu. S pomočjo programa za brskanje po spletu Google so poiskali 

prosto enciklopedijo – Wikipedijo in v njej članek o loškem gradu. Njihova naloga je bila 

seznaniti se z vsebino in poiskati zahtevano poved, jo označiti in kopirati v pripravljeni 

dokument Turistični vodič, v polje besedilo. Sledilo je brskanje po svetovnem spletu s 

pomočjo brskalnika Google zemljevidi. V vnosno polje so morali pravilno vpisati 

škofjeloški grad. Z aktiviranjem povezave »Navodila za pot« se je odprlo novo vnosno 

polje, kamor so učenci vnesli naziv šole. Na zemljevidu se je označila pot od šole do 

gradu. Učenci so sliko zemljevida z označeno potjo izrezali in jo skopirali v dokument 
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Turistični vodič. Sledila je težja naloga. Vrniti se je bilo treba v brskalnik in v navodilih za 

pot poiskati dva podatka. Prvi je bil, koliko časa potrebujemo, da pot prehodimo, in v 

koliko časa jo prevozimo. Najdena podatka so učenci zapisali v vnosna polja v Turistični 

vodič. Dokument so shranili v vnaprej pripravljeno mapo z geslom, zapisanim v navodilih. 

Za konec so dokument še natisnili. 

4.2.3.4. Sedmi razred 

V sedmem razredu učenci usvajajo računalniško znanje pri izbirnem predmetu. Poudarek 

učne snovi je na urejevalniku besedil Word. Čeprav so učenci ta program uporabljali že 

tri leta, sta njegovi uporabnost in obsežnost zelo veliki. Učenci so s pomočjo 

računalniškega programa urejevalnika besedila Word izdelali večji računalniški dokument 

z uporabo teme. Teme so umeščali v vnaprej oblikovane predloge, ki omogočajo 

izdelavo ličnih seminarskih nalog. 

Besede, ki so bile pri podajanju snovi večkrat slišane (in jih je bilo treba tudi razumeti za 

oblikovanje dokumenta), so bile: računalnik, Word, naslovnica, raziskovalec, vnosno 

polje, vodni žig in glava dokumenta. 

Teoretično znanje se je prav tako kot v ostalih razredih preverjalo z vprašalnikom, 

oblikovanim s programom Word. Pri prvi nalogi alternativnega tipa je učenec z 

označevanjem v vnosnem polju izbiral pravilne trditve o obravnavanem programu. V 

Slika 39: Primer izdelave turističnega vodiča 
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drugi nalogi izbirnega tipa je s podčrtavanjem izbiral pravilno zaporedje tipk za kopiranje 

celotnega dokumenta. Teme, naslovnica in vodni žig so bile najbolj uporabljene ikone iz 

obravnavanega programa. Učenci so jih v tretji nalogi v vnosnih poljih tudi poimenovali. Z 

urejanjem pravilnega zaporedja uporabe ukazov pri kopiranju slik so učenci rešili četrto 

nalogo. S povezovanjem ikon operacijskega sistema z njihovimi imeni so učenci pokazali 

znanje pri zadnji peti nalogi. Vprašalnik so shranili v mapo na namizju. Ime dokumenta 

jim je povedala učiteljica. 

Urejevalnik besedil Word za izdelavo daljših dokumentov ponuja predloge oziroma teme, 

ki so jih učenci uporabili za računalniški dokument. Z ustreznim besedilom so izpolnili 

naslovnico in ji dodali sliko. Usvojili so tudi znanje uporabe vodnega žiga. Spoznali so 

pomen glave in noge dokumenta. Slike in besedilo, ki so jih uporabili pri izdelavi naloge, 

so imeli v mapi na namizju. Pri izdelavi naloge smo upoštevali poznavanje programa in z 

vnaprej pripravljenim gradivom skrajšali oblikovanje računalniškega dokumenta. 

Dokument so učenci naredili po pisnih navodilih. V traku so pod zavihkom Vstavljanje 

poiskali določeno obliko Naslovnice. Izpolniti so morali štiri vnosna polja, ostala pa 

zbrisati. Sledilo je vstavljanje nove strani. Na drugi strani so v glavo dokumenta vnesli 

Slika 40: Primer izdelave Word-ovega dokumenta z uporabo teme 
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naslov besedila, v nogo dokumenta pa izmišljena ime in priimek. V mapi Slike na namizju 

so našli sliko gozda, ki so ga v dokument vnesli kot vodni žig za ozadje dokumenta. Prav 

tako so na namizju poiskali dokument z naslovom Besedilo. Besedilo so prekopirali v 

nastajajoči dokument. Sliko, ki so jo vstavili med besedilo, so našli v zavihku Vstavljanje, 

ikona Slike. Sliko so med besedilo umestili z ukazi možnosti postavitve. Zaključen 

dokument so shranili v vnaprej pripravljeno mapo na namizju. Ime dokumenta je bilo 

navedeno v pisnih navodilih. 

4.2.3.5. Osmi razred 

V osmem razredu se izbirni predmet s področja računalništva imenuje Računalniška 

omrežja. V eksperimentu so učenci usvojili znanje o uporabi računalniškega oblaka. Za 

delo smo uporabili Microsoftov program OneDrive. Besedilo so našli na namizju, slike pa 

so poiskali na svetovnem spletu.  

Pomembne besede, ki so si jih poskušali zapomniti in v tretji uri zapisati, so bile: 

računalnik, oblak, OneDrive, dokument, raziskovalec, spletni brskalnik, zapomniti so si 

morali tudi kombinacijo tipk. Razlago vseh besed so spoznali med obravnavo učne snovi.  

Teoretično znanje so tudi v osmem razredu, tako kot v vseh drugih, pokazali z 

reševanjem nalog, napisanih v dokumentu Word. V nalogi alternativnega tipa so učenci 

med štirimi trditvami potrdili dve pravilni, ki sta opisovali uporabo obravnavanega 

programa. Druga naloga je bila izbirnega tipa, izbrali so ga s podčrtavanjem. Za pravilno 

izbiro so morali poznati kombinacijo tipk za kopiranje celotnega dokumenta. V tretji nalogi 

so v vnosnih poljih poslovenili angleške ukaze, ki so jih uporabili v programu OneDrive. 

Pravilno zaporedje pri prenašanju dokumenta v računalniški oblak so učenci reševali v 

četrti nalogi. S povezovanjem v peti nalogi smo preverjali poznavanje ikon računalniških 

programov. 

Uporaba računalniških programih na strežnikih je v zadnjem času v porastu. Enostaven 

dostop z vsakega računalnika, povezanega z internetom, je velika prednost. Za prenos 

dokumentov ne potrebujemo več zunanjih spominskih medijev. Izdelave računalniškega 

dokumenta v osmem razredu v pravem pomenu besede ni bilo. Učenci so že narejene 

dokumente le nekoliko dopolnili in jih shranili v računalniški oblak. Tudi slike so samo 

poiskali na svetovnem spletu in jih shranili v mapo v računalniškem oblaku. Znanje 

uporabe računalniškega oblaka učenci lahko uporabijo pri shranjevanju dokumentov, ki 
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jih naredijo v računalnici ali doma in jih predstavijo pri pouku. Učenci in učitelji nimajo več 

težav z iskanjem spominskih medijev. 

Vsak učenec je prejel list z napisanim naslovom in geslom, s katerim se je prijavil na 

strežnik OneDrive. Na računalniškem namizju je v mapi 8_Gradivo_OneDrive našel dva 

wordova dokumenta. Dokumentoma je moral dopisati naslov in ga pod istim imenom 

shraniti. Na strežniku OneDrive je v mapi Dokumenti moral ustvariti dve mapi. Prvo mapo 

je poimenoval Pravljice. V novo mapo je z osebnega računalnika prenesel oba 

dokumenta. Sledila je naloga, v kateri je s pomočjo brskalnika po spletu Google tiskal 

sliki. Sliki sta morali biti smiselno povezani z besediloma. Sliki je shranil v novo narejeno 

mapo Slike v računalniškem oblaku. Na koncu je učenec enega od dokumentov dal na 

voljo na internetni naslov učiteljice. Sledila je le še odjava iz računalniškega oblaka. 

Odjava je pomembna, saj s tem preprečimo nepoobaščen dostop do naših dokumentov v 

računalniškem oblaku. 

Slika 42: Tekst shranjen na oblaku OneDrive. 

Slika 41: Oblikovane datoteke v programu OneDrive 
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4.2.3.6. Deveti razred 

Multimedija se imenuje predmet izbirnega računalniškega predmeta v devetem razredu. 

Učenci pri tem predmetu med drugim spoznavajo programe za urejanje preglednic in 

oblikovanje predstavitev. Učitelji se večinoma odločajo za uporabo paketa programov 

Microsoft Office, ki poleg ostalih programov vsebuje tudi urejevalnik besedil, urejevalnik 

preglednic in program oblikovanja predstavitev. Prednost uporabe programov enega 

podjetja je, da so si programi po uporabi primerljivi in znanje enega programa olajša 

usvajanje drugega programa. Za eksperiment smo zaradi večje verodostojnosti podatkov 

izbrali program za predstavitve Prezi, ki ga učenci še niso poznali. Na svetovnem 

omrežju je osnovna verzija brezplačna. Program se nekoliko razlikuje od 

predstavitvenega programa PowerPoint in zato je bilo učenje za učence zanimivo. S 

pomočjo računalniškega programa Prezi je bilo treba predstaviti Pustolovski park. 

Besede, ki so jih učenci »shranili« v spomin in jih priklicali tretjo uro, so bile: računalnik, 

Prezi, YouTube, minimiraj, prosojnica, diagram, disketa, okvir in pustolovski park. 

Besede so bile učencem predstavljene s pomočjo slik, pomensko pa so jih spoznali med 

obravnavo snovi. 

Teoretično znanje smo ocenjevali z vprašalnikom, ki je bil sestavljen tako kot v ostalih 

razredih, le vsebina je bila prilagojena obravnavani snovi. Uporabnost programa so 

pokazali s pravilnimi trditvami v nalogi alternativnega tipa. Pri predstavitvah učenci 

velikokrat podatke in slike poiščejo na svetovnem spletu in znanje kopiranja je 

pomembno. V drugi nalogi izbirnega tipa so pokazali, ali poznajo zaporedje kombinacij 

tipk za kopiranje celega dokumenta. Le malo je računalniških programov, ki so prevedeni 

v slovenščino. Med njimi žal ni program Prezi. Učenci so se morali naučiti nekaj 

angleških izrazov. V vnosna polja so vpisali slovenske besede za tri ključne ukaze pri 

uporabi programa. Programi, ki so dosegljivi v računalniškem oblaku, od uporabnika 

zahtevajo poznavanje postopka prijave in seveda ob koncu dela tudi odjave. V četrti 

nalogi, nalogi urejanja, je bilo treba naštete ukaze razporediti po pravilnem časovnem 

zaporedju uporabe. Za uporabo posameznih računalniških programov je pomembno 

poznavanje ikon z ukazi. Peta naloga je zahtevala poznavanje posameznih ikon. Z 

nalogo povezovanja so jih učenci pravilno poimenovali. Dokument so shranili v narejeno 

mapo na namizju in ga shranili pod imenom, ki ga je povedala učiteljica. 
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Računalniška predstavitvena naloga je bila narejena, kot je že bilo omenjeno, v 

računalniškem programu za predstavitve Prezi. Program najdemo v računalniškem 

oblaku in osnovna verzija je brezplačna. Program ponuja že oblikovana ozadja, pri 

katerih so oblike objektov, barvne kombinacije ter vrsta in velikost pisave že določene. 

Naša naloga je le vstaviti besedilo, grafe, slikovno gradivo in zvok. Seveda lahko po 

svojih potrebah dodajamo nove prosojnice, nove oblike obrob in puščice. Med delom 

lahko menjamo zaporedje posameznih prosojnic. Učenci v izdelovanju predstavitve s 

pomočjo računalniškega programa uživajo in velikokrat so pri delu zelo inovativni, 

predstavitve pa zanimive. 

Učenci so predstavitev delali po pisnih navodilih. Najprej so aktivirali program Prezi in se 

prijavili. Na začetnem zaslonu so odprli nov dokument, med ponujenimi ozadji so izbrali 

najbolj všečnega. Na prvo prosojnico so napisali zahtevani naslov. Drugi uporabljeni 

program je bil brskalnik Google. Z njim so poiskali internetno stran Pustolovskega parka 

na Bledu. Z aktiviranjem povezave so poiskali opis parka. Prvi odstavek opisa so 

prekopirali pod naslov na prvo prosojnico predstavitev. Na prvi prosojnici so oblikovali še 

nov okvir, v katerega so prekopirali sliko, ki so jo našli na domači strani pustolovskega 

parka. Kljub temu, da ostaja le ena prosojnica, so učenci s pravilno vstavljeno animacijo 

med predstavitvijo sliko pokazali še ločeno od besedila.  

Slika 43: Primer izdelave predstavitvene naloge v programu Prezi – začetna 
prosojnica 
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Na drugi prosojnici so učenci najprej napisali naslov, sledilo je vstavljanje diagrama s 

tremi krogi.  

V vsak krog so vstavili besedilo opisa treh poti, ki so jih prav tako našli v opisu 

pustolovskega parka. Tako so iz ene prosojnice s pravilnim vnosom animacije nastale tri 

»podprosojnice«.  

Na tretjo prosojnico so učenci prilepili video posnetek. Video posnetek so poiskali na 

internetni strani YouTube.  

Delo predstavitve je bilo tako končano. Zaradi lepšega predstavljanja računalniškega 

izdelka so učenci odstranili prazne prosojnice. Dokumenta ni bilo treba posebej 

Slika 44: Primer izdelave predstavitvene naloge v programu Prezi – 
prva prosojnica 

Slika 45: Primer izdelave predstavitvene naloge v programu Prezi -  prosojnica s 
tremi »podprosojnicamio« 
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shranjevati, ker se samodejno shranjuje med delom. Treba se je bilo le še odjaviti iz 

programa. 

4.3. POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Vsa statistična obdelava podatkov je bila narejena z računalniškim programom SPSS 

verzija 23 za osebne računalnike. 

Z delno analizo posameznih postavk smo ugotavljali veljavnost in zanesljivost celotnega 

merskega instrumentarija. Notranjo veljavnost za celoten instrument smo preverili s 

Cronbachovim testom alfa. Na vseh spremenljivkah smo izvedli celotno deskriptivno 

statistično analizo. 

Homogenost vzorca smo na spremenljivkah (večja motiviranost, večja aktivnost, boljša 

zapomnitev, boljši rezultati pri reševanju nalog objektivnega tipa, boljši rezultati pri 

reševanju nalog objektivnega tipa na kognitivnem področju ter primerjava med drugim in 

tretjim triletjem) preverjali z Levinovim testom homogenosti. Z analizo variance (ANOVO) 

pa smo iskali razlike med skupinami, kjer homogenost variance to dopušča.  

4.3.1. DESKRIPTIVNA ALI OPISNA STATISTIKA 

Deskriptivna ali opisna statistika prikaže lastnosti obravnavane populacije. To so prvi 

koraki v statistiki, ki zbirajo in razvrščajo pridobljene podatke. Statistični podatki so 

Slika 46: Primer izdelave predstavitvene naloge v programu Prezi –  
tretja prosojnica z vstavljenim video posnetkom 
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prikazani v obliki preglednic in grafov. Bistveni predstavljeni podatki so srednje vrednosti 

in variance.  

Njena naloga je prikazati vsaj dve statistični lastnosti posameznih obravnavanih enot. 

Najprej pokaže medsebojno povezanost in rezultate tega medsebojnega delovanja, nato 

pa raznolikost predstavljenih enot. Podatki, ki jih deskriptivna statistika pokaže za 

raznolikost, so aritmetična sredina (mean), mediana in modus (mode). Modus je 

najpogosteje se ponavljajoči podatek v obravnavani populaciji. Spremenljivost 

obravnavanih enot se lahko kažejo v preglednicah in grafih variance in standardnega 

odklona. Varianca predstavi, kako so pridobljene vrednosti razporejene glede na 

pričakovane vrednosti. Kako so te vrednosti razpršene, pa pokaže standardni odklon. Po 

opravljeni deskriptivni statistiki sledijo nadaljnje statistične obdelave.  

4.3.2. CRONBACHOV KOEFICIENT ALFA 

S Cronbachovim koeficientom alfa se meri indeks zanesljivosti. Koeficient je dobil ime po 

ameriškem psihologu Leeju Josephu Cronbachu, ki je prvi prepoznal uporabnost 

koeficienta. Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa se gibljejo od 0 do 1. Večja je 

vrednost, večja je zanesljivost. Sprejemljive vrednosti se gibljejo med 0,60 in 0,90. 

Notranja veljavnost opisuje, koliko v okviru vseh trditev posamezne trditve merijo iste 

zastavljene teze. Torej gre za povezanost vseh trditev v sklopu naših tez. Rezultati 

Cronbachovega koeficienta alfa prikazujejo, kako zanesljiv je celoten instrumentarij. 

Pri obravnavi Cronbachovega koeficienta alfa moramo včasih vedeti več in prepoznati 

mogoča dejstva, ki so vplivala na dobljene rezultate. Nizka vrednost koeficienta alfa je 

lahko posledica majhnega števila trditev, njihove slabe medsebojne povezanosti ali 

večdimenzionalnosti merjene hipoteze. V nasprotnem je visoka vrednost posledica dobre 

medsebojne povezanosti z vključitvijo dovolj trditev v hipotezah, ki merijo 

enodimenzionalni konstrukt.  

4.3.3. LEVENOV TEST HOMOGENOSTI 

Levenov test homogenosti je statistični test, s katerim se ugotavlja enakost varianc za 

spremenljivko, izračunano iz dveh ali več skupin. Statistični postopki v Levinovem testu 

homogenosti predpostavljajo, da je varianca populacije, iz katerih so sestavljeni vzorci, 

enaka. Kadar je vrednost iz Levinovega testa manj kot 0,05, je dobljena razlika v 
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vzorčnih variancah verjetna. Tako se ničelna hipoteza enakih varianc zavrne in se 

sklene, da obstaja razlika med variancami v populaciji. 

4.3.4. ANALIZA VARIANCE (ANOVA) 

Analiza variance oziroma ANOVA je v statistiki pogosto uporabljena statistična metoda. 

Uporablja se za enosmerno analizo variance, ki ugotavlja, ali obstaja pomembna razlika 

med tremi ali več neodvisnimi skupinami. Za zanesljivost in verodostojnost testa morajo 

obstajati določeni pogoji. Test analize variance je zelo robusten test, zato so včasih ti 

pogoji lahko tudi malo ohlapnejši.  

Prvi pogoj je, da so podatki normalno porazdeljeni po Gaussovi krivulji. Homogenost pa 

je drugi pogoj. Variance populacije za vsako skupino morajo biti enake oziroma med njimi 

ne sme obstajati statistično pomembna razlika. 
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5. REZULTATI 

Z upoštevanjem predhodnih raziskav na rednih osnovnih šolah smo pričakovali potrditev 

večine hipotez. Iz pridobljenih rezultatov je razvidno, da učenci pri izvedbi učnega 

procesa z MI-tablo več sodelujejo, imajo večjo motivacijo in posledično usvojijo več 

znanja, kar se potrdi pri preverjanju. Z zaznavanjem učne snovi po več sprejemnih 

kanalih hkrati, kar omogoča MI-tabla, snov enakovredno sprejemajo vsi učenci ne glede 

na svoj učni stil. Zaradi vseh teh prednosti poučevanja z MI-tablo smo dokazali, da so 

učenci z LMDR lažje usvajali potrebno znanje pri predmetu računalniškega 

opismenjevanja in izbirnem predmetu računalništvo. 

5.1. REZULTATI IN INTERPRETACIJA OPISNE STATISTIKE 

5.1.1. OPISNA STATISTIKA ZA CELOTEN VZOREC 

FREKVENCA GLEDE NA KRAJ ŠOLE 

V eksperimentu sta sodelovali dve šoli. V skupini kontrolne šole je sodelovalo 23 

učencev ali 46,9 %, vsi so bili veljavni. V skupini eksperimentalne šole je sodelovalo 26 

učencev, kar znaša 53,1 % in tudi tu so bili vsi veljavni. 

Preglednica 1: Frekvenca glede na kraj šole 

 
Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

V
e

lja
v
n

o
s
t šola A 26 53,1 53,1 53,1 

šola B 23 46,9 46,9 100,0 

Skupaj 49 100,0 100,0  

 

FREKVENCA GLEDE NA RAZRED ZA CELOTEN VZOREC 

Na obeh šolah so sodelovali učenci od četrtega do devetega razreda. Najmanj, sedem ali 

14,3 %, je bilo učencev iz šestega razreda. Najbolj številčen je bil sedmi razred, v 

katerem je sodelovalo deset ali 20,4 % učencev. V kar štirih razredih (četrti, peti, osmi in 

deveti) je bilo v času eksperimenta vključenih osem ali 16,3 % učencev.  
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Preglednica 2: Frekvenca glede na razred za celoten vzorec 

 
Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

V
e

lja
v
n

o
s
t 

4. razred 8 16,3 16,3 16,3 

5. razred 8 16,3 16,3 32,7 

6. razred 7 14,3 14,3 46,9 

7. razred 10 20,4 20,4 67,3 

8. razred 8 16,3 16,3 83,7 

9. razred 8 16,3 16,3 100,0 

Skupaj 49 100,0 100,0  

 

OPISNA STATISTIKA VSEH SPREMENJLJIVK ZA CELOTEN VZOREC 

V vzorcu je sodelovalo 49 učencev, izključenih učencev ni bilo.  

Pri motivaciji smo beležili število rešenih didaktičnih nalog v prvi in drugi uri poteka 

eksperimenta. Zgornje meje števila rešenih nalog ni bilo, vendar je iz spodnje 

preglednice razvidno, da so učenci rešili največ devet nalog. Nekateri učenci niso rešili 

nobene naloge. Učenci so v povprečju rešili 6,45 didaktične naloge, povprečni odklon od 

te vrednosti znaša 1,94 didaktične naloge. Polovica učencev je rešila več didaktičnih 

nalog kot šest in polovica učencev manj kot šest nalog. Tudi najpogostejša ponovitev 

rešenih nalog znaša šest nalog. 

Pri aktivnosti smo v intervalu petih minut beležili vidne odzive posameznih učencev. 

Beležili smo tako samoiniciativne odzive kot odzive na učiteljev poziv. Iz preglednice o 

beleženju aktivnosti je razvidno, da so se učenci v dveh urah izvajanja odzvali največ 

šestnajstkrat, najmanjši odziv je bil dvakrat. Povprečno so se odzivali 12,61-krat, 

standardni odklon znaša 3,62, mediana znaša 13 ponovitev.  

Zapomnitev pri učencih smo merili z zapisom zapomnjenih besed. Učenci so spoznali 

šest izrazov, povezanih z učno snovjo, nekateri izrazi so bili sestavljeni iz dveh besed. 

Zadnjo uro so morali besede zapisati v wordov dokument. Iz preglednice je razvidno, da 

si je nekaj učencev zapomnilo vseh šest besed, nekateri pa si niso zapomnili nobene. 

Povprečno so si zapomnili 4,24 izraza. Standardni odklon znaša 1,60 besede. Največ 

učencev si je zapomnilo po šest besed. 

Teoretični del naloge objektivnega tipa je od učencev zahteval znanje iz teorije 

obravnavane snovi. Naloge so bile ocenjene od ena do pet. Učenci so večinoma usvojili 

znanje za pet, nekateri učenci pa niso usvojili znanja, potrebnega za pozitivno oceno. 
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Srednja vrednost ocen, pridobljenih pri teoretičnem delu nalog, znaša 3,57, standardni 

odklon znaša 1,34. 

Pri kognitivnem delu naloge so učenci morali izdelati dokument s pomočjo 

računalniškega programa, ki so ga spoznali v prvih dveh urah eksperimenta. Ravno tako 

kot teoretični del naloge smo tudi tu izdelke ocenili z ocenami od 1 do 5. Med učenci so 

nekateri rešili nalogo odlično, nekateri pa naloge niso rešili pozitivno. Srednja vrednost 

ocene je nekoliko višja kot pri teoretičnem delu in znaša 3,76, standardni odklon pa 

znaša 1,35. 

Preglednica 3: Opisna statistika celotnega vzorca 
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Veljavnost 49 49 49 49 49 

Izključenost 0 0 0 0 0 

Srednja vrednost 6,45 12,61 4,24 3,57 3,76 

Standardna napaka 

srednje vrednosti 
,277 ,517 ,229 ,191 ,192 

Mediana 6,00 13,00 4,00 4,00 4,00 

Modus 6 16 6 5 5 

Standardni odklon 1,937 3,622 1,601 1,339 1,347 

Variance 3,753 13,117 2,564 1,792 1,814 

Rangi 9 14 6 4 4 

Minimum 0 2 0 1 1 

Maksimum 9 16 6 5 5 

Vsota 316 618 208 175 184 

 
FREKVENCA SPREMENLJIVKE AKTIVNOST ZA CELOTEN VZOREC 

Aktivnost oziroma odzivnost, tako samoiniciativna kot odzivnost na učiteljev poziv, se 

giblje od dvakrat do šestnajstkrat. Le 10,2 % učencev se je odzvalo sedemkrat oziroma 

manj kot osemkrat. Odstotki se nato dvigajo in dosežejo 23,7 % pri 16 ponovitvah. 

Izstopa le štirinajstkratna ponovitev, ki je bila zabeležena le enkrat. 
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Preglednica 4: Frekvenca spremenljivke aktivnost 

 
Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

V
e

lja
v
n

o
s
t 

2 1 2,0 2,0 2,0 

4 1 2,0 2,0 4,1 

5 1 2,0 2,0 6,1 

6 1 2,0 2,0 8,2 

7 1 2,0 2,0 10,2 

9 4 8,2 8,2 18,4 

10 4 8,2 8,2 26,5 

11 3 6,1 6,1 32,7 

12 5 10,2 10,2 42,9 

13 5 10,2 10,2 53,1 

14 1 2,0 2,0 55,1 

15 6 12,2 12,2 67,3 

16 16 32,7 32,7 100,0 

Skupaj 49 100,0 100,0  

 

FREKVENCA SPREMENLJIVKE MOTIVACIJA ZA CELOTEN VZOREC 

Iz preglednice 5 je razvidno, da so bili učenci tako prvo kot drugo uro za delo motivirani. 

Od 49 učencev le en učenec oziroma 2,0 % ni želel rešiti niti ene didaktične naloge,  

Preglednica 5: Frekvenca spremenljivke motivacija 

 Frekvenca Odstotek 
Veljavni 

odstotek 
Kumulativni odstotek 

V
e

lja
v
n

o
s
t 

0 1 2,0 2,0 2,0 

2 1 2,0 2,0 4,1 

3 2 4,1 4,1 8,2 

4 1 2,0 2,0 10,2 

5 6 12,2 12,2 22,4 

6 16 32,7 32,7 55,1 

7 6 12,2 12,2 67,3 

8 8 16,3 16,3 83,7 

9 8 16,3 16,3 100,0 

Skupaj 49 100,0 100,0  

 

vezane na obravnavano snov. Kar 55,1 % učencev je rešilo več kot šest nalog, 16,3 % 

učencev je rešilo devet didaktičnih nalog. Za reševanje večjega števila nalog ni bilo časa, 
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saj so bili učenci pri reševanju časovno omejeni. Naloge so učenci reševali po končanem 

pridobivanju in utrjevanju učne snovi do poteka šolske ure. 

FREKVENCA SPREMENLJIVKE ZAPOMNITEV ZA CELOTEN VZOREC 

Pri prvi uri je bilo učencem besedno in slikovno predstavljenih šest novih izrazov; izraz je 

lahko vseboval tudi dve besedi. Besede so zapisali prvič s svinčnikom na papir in drugič 

v dokument na računalnik. Med podajanjem snovi so jim bile besede razložene še enkrat. 

Ob koncu ure so jih ustno še enkrat skupaj ponovili. Pri uri utrjevanja so bile besede še 

slišane, a niso bile več poudarjene. Tretji dan si en učenec ni spomnil nobene besede, 

28,6 % učencev se je spomnilo vsaj štirih besed. Presenetljiv podatek glede na težave pri 

pomnjenju učencev z LMDR pa je bil, da si je vseh šest besed zapomnilo kar 30,6 % 

učencev. 

Preglednica 6: Frekvenca spremenljivke zapomnitev 

 
Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

V
e

lja
v
n

o
s
t 

0 1 2,0 2,0 2,0 

1 2 4,1 4,1 6,1 

2 5 10,2 10,2 16,3 

3 5 10,2 10,2 26,5 

4 14 28,6 28,6 55,1 

5 7 14,3 14,3 69,4 

6 15 30,6 30,6 100,0 

Skupaj 49 100,0 100,0  

 

FREKVENCA SPREMENLJIVKE V TEORETIČNEM DELU NALOGE OBJEKTIVNEGA 

TIPA ZA CELOTEN VZOREC 

Ocenjevanje pridobljenega znanja je potekalo tretjo šolsko uro. Učenci so pokazali 

pridobljeno zanje na dveh področjih. V teoretičnem delu naloge so bile naloge, v katerih 

so pokazali, koliko znanja so usvojili iz teorije obravnavanega računalniškega programa. 

Naloge so bile ocenjene z ocenami od 1 do 5. Za pozitivno oceno oziroma oceno dve je 

učenec moral pravilno rešiti vsaj 50 % nalog. Pet ali 10,2 % učencev ni doseglo pozitivne 

ocene, 42,9 % učencev je doseglo oceno tri ali manj. Kar 16 oziroma 32,7 % učencev pa 

je teoretični del naloge objektivnega tipa rešilo z odliko. 
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Preglednica 7: Frekvenca spremenljivke ocena teoretičnega dela naloge 

 
Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

V
e

lja
v
n

o
s
t 

1 5 10,2 10,2 10,2 

2 6 12,2 12,2 22,4 

3 10 20,4 20,4 42,9 

4 12 24,5 24,5 67,3 

5 16 32,7 32,7 100,0 

Skupaj  49 100,0 100,0  

 

FREKVENCA SPREMENLJIVKE OCENA NALOGE OBJEKTIVNEGA TIPA NA 

KOGNITIVNEM PODROČJU ZA CELOTEN VZOREC 

Drugi del naloge, ki so jo morali učenci opraviti, je bila izdelava računalniškega 

dokumenta, oblikovanega v obravnavanem programu. Programi so se razlikovali od 

razreda do razreda in so se po zahtevnosti stopnjevali po razredih. Kriterij pri 

ocenjevanju je bil enak kot pri teoretičnem delu naloge. Tudi pri tem delu naloge je bilo 

pet oziroma 10,2 % učencev neuspešnih. Več, in sicer kar 40,8 % učencev, pa je 

doseglo odlično oceno za izdelano naloge. 

Preglednica 8: Frekvenca spremenljivke kognitivni del naloge 

 Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

V
e

lja
v
n

o
s
t 

1 5 10,2 10,2 10,2 

2 4 8,2 8,2 18,4 

3 9 18,4 18,4 36,7 

4 11 22,4 22,4 59,2 

5 20 40,8 40,8 100,0 

Skupaj 49 100,0 100,0  
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5.1.2. OPISNA STATISTIKA ZA KONTROLNO SKUPINO 

FREKVENCA PO RAZREDIH V KONTROLNI SKUPINI 

V šoli s kontrolno skupino je sodelovalo pet razredov, od četrtega do devetega razreda. V 

treh razredih so bili po trije učenci, v dveh razredih po štirje učenci. Najštevilčnejši je bil 

sedmi razred, ki ga je obiskovalo šest ali 26,1 % učencev.  

Preglednica 9: Frekvenca po razredih v kontrolni skupini 

 
Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

V
e

lja
v
n

o
s
t 

4. razred 3 13,0 13,0 13,0 

5. razred 4 17,4 17,4 30,4 

6. razred 4 17,4 17,4 47,8 

7. razred 6 26,1 26,1 73,9 

8. razred 3 13,0 13,0 87,0 

9. razred 3 13,0 13,0 100,0 

Skupaj 23 100,0 100,0  

 

OPISNA STATISTIKA VSEH SPREMENLJIVK KONTROLNE SKUPINE 

V vzorcu je sodelovalo 23 učencev, izključenih učencev ni bilo.  

Pri motivaciji smo beležili število rešenih didaktičnih nalog. Največ je bilo rešenih devet 

nalog, nekateri učenci pa niso rešili nobene naloge. Učenci so v povprečju rešili 5,39 

didaktične naloge, povprečni odklon od te vrednosti je 2,02 didaktične naloge. Polovica 

učencev je rešila več didaktičnih nalog kot šest in polovica učencev manj kot šest nalog. 

Tudi najpogostejša ponovitev rešenih nalog znaša šest ponovitev. 

Pri aktivnosti so učenci dosegli največ 16 ponovitev. Najmanjša aktivnost je bila samo 

dvakratna ponovitev. Povprečno so se odzivali 10,70-krat, standardni odklon znaša 4,02. 

Mediana znaša 11 ponovitev. Najpogostejša ponovitev znaša devet odzivov posameznih 

učencev. 

Zapomnitev smo merili z zapomnitvijo šestih izrazov, ki so si jih nekateri učenci tudi 

zapomnili. Nekateri učenci si niso zapomnili nobene besed. Povprečno so si zapomnili 

4,30 besede. Standardni odklon znaša 1,55 besede. Največ učencev si je zapomnilo po 

štiri besede. 
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Pri teoretičnem delu naloge so nekateri učenci usvojili znanje za oceno pet, nekateri pa 

niso usvojili znanja, potrebnega za pozitivno oceno. Srednja vrednost ocen, pridobljenih 

pri teoretičnem delu nalog, znaša 3,52, standardni odklon pa 1,28. Mediana in modus 

znašata 4,0. 

Pri kognitivnem delu naloge so učenci ravno tako kot pri teoretičnem delu pri 

usvojenem znanju dobili ocene od ena do pet. Srednja vrednost ocene je nekoliko nižja 

kot pri teoretičnem delu in znaša 3,26, standardni odklon pa 1,21. Največkrat ponovljena 

je ocena štiri, mediana pa znaša 3. 

Preglednica 10: Opisna statistika kontrolne skupine 
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Veljavnost 23 23 23 23 23 

Izključenost 0 0 0 0 0 

Srednja vrednost 5,39 10,70 4,30 3,52 3,26 

Standardna napaka 

srednje vrednosti 
,421 ,837 ,323 ,266 ,253 

Mediana 6,00 11,00 4,00 4,00 3,00 

Modus 6 9 4 4 4 

Standardni odklon 2,017 4,016 1,550 1,275 1,214 

Variance 4,067 16,130 2,403 1,625 1,474 

Rangi 9 14 6 4 4 

Minimum 0 2 0 1 1 

Maksimum 9 16 6 5 5 

Vsota 124 246 99 81 75 

 

FREKVENCA SPREMENLJIVKE AKTIVNOST V KONTROLNI SKUPINI 

Aktivnost oziroma odzivnost, tako samoiniciativna kot odzivnost na učiteljev poziv, se 

giblje od dvakrat do šestnajstkrat. Manj kot sedemkrat v obeh urah se je odzvalo 21,7 % 

učencev. Izstopa le devetkratna ponovitev, ki znaša kar 17,4 %. Pri najvišjih dveh 

ponovitvah znaša 26 % in kaže veliko aktivnost učencev. 
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Preglednica 11: Frekvenca spremenljivke aktivnost kontrolne skupine 

 
Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

V
e

lja
v
n

o
s
t 

2 1 4,3 4,3 4,3 

4 1 4,3 4,3 8,7 

5 1 4,3 4,3 13,0 

6 1 4,3 4,3 17,4 

7 1 4,3 4,3 21,7 

9 4 17,4 17,4 39,1 

10 1 4,3 4,3 43,5 

11 3 13,0 13,0 56,5 

12 2 8,7 8,7 65,2 

13 2 8,7 8,7 73,9 

15 3 13,0 13,0 87,0 

16 3 13,0 13,0 100,0 

Skupaj 23 100,0 100,0  

 

FREKVENCA SPREMENLJIVKE MOTIVACIJA V KONTROLNI SKUPINI 

Tako kot za aktivnost tudi za motivacijo je iz preglednice razvidno, da so bili učenci tako 

prvo kot drugo uro za delo motivirani. Od 23 učencev jih je 21,7 % rešilo štiri ali manj kot 

štiri didaktične naloge. Največ nalog, tj. šest, je rešilo osem učencev oziroma 34,8 %. Z 

največ rešenimi možnimi nalogami se je izkazal en učenec. 

Preglednica 12: Frekvenca spremenljivke motivacija v kontrolni skupini 

 
Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

V
e

lja
v
n

o
s
t 

0 1 4,3 4,3 4,3 

2 1 4,3 4,3 8,7 

3 2 8,7 8,7 17,4 

4 1 4,3 4,3 21,7 

5 5 21,7 21,7 43,5 

6 8 34,8 34,8 78,3 

7 2 8,7 8,7 87,0 

8 2 8,7 8,7 95,7 

9 1 4,3 4,3 100,0 

Skupaj 23 100,0 100,0  
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FREKVENCA SPREMENLJIVKE ZAPOMNITEV V KONTROLNI SKUPINI 

Po predstavitvi in dveh zapisih si je od 23 učencev zapomnilo vseh šest izrazov kar šest 

učencev, kar znaša 26,1 %. Eden oziroma 4,3 % učencev si ni zapomnil nobene besede. 

Nekaj več kot 30 % učencev si je zapomnilo vsaj štiri besede.  

Preglednica 13: Frekvenca spremenljivke zapomnitev v kontrolni skupini 

 
Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

V
e

lja
v
n

o
s
t 

0 1 4,3 4,3 4,3 

2 2 8,7 8,7 13,0 

3 2 8,7 8,7 21,7 

4 7 30,4 30,4 52,2 

5 5 21,7 21,7 73,9 

6 6 26,1 26,1 100,0 

Skupaj 23 100,0 100,0  

 

FREKVENCA SPREMENLJIVKE OCENA TEORETIČNEGA DELA NALOGE 

OBJEKTIVNEGA TIPA ZA KONTROLNO SKUPINO 

Kontrolna skupina je pri teoretičnem delu naloge dosegla naslednje rezultate. Odlično 

oceno je doseglo šest učencev ali dobra četrtina vseh učencev. Dva učenca ali 8,7 % 

nista dosegla pozitivne ocene. Oceno tri ali manj je doseglo 43,5 % učencev. 

Preglednica 14: Frekvenca spremenljivke ocena teoretičnega dela naloge za 
kontrolno skupino 

 Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek Kumulativni odstotek 

V
e

lja
v
n

o
s
t 

1 2 8,7 8,7 8,7 

2 3 13,0 13,0 21,7 

3 5 21,7 21,7 43,5 

4 6 30,4 30,4 73,9 

5 3 26,1 26,1 100,0 

Skupaj 23 100,0 100,0  

 

FREKVENCA SPREMENLJIVKE OCENA NALOGE OBJEKTIVNEGA TIPA NA 

KOGNITIVNEM PODROČJU V KONTROLNI SKUPINI 

Drugi del naloge je zahteval od učencev več znanja in za izdelavo naloge so potrebovali 

tudi več časa. V kontrolni skupini so nalogo z odliko opravili trije učenci ali 13,0 %. 

Največ učencev, in sicer osem ali 34,8 %, je nalogo rešilo za oceno štiri, eden manj ali 
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30,4 % jih je za nalogo dobilo oceno dobro. Dobra polovica učencev ali 47,8 % je bila 

torej učencev, ki so za nalogo dobili oceno tri ali več. Z nezadostno oceno so bili ocenjeni 

trije učenci ali 13,0 %. 

Preglednica 15: Frekvenca spremenljivke ocena naloge objektivnega tipa na 
kognitivnem področju za kontrolno skupino 

 Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek Kumulativni odstotek 

V
e

lja
v
n

o
s
t 

1 3 13,0 13,0 13,0 

2 2 8,7 8,7 21,7 

3 7 30,4 30,4 52,2 

4 8 34,8 34,8 87,0 

5 3 13,0 13,0 100,0 

Skupaj 23 100,0 100,0  

 

5.1.3. OPISNA STATISTIKA ZA EKSPERIMENTALNO SKUPINO 

FREKVENCA PO RAZREDIH V EKSPERIMENTALNI SKUPINI 

V šoli z eksperimentalno skupino so sodelovali učenci od četrtega do devetega razreda. 

V treh razredih je bilo po pet učencev, v dveh razredih po štirje učenci. Najmanj učencev 

je bilo v šestem razredu, ki so ga obiskovali trije učenci ali 11,5 % učencev.  

Preglednica 16: Frekvenca po razredih v eksperimentalni skupini 

 
Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

V
e

lja
v
n

o
s
t 

4. razred 5 19,2 19,2 19,2 

5. razred 4 15,4 15,4 34,6 

6. razred 3 11,5 11,5 46,2 

7. razred 4 15,4 15,4 61,5 

8. razred 5 19,2 19,2 80,8 

9. razred 5 19,2 19,2 100,0 

Skupaj 26 100,0 100,0  
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OPISNA STATISTIKA VSEH SPREMENLJIVK EKSPERIMENTALNE SKUPINE 

V vzorcu je sodelovalo 26 učencev, izključenih učencev ni bilo.  

Pri motivaciji smo beležili število rešenih didaktičnih nalog. Največ je bilo rešenih devet 

nalog, pet nalog je bilo število najmanj rešenih nalog. Učenci so v povprečju rešili 7,38 

didaktične naloge, povprečni odklon od te vrednosti je 1,30 didaktične naloge. Polovica 

učencev je rešila več didaktičnih nalog kot 7,50 in polovica učencev manj kot 7,50 

naloge. Najpogostejša ponovitev rešenih nalog znaša šest ponovitev. 

Pri aktivnosti so učenci dosegli največ 16 ponovitev. Najmanjša aktivnost je bila samo 

desetkratna ponovitev. Povprečno so se odzivali 14,31-krat, standardni odklon pa znaša 

2,15. Mediana znaša 15,50 ponovitve. Najpogostejša ponovitev znaša 16 odzivov 

posameznih učencev. 

Preglednica 17: Opisna statistika eksperimentalne skupine 
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Veljavnost 26 26 26 26 26 

Izključenost 0 0 0 0 0 

Srednja vrednost 7,38 14,31 4,19 3,62 4,19 

Standardna napaka 

srednje vrednosti 
,255 ,422 ,328 ,278 ,260 

Mediana 7,50 15,50 4,00 4,00 5,00 

Modus 6 16 6 5 5 

Standardni odklon 1,299 2,150 1,674 1,416 1,327 

Variance 1,686 4,622 2,802 2,006 1,762 

Rangi 4 6 5 4 4 

Minimum 5 10 1 1 1 

Maksimum 9 16 6 5 5 

Vsota 192 372 109 94 109 
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Zapomnitev smo merili z zapomnitvijo šestih izrazov; nekateri učenci so si zapomnili 

vseh šest besed, nekateri pa le eno. Povprečno so si zapomnili 4,19 besede. Standardni 

odklon znaša 1,67 besede. Največ učencev si je zapomnilo šest besed. Mediana je štiri.  

Pri teoretičnem delu naloge so nekateri učenci usvojili znanje za oceno pet, nekateri pa 

niso usvojili znanja, potrebnega za pozitivno oceno. Srednja vrednost ocen, pridobljenih 

pri teoretičnem delu nalog, znaša 3,62, standardni odklon znaša 1,42, mediana 4, modus 

pa 6. 

Pri kognitivnem delu naloge so učenci ravno tako kot pri teoretičnem delu dobili ocene 

od 1 do 5 za usvojeno znanje. Srednja vrednost ocene je skoraj za polovico ocene višja 

kot pri teoretičnem delu in znaša 4,19, standardni odklon znaša 1,33. Največkrat 

ponovljena je ocena 5, prav tako je 5 tudi mediana. 

FREKVENCA SPREMENLJIVKE AKTIVNOST V EKSPERIMENTALNI SKUPIN 

Aktivnost v eksperimentalni skupini je bila zelo velika. Iz preglednice je razvidno, da ni 

bilo učenca, ki se ne bi odzval vsaj desetkrat. Kar 50 % učencev se je odzvalo z največjo, 

16-kratno odzivnostjo. Vse ostale frekvence znašajo 11,5 %, izstopa le 14-kratna 

ponovitev, zabeležena pri enem učencu. 

Preglednica 18: Frekvenca spremenljivke aktivnost eksperimentalne skupine 

 
Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

V
e

lja
v
n

o
s
t 

0 3 11,5 11,5 11,5 

2 3 11,5 11,5 23,1 

3 3 11,5 11,5 34,6 

4 1 3,8 3,8 38,5 

5 3 11,5 11,5 50,0 

6 13 50,0 50,0 100,0 

Skupaj 26 100,0 100,0  

 

FREKVENCA SPREMENLJIVKE MOTIVACIJA V EKSPERIMENTALNI SKUPINI  

Za spremenljivko motivacija je iz preglednice razvidno, da so bili učenci tako prvo kot 

drugo uro za delo zelo motivirani. Kar 50 % učencev je rešilo vsaj sedem didaktičnih 

nalog. Vsi so rešili vsaj pet nalog. Največ nalog, in sicer devet, je rešilo kar 26,9 % 

učencev. 
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Preglednica 19: Frekvenca spremenljivke motivacija v eksperimentalni skupini 

 
Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

V
e

lja
v
n

o
s
t 

5 1 3,8 3,8 3,8 

6 8 30,8 30,8 34,6 

7 4 15,4 15,4 50,0 

8 6 23,1 23,1 73,1 

9 7 26,9 26,9 100,0 

Skupaj 26 100,0 100,0  

 

FREKVENCA SPREMENLJIVKE ZAPOMNITEV V EKSPERIMENTALNI SKUPINI 

V eksperimentalni skupini si 7,7 % učencev ali dva učenca nista zapomnila nobene 

besede. Kar 34,6 % učencev ali devet učencev si je zapomnilo vseh šest izrazov. 

Nekoliko manj, in sicer 30,8 % učencev, si je zapomnilo polovico in manj kot polovico 

zahtevanih izrazov. Štiri izraze si je zapomnilo sedem učencev oziroma 26,9 % učencev, 

kar je za učence z LMDR že lep rezultat.  

Preglednica 20: Frekvenca spremenljivke zapomnitev v eksperimentalni skupini 

 
Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

V
e

lja
v
n

o
s
t 

0 2 7,7 7,7 7,7 

2 3 11,5 11,5 19,2 

3 3 11,5 11,5 30,8 

4 7 26,9 26,9 57,7 

5 2 7,7 7,7 65,4 

6 9 34,6 34,6 100,0 

Skupaj 26 100,0 100,0  

 

FREKVENCA SPREMENLJIVKE OCENA TEORETIČNEGA DELA NALOGE 

OBJEKTIVNEGA TIPA ZA EKSPERIMENTALNO SKUPINO 

Negativno oceno so v eksperimentalni skupini dobili trije učenci ali 11,5 % učencev, prav 

toliko učencev je dobilo oceno zadostno. Dobro oceno in več je dobilo kar 42,3 % 

učencev. Visoka je številka učencev, ki so dosegli najvišjo oceno, kar deset učencev 

oziroma 38,5 % učencev. 

 



84 
 

Preglednica 21: Frekvenca spremenljivke ocena teoretičnega dela naloge 
objektivnega tipa za eksperimentalno skupino 

  

FREKVENCA SPREMENLJIVKE OCENA NALOGE OBJEKTIVNEGA TIPA NA 

KOGNITIVNEM PODROČJU ZA EKSPERIMENTALNO SKUPINO 

Kognitivni del naloge je eksperimentalna skupina opravila dobro. Slaba četrtina, 23,1 % 

učencev, je bilo učencev, ki so bili za svoje delo ocenjeni z dobro ali manj. Kar 65,4 % ali 

17 učencev je za izdelavo računalniškega dokumenta dobilo oceno odlično. 

 
Preglednica 22: Frekvenca spremenljivke ocena naloge objektivnega tipa na 
kognitivnem podočju za eksperimentalno skupino 

 
Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

V
e

lja
v
n

o
s
t 

1 2 7,7 7,7 7,7 

2 2 7,7 7,7 15,4 

3 2 7,7 7,7 23,1 

4 3 11,5 11,5 34,6 

5 17 65,4 65,4 100,0 

Skupaj 26 100,0 100,0  

 

5.2. REZULTATI IN INTERPRETACIJA VELJAVNOSTI PO CRONBACHOVEM 

KOEFICIENTU ALFA 

Notranjo veljavnost smo preverili s Cronbachovim koeficientom alfa, ki ocenjuje 

zanesljivost z vidika notranje skladnosti. V obdelavo je bilo zajetih 49 učencev. Noben 

primer ni bil izključen. 

 

 
Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

V
e

lja
v
n

o
s
t 

1 3 11,5 11,5 11,5 

2 3 11,5 11,5 23,1 

3 5 19,2 19,2 42,3 

4 5 19,2 19,2 61,5 

5 10 38,5 38,5 100,0 

Skupaj 26 100,0 100,0  
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Preglednica 23: Povzetek 

 Numerus Odstotek 

Primeri 

Veljaven 49 100,0 

Izključenost 0 0 

Skupaj 49 100,0 

 
 
Preglednica 24: Statistični povzetek postavk 
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Srednja vrednost 

postavk 
6,127 3,571 12,612 9,041 3,531 14,465 5 

Varianca postavk 4,608 1,792 13,117 11,326 7,321 23,265 5 

Medpostavčne 

kovariance 
1,504 ,332 4,865 4,533 14,652 1,740 5 

Medpostavčne 

korelacije 
,379 ,154 ,693 ,539 4,503 ,036 5 

 

V preglednici 25 Statistika vseh spremenljivk so v tretjem stolpcu vidni popravljeni 

parametri po posameznih področjih skupne korelacije. Zanesljivost se mora gibati med 

0,2 in 0,7. Zanesljivost, manjša od 0,2, je slabša zanesljivost. V našem primeru je 

zanesljivost pri vseh spremenljivkah večja od 0,3. Najmanjšo zanesljivost kaže izračun 

na področju zapomnitve, in sicer 0,343. Največja zanesljivost je na področju motivacije, 

in sicer 0,658. 
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Preglednica 25: Statistika vseh spremenljivk 
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Motivacija 24,18 34,403 ,658 ,502 ,586 

Aktivnost 18,02 19,604 ,636 ,580 ,659 

Zapomnitev 26,39 43,326 ,343 ,452 ,703 

Teoretični del naloge 27,06 42,600 ,499 ,503 ,668 

Kognitivni dela naloge 26,88 42,443 ,505 ,308 ,667 

 

Cronbachov koeficient alfa oziroma največja veljavnost postavk znaša 0,708 za celoten 

instrumentarij. 

 
Preglednica 26: Statistična zanesljivost Cronbachovega koeficienta alfa 

Cronbachov 

koeficient alfa 

Cronbachov koeficient alfa na 

osnovi standardne postavke 
Število postavk 

,708 ,753 5 

5.3. PREVERJANJE HIPOTEZ 

5.3.1. PRVA HIPOTEZA – MI-TABLA MOTIVIRA UČENCE ZA ŠOLSKO DELO 

1H: Učenci z LMDR so pri obravnavi učne snovi z MI-tablo bolj motivirani za delo kot pri 

obravnavi z običajnimi učnimi pripomočki. 

Pri preverjanju prve hipoteze za spremenljivko motivacija je iz obeh šol sodelovalo 49 

učencev, od tega 23 učencev v kontrolni skupini in 26 učencev v eksperimentalni skupini. 

Aritmetična sredina za kontrolno skupino znaša 5,39, za eksperimentalno skupino pa 

7,38. Zanesljivost za srednjo vrednost, merjena s 95-odstotno zanesljivostjo, v kontrolni 

skupini na spodnji meji znaša 4,52, zgornja meja je 6,26. Pri eksperimentalni skupini 

spodnja meja znaša 6,86, zgornja meja pa 7,91. Največje število rešenih didaktičnih 

nalog iz kontrolne in tudi eksperimentalne skupine znaša devet nalog. V kontrolni skupini 

nekateri učenci niso rešili nobene naloge, v eksperimentalni skupini pa so učenci rešili 

najmanj po pet nalog. 
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Preglednica 27: Deskriptivna statistika za motivacijo 
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šola A 26 7,38 1,299 ,255 6,86 7,91 5 9 

šola B 23 5,39 2,017 ,421 4,52 6,26 0 9 

Skupaj 49 6,45 1,937 ,277 5,89 7,01 0 9 

 
Homogenost spremenljivke za motivacijo smo preverjali z Levenovim testom. Dobljeni 

rezultat pri izračunu znaša 0,275. Test je torej pokazal, da skupini pripadata isti populaciji 

in med njima ni strukturalnih razlik. Na podlagi tega rezultata lahko nadaljujemo 

statistično obdelavo in na spremenljivki motivacija naredimo še analizo variance. 

Preglednica 28: Levenov test homogenosti za motivacijo 

 
Levenova 

statistika 
df1 df2 Sig. 

Motivacija 1,218 1 47 ,275 

 
 Z analizo variance – ANOVA smo iskali razlike med kontrolno in eksperimentalno 

skupino pri spremenljivki motivacija. Rezultat analize znaša 0,000. 

Preglednica 29: ANOVA za motivacijo 

 

Vsota 

kvadriranih 

vrednosti 

df 

Kvadrirane 

srednje 

vrednosti 

F sig. 

M
o

ti
v

a
c

ij
a

 

Med skupinami 48,490 1 48,490 17,314 ,000 

V skupinah 131,632 47 2,801   

Skupaj 180,122 48    

 
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko potrdimo prvo hipotezo, in sicer, da so učenci z 

LMDR pri obravnavi učne snovi z MI-tablo bolj motivirani za delo kot pri obravnavi z 

običajnimi učnimi pripomočki. 
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Učenci so v obeh skupinah reševali izbrane didaktične naloge v igrah. Kontrolna skupina 

je imela na voljo le osebni računalnik in je naloge reševala individualno. Eksperimentalna 

skupina je naloge najprej reševala s pomočjo MI-table. Učenci so posamezno prihajali k 

MI-tabli in reševali naloge, učenci, ki so ostali v klopi, so jim pomagali. Igra je postala 

zanimiva in zelo družabna. Čeprav smo označili motivacijo samo učencu pri tabli, so 

učenci v eksperimentalni skupini skupaj beležili več rešenih nalog kot kontrolna skupina.  

5.3.2. DRUGA HIPOTEZA – MI-TABLA BOLJ MOTIVIRA UČENCE DRUGEGA 

TRILETJA KOT TRETJEGA TRILETJA 

2H: Učenci z LMDR drugega triletja so pri obravnavi učne snovi z MI-tablo bolj motivirani 

za delo kot učenci tretjega triletja. 

 
Drugo hipotezo za spremenljivko, da so učenci v drugem triletju bolj motivirani za šolsko 

delo z MI-tablo kot učenci v tretjem triletju, smo preverjali samo v eksperimentalni 

skupini. V drugem triletju je sodelovalo 12 učencev, tretje triletje je zastopalo 14 učencev. 

Preglednica 30: Deskriptivna statistika za motivacijo po triletjih 
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 Drugo triletje 12 7,25 1,422 ,411 6,35 8,15 5 9 

Tretje triletje 14 7,50 1,225 ,327 6,79 8,21 6 9 

Skupaj 26 7,38 1,299 ,255 6,86 7,91 5 9 

 

Aritmetična sredina za drugo triletje znaša 7,25, za tretje triletje pa 7,50. Srednja 

vrednost, merjena s 95-odstotno zanesljivostjo, v drugem triletju na spodnji meji znaša 

6,35, na zgornji meji pa 8,15. V tretjem triletju spodnja meja znaša 6,79, zgornja meja pa 

8,15. Največje število rešenih didaktičnih nalog v skupini iz drugega triletja znaša devet 

nalog, enako število so dosegli tudi v tretjem triletju. V tretjem triletju so učenci rešili 

najmanj šest nalog, za eno nalogo manj so učenci rešili naloge v drugem triletju.  
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Homogenost spremenljivke za motivacijo po triletjih smo preverjali z Levenovim testom. 

Dobljeni rezultat pri izračunu znaša 0,407. Test je torej pokazal, da med njimi ne 

obstajajo pomembne statistične razlike. Na podlagi tega rezultata lahko nadaljujemo 

statistično obdelavo in na spremenljivki motivacija po triletjih naredimo še analizo 

variance. 

Preglednica 31: Levenov test homogenosti za motivacijo po triletjih 

 Levenova 

statistika 
df1 df2 Sig. 

Motivacija ,714 1 24 ,407 

 
Z analizo variance – ANOVA smo iskali razlike med učenci v drugem triletju in učenci v 

tretjem triletju pri spremenljivki motivacija. Dobljeni rezultat znaša 0,634. 

Preglednica 32: ANOVA za motivacijo po triletjih 

 

Vsota 

kvadriranih 

vrednosti 

Df 

Kvadrirane 

srednje 

vrednosti 

F sig. 
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Med skupinami ,404 1 ,404 ,232 ,634 

V skupinah 41,750 24 1,740   

Skupaj 42,154 25    

 
Na podlagi dobljenih rezultatov drugo hipotezo zavrnemo. Učenci z LMDR drugega 

triletja pri obravnavi učne snovi z MI-tablo niso bolj motivirani za delo kot učenci 

tretjega triletja.  

Pri postavitvi te hipoteze smo predvidevali, da so učenci po treh letih dela z MI-tablo le-

tega že navajeni in jim ne pomeni novega izziva. Rezultati raziskave kažejo, da je bilo 

naše mišljenje napačno. Učenci so tudi v tretjem triletju še vedno motivirani za usvajanje 

znanja učne snovi z MI-tablo. Razlagi sta lahko dve. Prva govori v prid MI-table, saj je 

njena uporaba tako raznolika, da je za učence vedno nov izziv. Druga razlaga pa temelji 

na premajhni uporabi MI-table. Učencem motivacija za delo z MI-tablo ne upade, ker jo 

učitelji uporabljajo premalo.  
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5.3.3. TRETJA HIPOTEZA – MI-TABLA UČENCE SPODBUJA K AKTIVNEJŠEMU 

ŠOLSKEMU DELU  

3H: Učenci z LMDR so pri obravnavi učne snovi z MI-tablo aktivnejši kot pri obravnavi z 

običajnimi učnimi pripomočki. 

Pri preverjanju tretje hipoteze za spremenljivko aktivnost je iz obeh šol sodelovalo 49 

učencev, od tega 23 učencev v kontrolni skupini in 26 učencev v eksperimentalni skupini. 

Aritmetična sredina aktivnejšega šolskega dela za kontrolno skupino znaša 10,70, za 

eksperimentalno skupino pa 14,31. Pri srednji vrednosti, merjeni s 95-odstotno 

zanesljivostjo, spodnja meja v kontrolni skupini znaša 8,96, zgornja meja 12,43. V 

eksperimentalni skupini spodnja meja znaša 13,44, zgornja meja pa 15,18. Največje 

število odzivov učencev je v obeh skupinah enako in znaša 16 ponovitev. Pri spodnji meji 

odzivnosti je razlika večja. V kontrolni skupini so bili učenci aktivni le dvakrat, v 

eksperimentalni skupini pa ni bilo učenca, ki bi se odzval manj kot desetkrat. 

Preglednica 33: Opisna statistika za aktivnost 
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t šola A 26 14,31 2,150 ,422 13,44 15,18 10 16 

šola B 23 10,70 4,016 ,837 8,96 12,43 2 16 

Skupaj 49 12,61 3,622 ,517 11,57 13,65 2 16 

 
Homogenost spremenljivke za aktivnost smo preverjali z Levenovim testom. Dobljeni 

rezultat pri izračunu znaša 0,009. Test je pokazal strukturno razliko. Kljub slabemu 

rezultatu smo nadaljevali s statistično obdelavo in na spremenljivki aktivnost naredili še 

analizo variance. 
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Preglednica 34: Levenov test homogenosti za aktivnost 

 
Levenova 

statistika 
df1 df2 sig. 

Aktivnost 7,400 1 47 ,009 

 
Z analizo variance – ANOVA smo iskali razlike med eksperimentalno in kontrolno 

skupino pri spremenljivki aktivnost. Rezultat analize znaša 0,000, ti rezultati so zaradi 

slabih Levenovih testov samo orientacijski. 

Preglednica 35: ANOVA za aktivnost 

 

Vsota 

kvadriranih 

vrednosti 

Df 

Kvadrirane 

srednje 

vrednosti 

F sig. 

A
k
ti

v
n

o
s
t 

Med skupinami 159,225 1 159,225 15,909 ,000 

V skupinah 470,408 47 10,009   

Skupaj 629,633 48    

 
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko potrdimo tretjo hipotezo, da so učenci z LMDR 

pri obravnavi učne snovi z MI-tablo aktivnejši pri delu kot pri obravnavi z običajnimi 

učnimi pripomočki. 

Pri aktivnosti smo beležili odzivnost učencev, tako samoiniciativno kot odziv učenca na 

učiteljev poziv. Učitelj je k sodelovanju povabil vsakega učenca enkrat. Učenci v kontrolni 

skupini so bili pri urah večinoma pasivni, saj so učno snov usvajali s pomočjo 

predstavitve na platnu. Aktivni so bili lahko le verbalno. Pri podajanju snovi v 

predstavitvenem programu s pomočjo MI-table je bila aktivnost učencev večja. Prihajali 

so k tabli, postali aktivni pri izbiri poti usvajanja učne snovi in tudi sami upravljali z MI-

tablo. Njihova aktivnost je tako ostala enakomerna preko cele ure in med učno uro ni 

upadala. 

5.3.4. ČETRTA HIPOTEZA – UČENCI SO S POMOČJO MI-TABLE AKTIVNEJŠI V 

DRUGEM TRILETJU KOT V TRETJEM TRILETJU 

4H: Učenci z LMDR drugega triletja so pri obravnavi učne snovi z MI-tablo aktivnejši kot 

učenci tretjega triletja. 

V četrti hipotezi za spremenljivko, da so učenci z MI-tablo aktivnejši pri šolskem delu v 

drugem triletju kot učenci v tretjem triletju, smo preverjali v isti skupini kot pri drugi 



92 
 

hipotezi, torej med učenci eksperimentalne skupine. Aritmetična sredina za drugo triletje 

znaša 14,08, za tretje triletje pa 14,50. Tudi zanesljivost za srednjo vrednost smo merili s 

95-odstotno zanesljivostjo kot pri ostalih hipotezah. V drugem triletju spodnja meja znaša 

12,49, zgornja meja pa 15,67. V tretjem triletju spodnja meja znaša 13,42, zgornja meja 

pa 15,58. V obeh skupinah je največje število odzivov učencev znašalo 16, najmanjše pa 

10.  

Preglednica 36: Deskriptivna statistika primerjav aktivnosti po triletjih 
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t Drugo triletje 12 14,08 2,503 ,723 12,49 15,67 10 16 

Tretje triletje 14 14,50 1,871 ,500 13,42 15,58 10 16 

Skupaj 26 14,31 2,150 ,422 13,44 15,18 10 16 

 

Homogenost spremenljivke za aktivnost po triletjih smo preverjali z Levenovim testom. 

Dobljeni rezultat pri izračunu znaša 0,067. Test je torej pokazal, da med njimi ne 

obstajajo pomembne statistične razlike. Na podlagi tega rezultata lahko nadaljujemo 

statistično obdelavo in na spremenljivki aktivnost po triletjih naredimo še analizo 

variance. 

Preglednica 37: Levenov test homogenosti za aktivnost po triletjih 

 Levenova 

statistika 
df1 df2 sig. 

Aktivnost 3,667 1 24 ,067 

 

Z analizo variance – ANOVA smo iskali razlike med drugim in tretjim triletjem za 

spremenljivko aktivnosti. Rezultat analize znaša ,632. 
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Preglednica 38: ANOVA za aktivnost po triletjih 

 

Vsota 

kvadriranih 

vrednosti 

df 

Kvadrirane 

srednje 

vrednosti 

F sig. 

A
k
ti

v
n

o
s

t 

Med skupinami 1,122 1 1,122 ,235 ,632 

V skupinah 114,417 24 4,767   

Skupaj 115,538 25    

 
Na podlagi dobljenih rezultatov četrto hipotezo zavrnemo. Učenci z LMDR drugega 

triletja pri obravnavi učne snovi z MI-tablo niso aktivnejši pri delu kot učenci tretjega 

triletja.  

Tudi pri aktivnosti v drugem in tretjem triletju lahko sklepamo o istem vzroku zavrnitve 

hipoteze kot pri motivaciji. Učenci v tretjem triletju so še vedno enako aktivni kot v 

drugem triletju, ker jim je usvajanje učne snovi z MI-tablo še vedno dovolj velik izziv, 

bodisi zaradi zanimive predstavitve bodisi zaradi premalokrat uporabljene MI-table.  

5.3.5. PETA HIPOTEZA – MI-TABLA UČENCE SPODBUJA K BOLJŠI ZAPOMNITVI 

UČNE SNOVI 

5H: Učenci z LMDR si učno snov, obravnavano z MI-tablo, bolje zapomnijo kot učno 

snov, obravnavano z običajnimi učnimi pripomočki. 

Preglednica 39: Deskriptivna statistika za zapomnitev 
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šola A 26 4,19 1,674 ,328 3,52 4,87 1 6 

šola B 23 4,30 1,550 ,323 3,63 4,97 0 6 

Skupaj 49 4,24 1,601 ,229 3,78 4,70 0 6 
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V kontrolni skupini, kjer je sodelovalo 23 učencev, aritmetična sredina znaša 4,30. V 

eksperimentalni skupini, kjer je sodelovalo 26 učencev, pa aritmetična sredina znaša 

4,19.  

Pri srednji vrednosti, merjeni s 95-odstotno zanesljivostjo, spodnja meja v kontrolni 

skupini znaša 3,63, zgornja meja pa 4,97. V eksperimentalni skupini spodnja meja znaša 

3,52, zgornja meja pa 4,87. Največje število zapomnjenih izrazov je v obeh skupinah 

doseglo največjo možno število, šest. V eksperimentalni skupini so bili tudi učenci, ki so 

si zapomnili le eno besedo. V kontrolni skupini so bili tudi učenci, ki si niso zapomnili 

nobene besede oziroma besedne zveze.  

Preglednica 40: Levenov test homogenosti za zapomnitev 

 
Levenova 

statistika 
df1 df2 sig. 

Zapomnitev ,494 1 47 ,486 

 

Homogenost spremenljivke za zapomnitev smo preverjali z Levenovim testom. Dobljeni 

rezultat pri izračunu znaša 0,486. Test je pokazal, da skupini pripadata isti populaciji in 

med njima ni strukturalnih razlik. Na podlagi tega rezultata lahko nadaljujemo statistično 

obdelavo in na spremenljivki zapomnitev naredimo še analizo variance. 

Z analizo variance – ANOVA smo iskali razlike med kontrolno in eksperimentalno 

skupino. Rezultat analize znaša 0,810. 

Preglednica 41: ANOVA za zapomnitev 

 

Vsota 

kvadriranih 

vrednosti 

df 

Kvadrirane 

srednje 

vrednosti 

F sig. 
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Med skupinami ,153 1 ,153 0,059 ,810 

V skupinah 122,908 47 2,615   

Skupaj 123,061 48    

 

Na podlagi dobljenih rezultatov peto hipotezo zavrnemo. Učenci z LMDR si pri 

obravnavi učne snovi z MI-tablo učne snovi ne zapomnijo bolje kot pri obravnavi z 

običajnimi učnimi pripomočki. 
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Za otroke z LMDR je značilno, da imajo težave pri pomnjenju. Eksperiment je potekal le 

tri šolske ure, v katerih je bilo treba obravnavati učno snov iz kurikuluma. Pri samem delu 

je bil večji poudarek na usvojenem znanju učne snovi kot na pomnjenju posameznih 

izrazov. Če bi bil večji poudarek na pomnjenju, bi se verjetno našel tudi način uporabe 

MI-table, ki bi bolj vplival na zapomnitev posameznih besed. Eksperiment je bil prekratek, 

da bi se lahko zaznala pomembna razlika. 

5.3.6. ŠESTA HIPOTEZA – S POMOČJO MI-TABLE SI UČENCI BOLJE ZAPOMNIJO 

UČNO SNOV V DRUGEM TRILETJU KOT V TRETJEM TRILETJU 

6H: Učenci z LMDR drugega triletja si učno snov, obravnavano z MI-tablo, bolje 

zapomnijo kot učenci tretjega triletja. 

V šesti hipotezi smo trdili, da si učenci drugega triletja bolj zapomnijo učno snov, 

obravnavano z MI-tablo, kot učenci v tretjem triletju. V raziskavi je sodelovalo 12 učencev 

drugega triletja in 14 učencev tretjega triletja. Učenci so obiskovali šolo A in v 

eksperimentu sodelovali v eksperimentalni skupini. Aritmetična sredina za drugo triletje 

znaša 2,03, za tretje triletje pa 1,23. Srednja vrednost, merjena s 95-odstotno 

zanesljivostjo, v drugem triletju na spodnji meji znaša 2,51, na zgornji meji pa 5,16. V 

tretjem triletju spodnja meja znaša 3,79, zgornja meja pa 5,21. V obeh skupinah so bili 

učenci, ki so si zapomnili vse zahtevane izraze. V drugem triletju so bili tudi učenci, ki so 

si zapomnil le po eno besedo, v tretjem triletju pa učenci z najmanj tremi zapomnjenimi 

besedami.  

Preglednica 42: Deskriptivna statistika za zapomnitev po triletjih 
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Drugo triletje  12 3,83 2,028 ,601 2,51 5,16 1 6 

 Tretje triletje 14 4,50 1,225 ,327 3,79 5,21 3 6 

Skupaj 26 4,19 1,674 ,328 3,52 4,87 1 6 
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Homogenost spremenljivke, da si učenci drugega triletja učno snov, pridobljeno z MI-

tablo, bolje zapomnijo kot učenci tretjega triletja, smo preverjali z Levenovim testom. 

Dobljeni rezultat pri izračunu znaša 0,486. Test je pokazal, da med njimi ne obstajajo 

pomembne statistične razlike. Na podlagi tega rezultata lahko nadaljujemo statistično 

obdelavo in na spremenljivki zapomnitev po triletjih naredimo še analizo variance. 

Preglednica 43: Levenov test homogenosti za zapomnitev po triletjih 

 
Levenova 

statistika 
df1 df2 sig. 

Zapomnitev ,494 1 47 ,486 

 

Z analizo variance – ANOVA smo iskali razlike pri spremenljivki zapomnitev po triletjih 

med drugim in tretjim triletjem. Rezultat analize znaša 0,321. 

Preglednica 44: ANOVA za zapomnitev po triletjih 

 

Vsota 

kvadriranih 

vrednosti 

Df 

Kvadrirane 

srednje 

vrednosti 

F sig. 
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Med skupinami 2,872 1 2,872 1,026 ,321 

V skupinah 67,167 24 2,799   

Skupaj 70,038 25    

 

Na podlagi dobljenih rezultatov šesto hipotezo zavrnemo. Učenci z LMDR drugega 

triletja si učne snovi, obravnavane z MI-tablo, ne zapomnijo bolje kot učenci tretjega 

triletja. 

Tudi spremenljivka zapomnitev učne snovi, pridobljene s pomočjo MI-table, med drugim 

in tretjim triletjem ni pokazala statistično opaznih razlik. Učenci drugega triletja si v 

eksperimentu niso zapomnili več izrazov iz učne snovi kot učenci tretjega triletja.  

5.3.7. SEDMA HIPOTEZA – S POMOČJO MI-TABLE UČENCI DOSEGAJO BOLJŠE 

OCENE PRI USVAJANJU TEORETIČNEGA ZNANJA PRI NALOGAH 

OBJEKTIVNEGA TIPA  

7H: Učenci z LMDR pri ocenjevanju pridobljenega znanja dosegajo boljše rezultate pri 

teoretičnih temah, obravnavanih z uporabo MI-tablo, kot pri temah, obravnavanih z 

običajnimi učnimi pripomočki. 
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V kontrolni skupini je nalogo za oceno pisalo 23 učencev, v eksperimentalni pa 26. 

Aritmetična sredina za učence, ki so učno snov usvajali s klasičnimi učnimi pripomočki, 

znaša 3,52. Aritmetična sredina 3,62 je ocena za učence, ki so učno snov osvajali s 

pomočjo MI-table. Pri srednji vrednosti, merjeni s 95-odstotno zanesljivostjo, je spodnja 

meja v kontrolni skupini 2,97, zgornja meja 4,07. Pri eksperimentalni skupini je spodnja 

meja 3,04, zgornja meja pa 4,19. Ocene se v obeh skupinah gibljejo od najnižje 

nezadostno do najvišje odlično. 

Preglednica 45: Deskriptivna statistika za oceno teoretičnega dela naloge 
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 šola A 26 3,62 1,416 ,278 3,04 4,19 1 5 

šola B 23 3,52 1,275 ,266 2,97 4,07 1 5 

Skupaj 49 3,57 1,339 ,191 3,19 3,96 1 5 

 

Homogenost za oceno teoretičnega dela naloge smo preverjali z Levenovim testom 

homogenosti. Dobljeni rezultat pri izračunu znaša 0,442. Test je torej pokazal, da skupini 

pripadata isti populaciji in med njima ni strukturalnih razlik. Na podlagi tega rezultata 

lahko nadaljujemo statistično obdelavo in na spremenljivki ocena teoretičnega dela 

naloge naredimo še analizo variance. 

Preglednica 46: Levenov test homogenosti za oceno teoretičnega dela naloge 

 Levenova 

statistika 
df1 df2 sig. 

Teoretični del naloge ,600 1 47 ,442 

 

Z analizo variance – ANOVA smo iskali razlike med kontrolno in eksperimentalno 

skupino pri ocenah teoretičnega dela nalog objektivnega tipa. Rezultat analize znaša 

0,810. 
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Preglednica 47: ANOVA za oceno teoretičnega dela naloge 

 

Vsota 

kvadriranih 

vrednosti 

df 

Kvadrirane 

srednje 

vrednosti 

F sig. 

T
e

o
re

ti
č

n
i 

d
e

l 
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g
e
 Med skupinami ,107 1 ,107 ,059 ,810 

V skupinah 85,893 47 1,828   

Skupaj 86,000 48    

 

Na podlagi dobljenih rezultatov sedmo hipotezo zavrnemo. Učenci z LMDR pri 

ocenjevanju pridobljenega znanja ne dosegajo boljših rezultatov pri teoretičnih 

temah, obravnavanih z uporabo MI-table, kot pri teoretičnih temah, obravnavanih z 

običajnimi učnimi pripomočki.  

Podobno kot pri spremenljivki zapomnitev lahko tudi pri izkazovanju znanja iz 

teoretičnega dela nalog objektivnega tipa predvidevamo, da se pri učencih z LMDR 

kažejo njihove osnovne težave pri pomnjenju.  

5.3.8. OSMA HIPOTEZA – S POMOČJO MI-TABLE UČENCI DRUGEGA TRILETJA 

DOSEGAJO BOLJŠE REZULTATE PRI OCENJEVANJU UČNE SNOVI KOT 

UČENCI TRETJEGA TRILETJA 

8H: Učenci z LMDR drugega triletja pri ocenjevanju pridobljenega znanja dosegajo 

boljše rezultate pri temah, obravnavanih z uporabo MI-table, kot učenci tretjega 

triletja. 

V osmi hipotezi smo preverjali spremenljivko, da so učenci drugega triletja uspešnejši pri 

ocenjevanju usvojenega znanja pri ocenah celotne naloge od učencev tretjega triletja. 

Tudi pri tej spremenljivki smo preverjali rezultate 12 učencev iz drugega triletja in 14 

učencev tretjega triletja, ki obiskujejo šoloA in so sodelovali v eksperimentalni skupini. 

Podatki kažejo, da aritmetična sredina za drugo triletje znaša 3,92, za tretje triletje pa 

4,21. Srednja vrednosti je bila merjena s 95-odstotno zanesljivostjo. V drugem triletju 

spodnja meja znaša 3,08, zgornja meja pa 4,75. V tretjem triletju spodnja meja znaša 

3,53, zgornja meja pa 4,9. V obeh skupinah so bili tudi učenci, ki so za usvojeno znanje 

dobili negativno oceno, in učenci, ki so bili ocenjeni z najvišjo možno oceno.  
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Preglednica 48: Deskriptivna statistika za oceno celotne naloge po triletjih 
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druga triletje 12 3,92 1,311 ,379 3,08 4,75 1 5 

 tretje triletje 14 4,21 1,188 ,318 3,53 4,90 1 5 

skupaj 26 4,08 1,230 ,241 3,58 4,57 1 5 

 

Homogenost spremenljivke za oceno celotne naloge po triletjih smo preverjali z 

Levenovim testom. Dobljeni rezultat pri izračunu znaša 0,848. Test je torej pokazal, da 

skupini pripadata isti populaciji in med njima ni strukturalnih razlik. Na podlagi tega 

rezultata lahko nadaljujemo statistično obdelavo in na spremenljivki ocena celotne naloge 

po triletjih naredimo še analizo variance. 

Preglednica 49: Levenov test homogenosti za oceno celotne naloge po triletjih 

 
Levenova 

statistika 
df1 df2 sig. 

Ocena celotne naloge ,038 1 47 ,848 

 

Z analizo variance – ANOVA smo iskali razlike pri spremenljivki ocena celotne naloge 

med drugim in tretjim triletjem. Rezultat analize znaša 0,550. 

Preglednica 50: ANOVA za oceno celotne naloge po triletjih 
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,572 1 ,572 ,369 ,550 

V skupinah 37,274 24 1,553   

Skupaj 37,846 25    
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Na podlagi dobljenih rezultatov osmo hipotezo zavrnemo. Učenci z LMDR drugega 

triletja pri ocenjevanju pridobljenega znanja pri ocenah celotne naloge ne dosegajo 

boljših rezultatov pri temah, obravnavanih z uporabo MI-table, kot učenci tretjega 

triletja. 

Tako kot za vse hipoteze, ki se nanašajo na razliko med drugim in tretjim triletjem, lahko 

tudi za spremenljivko ocena celotne naloge trdimo, da se učenci v vseh letih šolanja ne 

naveličajo uporabe MI-table. 

5.3.9. DEVETA HIPOTEZA – S POMOČJO MI-TABLE UČENCI DOSEGAJO BOLJŠE 

OCENE PRI USVAJANJU KOGNITIVNEGA ZNANJA PRI NALOGAH 

OBJEKTIVNEGA TIPA 

9H: Učenci pri ocenjevanju znanja, pridobljenega z MI-tablo, dosegajo boljše rezultate 

pri nalogah na kognitivnem področju analize, sinteze in evalvacije pri izbranih temah 

računalništva. 

Pri težjem delu naloge, t.i. kognitivnem delu naloge, je v kontrolni skupini za oceno 

sodelovalo 23 učencev, v eksperimentalni pa 26. Aritmetična sredina za učence, ki so 

učno snov usvajali s klasičnimi učnimi pripomočki, znaša 3,26, za učence, ki so učno 

snov usvajali s pomočjo MI-table, pa 4,19. Spodnja meja srednje vrednosti, merjene s 

95-odstotno zanesljivostjo, v kontrolni skupini znaša 2,74, zgornja meja pa 3,79. Pri 

eksperimentalni skupini spodnja meja znaša 3,66, zgornja meja pa 4,73. Ocene so se pri 

obeh skupinah gibale od najnižje nezadostno do najvišje odlično. 

Preglednica 51: Deskriptivna statistika za kognitivni del naloge 
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šola A 26 4,19 1,275 ,260 3,66 4,73 1 5 

šola B 23 3,26 1,214 ,253 2,74 3,79 1 5 

Skupaj 49 3,76 1,347 ,192 3,37 4,15 1 5 
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Homogenost spremenljivke za kognitivni del naloge smo preverjali z Levenovim testom. 

Dobljeni rezultat pri izračunu znaša 0,680. Test je torej pokazal, da skupini pripadata isti 

populaciji in med njima ni strukturalnih razlik. Na podlagi tega rezultata lahko nadaljujemo 

statistično obdelavo in na spremenljivki kognitivni del naloge naredimo še analizo 

variance. 

Preglednica 52: Levenov test homogenosti za kognitivni del naloge 

 Levenova 

statistika 
df1 df2 sig. 

Kognitivni del naloge ,173 1 47 ,680 

 

Z analizo variance – ANOVA smo iskali razlike med kontrolno in eksperimentalno 

skupino pri ocenah kognitivnega dela naloge. Rezultat analize znaša 0,014. 

Preglednica 53: ANOVA za kognitivni del naloge 
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 Med skupinami 10,588 1 10,588 6,507 ,014 

V skupinah 76,473 47 1,627   

Skupaj 87,061 48    

 

Na podlagi dobljenih rezultatov deveto hipotezo sprejmemo, in sicer, da učenci pri 

ocenjevanju znanja, pridobljenega z MI-tablo, dosegajo boljše rezultate pri nalogah na 

kognitivnem področju analize, sinteze in evalvacije pri izbranih temah 

računalništva. 

Učenci z LMDR imajo težave pri usvajanju znanja na kognitivnem področju. Rezultati v 

našem eksperimentu dokazujejo, da MI-tabla učencem z LMDR pomaga k boljšemu 

usvajanju kognitivnega znanja.   
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6. SKLEP 

V raziskavah so avtorji že dokazali prednosti uporabe MI-table v osnovnih šolah, ki jih 

obiskujejo učenci, ki nimajo težav z učenjem. V našem eksperimentu smo želeli dokazati, 

da uporaba MI-table kot učnega pripomočka tudi pri otrocih z LMDR pozitivno vpliva na 

več področij v učnem procesu. Študij literature nas je pripeljal do spoznanja, da MI-tabla 

ni samo nov tehnični učni pripomoček, ampak je mnogo več. Prav zato smo v nalogi 

poimenovanju interaktivne table dodali besedo multimedijska interaktivna tabla. S 

pravilno uporabo MI-table in ustreznim znanjem lahko učitelji na podlagi kurikuluma 

spremenijo celoten učni proces. 

V nalogi smo potrdili, da so učenci z LMDR pri uporabi MI-table bolj motivirani in bolj 

aktivni pri učenju., kot učenci, ki učno snov spoznavajo s klasičnimi učnimi pripomočki. 

Razlika med njimi pa je v tem, da so učenci pri reševanju nalog na MI-tabli med seboj 

sodelovali in so naloge najprej reševali skupinsko. Nalogo je najprej reševal samo en 

učenec, ostali pa so mu pomagali. Šele, ko so vsi usvojili reševanje naloge, so začeli z 

individualnim delom na osebnih računalnikih. 

Učenci z LMDR imajo težave z zapomnitvijo. V eksperimentu so učenci v kontrolni in 

eksperimentalni skupini izraze spoznali s pomočjo poimenovanja, slikovnega gradiva in 

razlage. MI-tabla je bila uporabljena le pri ponavljanju. Hipoteza, da se učenci z LMDR 

lažje zapomnijo besedne zveze s pomočjo table, je bila zavržena. Zaradi poudarka na 

usvajanju samega postopka izdelave računalniškega dokumenta in časovne omejitve za 

poglobljeno delo na področju novih izrazov ni bilo časa. Z večjo in mogoče drugačno 

vključitvijo MI-table bi bilo mogoče tudi na tem področju doseči boljše rezultate. V 

prihodnosti bi lahko naredili eksperiment, pri katerem bi se osredotočili na usvojitev 

izrazov in temu prilagodili tudi uporabo MI-table. 

Razveseljiv je rezultat, da učenci z LMDR s pomočjo MI-table boljše rešujejo naloge, ki 

zahtevajo kognitivno znanje. Prav usvajanje znanja na višjih taksonomskih ravneh je za 

učence z LMDR težje kot za učence brez teh motenj. Naloge oziroma računalniški 

dokumenti, ki so jih učenci morali izdelati, niso bili enostavni. Kljub navodilom za delo so 

učenci morali usvojiti veliko znanja. Pri izdelavi dokumenta so potrebovali znanje s 

področja odločanja, načrtovanja in izvedbe dejavnosti. Vsi učenci, tako v kontrolni kot v 

eksperimentalni skupini, so z veseljem sodelovali pri izvedbi eksperimenta.  
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Vse teze, s katerimi smo primerjali razliko vpliva MI-table pri učencih drugega in tretjega 

triletja, so bile zavržene. Iz tega lahko sklepamo, da MI-tabla ostaja učni pripomoček kot 

motivator in aktivator ter učencem pomaga do boljšega znanja vsa leta osnovnošolskega 

izobraževanja.  

Z uporabo MI-table se v učni proces lahko načrtno vključijo vsi učenci iz razreda, saj so 

normativi v razredih v osnovnih šolah z nižjim izobrazbenim standardom nižji. Vse pa je 

seveda odvisno od iznajdljivosti učiteljev. Učitelji se morajo dobro pripraviti na uro s 

pomočjo MI-table. Z natančno pripravo se izognejo času, v katerem so učenci neaktivni 

in čakajo, da učitelji najdejo dokumente v računalniku ali na papirju. Pri načrtovanju 

posamezne ure naj bi učitelji upoštevali vse učence in jih aktivno vključili v uro. Za 

vsakega učenca ali skupino učencev lahko pripravijo aktivnosti, ki so prilagojene 

njihovemu načinu usvajanja šolskega znanja. Učna ura je tako s podporo MI-table 

prilagojena posameznemu učencu in njegovim potrebam. Individualiziran pristop pa je 

tisti, ki učencem z LMDR omogoča usvojiti največ šolskega znanja. S takim pristopom 

bodo učenci pri usvajanju, ponavljanju in utrjevanju učne snovi aktivni in motivirani za 

delo. Vloga učenca pri učnem procesu bo tako sčasoma postala aktivna. Učitelji bodo 

večino svojega dela opravili že pred samo učno uro. Učenje ne bo več samo nizanje 

novih informacij, učenci bodo do novih spoznanj prihajali z lastnim delom. Učitelji bodo 

imeli vlogo usmerjanja, da bodo učenci prišli pravočasno do želenega cilja oziroma 

želenega znanja, ki ga od njih zahteva kurikulum.  

Delo učiteljev se torej z uvajanjem MI-table v učni proces ne zmanjšuje, njihovo delo se 

le spreminja. Od učiteljev zahteva večjo pripravljenost na učno uro in večjo strokovnost 

pri njeni izvedbi, rezultati pa so vidni predvsem pri učinkovitejšem poučevanju in 

posledično učinkovitejšem učenju učencev. 

Eksperiment je bil opravljen pri treh šolskih urah in že pri tako kratkem eksperimentu so 

bili zaznani pozitivni vplivi MI-table. Za ugotavljanje vseh pozitivnih vplivov MI-table na 

usvajanje učne snovi otrok z LMDR bi bilo treba eksperiment podaljšati in mogoče tudi 

razširiti. Za dolgotrajnejše rezultate vpliva MI-table bi jo morali pri pouku uporabljati bolj 

sistematično in v daljšem časovnem obdobju. Uporaba MI-table je v šolstvu lahko tudi 

izziv, s katerim bodo učenci postali soudeleženi pri nastajanju novega sodobnega 

učnega procesa. 
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PRILOGE  

PRILOGA 1: UČNA PRIPRAVA 

OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA, Škofja Loka – prof. def. Andreja Gorše 

Predmet: SPECIALNO PEDAGOŠKA DEJAVNOST/IZBIRNI PREDMET 

Tematski sklop:  
4. in 7 razred: UREJEVALNIK 
BESEDIL 

5. in 8. razred: INTERNET 
6. in 9. razred: MULTIMEDIJA 

Čas opredelitve sklopa: 3 ure 

Struktura 

sklopa: 

1. uvod/pridobivanje 
2. ponavljanje/utrjevanje/preverjanje 
3. ocenjevanje  

Učni 
sklop  IZDELAVA RAČUNALNIŠKEGA DOKUMENTA Z OBRAVNAVANIM 

RAČUNALNIŠKIM PROGRAMOM  

Splošni cilj: Razvijajo sistematičnost, samostojnost, ustvarjalnost in kreativnost pri delu z  
                    računalnikom. 

Operativni cilji: Uporaba obravnavanega računalniškega programa 

Standardi znanja: Učenec usvoji znanje po svojih sposobnostih 

Medpredmetna povezava: SLO, LUM 

Učne oblike: frontalno, individualno delo  

Učne metode: razlage, prikazovanja, razprave 

Didaktični material: računalnik, projektor, platno/MI-tabla, delovni listi, računalniški programi 

Didaktični potek pouka: 

1. ura: UVOD 

 učence seznanimo z eksperimentom, 

 učencem predstavimo potek vseh treh ur,  

 z učenci se pogovorimo o uporabi računalnika v življenju,  

 učenci spoznajo uporabnost obravnavanega računalniškega programa, 

 učence seznanimo z osnovnimi značilnostmi obravnavanega računalniškega programa. 
NEZNANE BESEDE 

 učenci s pomočjo poimenovanja, slikovnega gradiva in razlage spoznajo neznane besede, ki jih 
zapišejo na papir in računalnik. 

REŠEVANJE NALOG  

 učenci s pomočjo učitelja usvojijo načine reševanja nalog v wordovem dokumentu. 
    IZDELAVA DOKUMENTA  

 učenci s pomočjo učitelja izdelajo računalniški dokument:  
o odprejo nov dokument oziroma ga aktivirajo na internetu, 
o po korakih oblikujejo dokument z obravnavanim računalniškim programom, 
o dokument učenci spravijo v mape in ga natisnejo, dokumente, narejene na zunanjih 

strežnikih, shranijo po priloženih navodilih. 
REŠEVANJE DIDAKTIČNIH NALOG, VEZANIH NA OBRAVNAVANO SNOV 

 učenci individualno in/ali skupinsko rešujejo didaktične naloge na osebnih računalnikih ali na MI-
tabli. 

2. ura: PONAVLJANJE /UTRJEVANJE  in PREVERJANJE 

 učenci obravnavano učno snov ponavljajo in utrjujejo s pomočjo nalog (listi, tabla), 

 učenci s pomočjo učitelja izdelajo zahtevani dokument, 

 učenci rešujejo didaktične naloge na računalniku in MI-tabli. 
3. ura: OCENJEVANJE  ZNANJA 

 učenci individualno rešujejo zastavljene naloge s področja zapomnitve ter teoretičnega in 
kognitivnega znanja. 
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PROLOGA 2: BESEDE 

 

 

 

4. razred 
 računalnik 

 kopiraj 

 Word 

 Slikar 

 disketa 

 dvigalka 

 
5. razred 

 računalnik 

 Publisher 

 vizitka 

 kartonček 

 kopiraj 

 predloga 

 
6. razred 

 Google 

 Zemljevid 

 ikona 

 oblikovanje 

 turistični vodič 

 vnosno polje 

 

7.razred 
 Word 

 naslovnica 

 raziskovalec 

 vstavljanje 

 vodni žig 

 glava dokumenta 

 
8. razred 

 OneDrive 

 oblak 

 raziskovalec 

 spletni brskalnik 

 kombinacija tipk 

 folder 

 
9. razred 

 Prezi 

 YouTube 

 minimiraj 

 prosojnica 

 diagram 

 okvir 
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PRILOGA 9: Navodila za oblikovanje wordovega dokumenta 

NAVODILA ZA DELO – 4. razred 

1. Odpri nov dokument v urejevalniku besedil WORD: 

 za naslov dokumenta uporabi: Slogi - Naslov1, 

 naslov: PISANA HIŠA, 

 po nareku učitelja zapiši besedilo, 

 na koncu besedila naredi »smeška«, 

 dokument Minimiraj. 

 
 

2. Odpri nov dokument v programu SLIKAR: 

 nariši hišo s pomočjo oblik, 

 pobarvaj hišo, 

 obreži sliko, 

 kopiraj sliko v wordov dokument. 

 

3. Dokument shrani kot:  

o v mapo: 1_MAG, 

o ime datoteke: Hiša in tvoje ime. 
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PRILOGA 10: Navodila za oblikovanje dokumenta s pomočjo Publisherja 

NAVODILA ZA DELO – 5. razred 

1. Odpri nov dokument v programu Publisher: 

 med najbolj priljubljenimi izberi Vizitke, 

 med nameščenimi predlogi poišči tisto, ki ti je najbolj všeč. 

 
2. V dokument vnesi izmišljene podatke: 

 ime in priimek, 

 naslov, 

 številka telefona, 

 E-pošta, 

 vnesi sliko iz interneta, 

 preostala vnosna polja pobriši. 

 
3. V zavihku Načrt strani izberi novo barvno Shemo. 

 
 

4. V zavihku Vstavljanje v meniju Strani odpri novo Stran: 

 za ozadje vnesi sliko iz interneta ali besedilo po želji. 

 

5. Dokument Shrani kot: 

 v mapo: 1_MAG, 

 ime datoteke: Vizitka in tvoje ime. 

 

6. Dokument Natisni. 
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PRILOGA 11: Navodila za oblikovanje dokumenta s pomočjo Googla 

NAVODILA ZA DELO – 6. razred 

1. Na namizju odpri dokument z naslovom Turistični vodič: 

 v dokument vnesi naslov »Turistični vodič«, 

  dokument Minimiraj. 

 

2. Odpri program za brskanje po internetnih straneh Google: 

 v vnosno polje vnesi »Loški grad«, 

 na povezavi Loški grad Wikipedija označi prvi stavek, 

 stavek Kopiraj,  

 stavek Prilepi v dokument Turistični vodič, v polje Besedilo, 

 dokument Minimiraj.  

 

3. Ponovno odpri program za brskanje po internetnih straneh Google: 

 na strani pod Aplikacijami poišči bližnjico Zemljevidi, 

 v vnosno polje vpiši: »Škofjeloški grad«, 

 aktiviraj povezavo: Navodila za pot in vnesi naslov šole: Podlubnik 1 Škofja 

Loka,  

 izreži zemljevid in ga skopiraj v dokument Turistični vodič, v polje Zemljevid. 

 

4. Preberi podatke in jih vpiši v dokument Turistični vodič: 

 koliko časa potrebuješ od šole do gradu peš,  

 koliko časa potrebuješ od šole do gradu z avto. 

 

5. Dokument Shrani kot: 

 v mapo 1_MAG, 

 ime datoteke: 6razred tvoje ime. 

6. Dokument Natisni. 
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PRILOGA 12: Navodila za oblikovanje wordovega dokumenta 

NAVODILA ZA DELO – 7. razred 

1. Odpri nov dokument v urejevalniku besedil WORD. 
 

2. Na zavihku VSTAVLJANJE v orodni vrstici Strani poišči Naslovnica in izberi 
naslovnico  Mod: 

 v polje datum vpiši: mesec POLETJE, 

 v polje naslov vpiši: KLAVIR NA KOTALKAH - uporabi velike črke, 

 v polje podnaslov vpiši: DISNEY,  

 v polje avtor vpiši: ime in priimek, 

 polja, ki so ti ostala, Zbriši, 

 vstavi novo stran. 

3. Na zavihku VSTAVLJANJE v orodni vrstici Glava in noga izberi ukaz Glava, v 

padajočem meniju pa izberi Prazna v polje za besedilo vpiši:  

 Klavir na kotalkah.  

4. Na zavihku VSTAVLJANJE v orodni vrstici Glava in noga izberi ukaz Noga v 

padajočem meniju izberi Prazno v polje za besedilo vpiši:  

 ime in priimek. 

5. Na zavihku NAČRT v orodni vrstici Ozadje strani izberi ukaz Vodni žig: 

 izberi Vodni žig po meri, 

 izberi Slika za vodni žig, 

 sliko GOZD – nahaja se v mapi Slike. 

6. Na namizju poišči dokument Besedilo in skopiraj besedilo v svoj dokument.  

7. V zavihku Vstavljanje v meniju Slike: 

 izberi ukaz Slike, 

 poišči sliko Sneguljčica in jo vstavi v dokument. 

8. Besedilo in sliko uredi po svojih željah. 

9. Dokument Shrani kot: 

 v mapo 1_MAG 

 ime datoteke: 7razred tvoje ime. 



119 
 

PRILOGA 13: Navodila za oblikovanje dokumenta s pomočjo strežnika OneDrive. 

NAVODILA ZA DELO – 8. razred 

1. Na listku si dobil naslov in geslo za prijavo na internet:  
 Prijavi se v program ONEDRIVE. 

 

2. Na namizju imaš mapo z naslovom: 8_razred: 
 v mapi odpri dokument tekst_8, 

 dokumentu dopiši naslov Zvezdica Zdravica, 

 dokument shrani. 
 

3. Ponovno se vrni v program ONEDRIVE: 
 odpri Files - DOKUMENTI, 

 z ukazom Create Folder ustvari novo mapo z imenom PRAVLJICE, 

 vrni se v Files, 

 z ukazom Create Folder ustvari novo mapo z imenom SLIKE, 

 z ukazom UPLOAD poišči dokument tekst_8, 

 prenesi ga v mapo. 
 

4. Odpri svetovni spel: 
 na spletu poišči dve ustrezni sliki, 

 sliki preimenuj, 

 sliki shrani v računalnik v mapo SLIKE. 
 

5. Ponovno se vrni v program ONEDRIVE: 
 odpri mapo Slike in jo odpri, 

 z ukazom UPLOAD poišči sliki, 

 prenesi sliki v mapo. 
 

6. Dokument, ki si ga ustvaril, daj na razpolago na naslov: 
andreja.gorse@gmail.com.  

 

7. Po končanem delu se odjavi iz programa z ukazom Sign out. 
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PRILOGA 14: Navodila za oblikovanje multimedijske predstavitve s programom 

Prezi 

NAVODILA ZA DELO – 9. razred 

1. Prijavi se na internet na stran PREZI. 
 

2. Odpri nov dokument. 
 Izberi »template« (ozadje): 

 v »title« (naslov) z velikimi črkami vpiši PUSTOLOVSKI PARK. 
 

3. Na internetu poišči - Pustolovski park Bled: 
 pojdi na povezavo O parku, 

 označi in kopiraj prvi odstavek. 
 

4. Izberi prosojnico Step 1: 
 vpiši »title« (naslov) z velikimi črkami KAJ JE PUSTOLOVSKI PARK? 

 prilepi prvi odstavek. 
 

5. Vrni se na domačo stran Pustolovski park Bled: 
 označi in kopiraj eno izmed slik. 

 

6. Izberi prosojnico Step 1: 
 v prosojnici dodaj nov »frame« (okvir), 

 v nov okvir prilepi sliko. 
 

7. Vrni se na domačo stran Pustolovski park Bled: 
 pojdi na povezavo Plezalne poti, 

 označi in kopiraj Zelena pot. 
 

8. Izberi prosojnico Step 2: 
 vpiši »title« (naslov) z velikimi črkami PLEZALNE POTI, 

 pod naslovom vnesi »Diagram« Cycle 2, 

 v prvi krog Diagrama prilepi besedilo Zelena pot, 

 v drugi krog Diagrama prilepi besedilo Modra pot, 

 v trtji krog Diagrama prilepi besedilo Rdeča pot. 
 

9. Dokument Minimiraj. 
 

10. V Googlu pojdi na You Tube. 
 

11. Pustolovski park Bled Pustolovski park Bled. 
 

12. Označi in kopiraj WWW naslov posnetka. 
 

13. Izberi prosojnico Step 3: 
 dodaj video posnetek.  

 

14. V primeru, da ti jo ostalo še kaj prosojnic jih odstrani. 
 

15. Odjavi se iz programa Prezi 


