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POVZETEK 

Z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) se v sodobnem času spreminja 

tudi izobraževanje. Najbolj pomembno pri teh spremembah je, da se IKT uporabi smiselno in 

glede na zastavljene cilje izobraževanja in izbrane metode dela. Eno izmed področij, kjer imajo 

učitelji še veliko prostora za izboljšanje, je uporaba IKT za pomoč učencem z diskalkulijo in 

drugimi težavami pri učenju. Nekaj težav pri uporabi IKT v šoli prispeva obstoječa programska 

oprema, ki pri nas še ni izpopolnjena do te mere, da bi jo učitelji lahko neposredno uporabili za 

pomoč učencem z diskalkulijo in drugimi težavami pri učenju. Obstaja kar nekaj uporabnih 

gradiv na spletu, vendar jih je treba uporabiti z razmislekom. V raziskavi sem uporabila 

kavzalno-neeksperimentalno metodo in kvalitativni pristop. Glavni cilj magistrskega dela je bil 

ugotoviti, v kolikšni meri učitelji matematike v procesu poučevanja uporabljajo IKT za pomoč 

učencem z diskalkulijo, ter izdelati spletno stran za izboljšanje konceptualnega in deloma 

proceduralnega znanja obravnave ulomkov. Spletna stran vsebuje preproste animacije in vaje, 

ki lahko pomagajo učiteljem, ki poučujejo učence z diskalkulijo, pri konceptualnih in 

proceduralnih znanjih o ulomkih. Gradiva so namenjena učencem od 2. do 6. razreda. 

Informacije o uporabi IKT pri učencih z diskalkulijo sem pridobila z vprašalniki, ki jih je 

izpolnilo 15 učiteljic matematike. Poleg tega sem z opazovanjem dveh učenk z diskalkulijo in 

z razgovorom s specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo spoznala posebne potrebe, ki jih imajo 

ti učenci, in skušala ugotoviti, katere prilagoditve potrebujejo, da lažje usvojijo konceptualno 

znanje ulomkov. To je bilo moje izhodišče za načrtovanje, oblikovanje in evalvacijo spletne 

strani, kjer so omenjena gradiva za pomoč učiteljem pri poučevanju učencev z diskalkulijo. Pri 

evalvaciji so sodelovale tudi učiteljice, saj so s pomočjo evalvacijskega vprašalnika pripomogle 

k izboljšanju gradiv in k oblikovanju predlogov za dodatne izboljšave in nadaljnje delo. 

 

Ključne besede: osnovna šola, matematika, diskalkulija, informacijsko-komunikacijska 

tehnologija (IKT), e-gradiva



 

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

With the development of the information and communications technology (ICT), education has 

also been changing in modern times. The most important thing about these changes ist that ICT 

is used reasonably and according to given education objectives and chosen work methods. The 

usage of ICT in order to help students with dyscalculia and other learning problems is one of 

fileds, where teachers have a lot to improve. There are some difficulties with application of ICT 

in school because the existing software in Slovenia is still not improved insomuch that teachers 

could use it directly for help to students with dyscalculia and other learning problems. There 

are many useful materials online, but they should be used reasonably. In the research I have 

used a causal non-experimental method and a qualitative approach. The main objective of the 

master's thesis was to establish to what extent do mathematics teachers during teaching use ICT 

to help students with dyscalculia. Another objective was to create a webpage for improvement 

of conceptual and partly procedural knowledge of fractions discussion. The webpage includes 

simple animations and exercises that can help teachers who teach students with dyscalculia. 

The animations and exercises are helpful in conceptual and procedural knowledge about 

fractions. Materials are for students from second to sixth grade. Information about the usage of 

ICT when teaching students with dyscalculia was extracted by questionnaires, which I gave to 

15 mathematics teachers. Furthermore, I observed two students with dyscalculia and by talking 

to special and rehabilitation teacher I met the special needs of those students. I tried to find out 

which adjustments they need in order to easily learn conceptual knowledge of fractions. That 

was my starting point for planning, formation and evalvation of webpage, where helpful 

materials for teachers who teach students with dyscalculia can be found. Teachers have also 

participated in evaluation. Through evaluational questionnaire they have aided to material 

improvement and to formation of suggestions for additional improvements and future work. 

 

Key words: primary school, mathematics, dyscalculia, information and communications 

technology (ICT), online material 
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I UVOD 
 

Razvoj tehnologije je v sodobnem času sprožil spremembe v izobraževanju, pri tem pa se 

pojavlja vprašanje, ali smo že prišli do prelomne točke, ko bomo opustili stare pristope in uvedli 

nove. Takega prelomnega trenutka ni, saj se mora izobraževanje stalno prilagajati stanju razvoja 

tehnologije (Krašna, 2015). Informacijsko-komunikacijske tehnologije je skupen izraz za 

najrazličnejše računalniške, informacijske in komunikacijske naprave (strojna oprema), 

aplikacije (programska oprema), omrežja (internet) in storitve (Inštitut za informatiko, 2018). 

Dosegljivost IKT za učence in učitelje ter izobraževanje učiteljev so že nekaj časa prioritete 

izobraževalnih politik evropskih držav, vključno z uvedbo smiselne uporabe IKT v kurikul 

(Brečko in Vehovar, 2008). IKT ima svoje mesto v našem izobraževanju, nekje bolj kot drugje 

(Gerlič, 2011).  

 

IKT je postala del vsakdanjega življenja, kar vpliva tudi na izobraževanje, usposabljanje in 

zaposlovanje, predvsem pa je dragoceno orodje za ljudi s posebnimi potrebami (Evropska 

agencija za razvoj in izobraževanje na področju posebnih potreb, 2013). Uporaba IKT za učence 

s posebnimi potrebami naj bi spodbudila izenačene možnosti izobraževanja in naj bi bila 

sredstvo za podporo posameznikovih možnosti pri učenju. Njena učinkovita uporaba za 

podporo pri učenju pa predstavlja primer dobre prakse poučevanja za vse učence. Pri tem pa je 

pomembno zavedanje, da IKT kot podpora inkluziji zahteva novo pedagogiko za učenje, ki 

temelji na uporabi IKT pri pooblaščanju učencev za sprejemanje odločitev o svojem učenju 

(Evropska agencija za razvoj in izobraževanje na področju posebnih potreb, 2013). 

 

IKT lahko pomaga učencem s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami (v nadaljevanju 

OPP) pridobiti večjo avtonomijo. Spodbuja učence, ki so manj uspešni, in jim veča samozavest, 

saj omogoča, da vsak rešuje vaje v svojem ritmu (Commission of the European Communities, 

2008). Da bi OPP lahko pomagali, je pomemben razvoj kakovostnih in ustreznih elektronskih 

izobraževalnih virov. Zavedati pa se moramo, da zgolj poskusi razširitve uporabe IKT in 

ustvarjanja boljše kvalitete učenja ne bodo uspešni, če se ob tem ne oblikujejo nove teorije 

učenja z uporabo teh novih tehnologij. Treba je razviti metode za uporabo IKT kot pedagoške 

pomoči pri poučevanju vseh učencev (Watkins, 2001). Skupinsko delo in raziskovalni projekti, 

ki so usmerjeni v učenca, vodijo do boljših veščin in kompetenc. Prav tako lahko različne oblike 

učenja s tehnologijo vodijo do bolj refleksivnega, poglobljenega in participativnega učenja, 

reševanja problemov, ustvarjalnosti. Izziv je torej spodbujati nove in inovativne učne pristope, 

da se bodo tako učitelji kot starši zavedali potenciala tehnologije, in podpirali njeno prisotnost 

v učnih načrtih, učnih smernicah in pri usposabljanju učiteljev (Commission of the European 

Communities, 2008). 

 

Za učence z diskalkulijo, prav tako pa tudi za ostale OPP, je obetajoč pristop pri vpeljavi IKT 

predvsem izdelava prilagodljive programske opreme, ki temelji na podlagi ugotovitev 

nevroznanosti o primanjkljajih pri diskalkuliji. V zadnjih letih je bilo izdelanih veliko aplikacij, 

programov in orodij za prepoznavanje oziroma diagnosticiranje diskalkulije, prav tako pa tudi 

za pomoč učencem, ki jo imajo. Uporaba IKT pri poučevanju naj bi omogočala hitrejše in boljše 

rezultate pri napredku učencev kot pa tradicionalne učne metode (Drigas, Lytras in Pappas, 

2016).  
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II TEORETIČNI DEL 
 

1 INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE 
 

»Informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) je skupen izraz za nabor najrazličnejših 

računalniških, informacijskih in komunikacijskih naprav (strojna oprema), aplikacij 

(programska oprema), omrežij (internet) in storitev« (Inštitut za informatiko, 2018). 

 

1.1 IKT v izobraževanju 
 

Razvoj tehnologije je v sodobnem času sprožil spremembe v izobraževanju, pri tem pa se 

pojavlja vprašanje, ali smo že prišli do prelomne točke, ko bomo opustili stare pristope in uvedli 

nove. Takega prelomnega trenutka ni, saj se mora izobraževanje stalno prilagajati stanju razvoja 

tehnologije. Dogaja pa se, da izobraževanje vedno zaostaja, zato ta prelomni trenutek postaja 

nenehno spreminjanje. Nekatere stvari pa se ne spreminjajo. Vidimo lahko, da je tehnologija  

orodje, ki omogoča izvedbo nekaterih postopkov hitreje in ceneje, dostop do podatkov in 

storitev pa je omogočen vsem (Krašna, 2015).  

 

Računalnik oziroma IKT imata v našem izobraževalnem sistemu že svoje mesto. Omogočata 

nam sodobnejše in kvalitetnejše poučevanje, uspešnejšo individualizacijo in diferenciacijo. 

Pomembno pa je raziskati, na kakšen način je smiselno uporabiti tehnologijo, da se izognemo 

morebitnim negativnim spremljevalnim učinkom (Gerlič, 2011). IKT omogoča hitrejše in 

natančnejše pridobivanje, povezovanje in analiziranje informacij, kar od izobraževalnega 

sistema zahteva stalno pomoč učencem, da pridobijo višjo raven spretnosti. Te jim bodo 

omogočale lažjo analizo, odločanje, izbiro in reševanje kompleksnih življenjskih vprašanj 

(Končar, Gorše in Rupar, 2007). 

 

Učenci morajo učenje na pamet zamenjati s kritičnim in ustvarjalnim razmišljanjem in 

reševanjem problemov. Ljudje v informacijski družbi moramo biti sposobni ravnati z 

informacijami in o njih razmišljati. Za razliko od poznavanja dejstev pa to zahteva sposobnosti 

postavljanja vprašanj, oblikovanje hipotez in teorij, zbiranje, dokazovanje in razširjanje 

podatkov. Torej je potrebna zamenjava tradicionalnega učenja z raziskovalnim. Pri tem pa igra 

pomembno vlogo izobraževalna tehnologija, ki je v sodobnem času vedno bolj podprta z 

računalniško tehnologijo (prav tam). 

 

Današnja družba naj bi temeljila na znanju. Zanjo so pomembne spretnosti, ki jih je opredelil 

Trilling v svojem »modelu 7C« (Trilling, 2007; Brečko in Vehovar, 2008): 

 Critical Thinking and Doing ≈ kritično mišljenje in delovanje (reševanje problemov, 

raziskave, analize, projektno delo), 

 Creativity ≈ kreativnosti (kreativno ustvarjanje novega znanja), 

 Collaboration ≈ sodelovanje (kompromisi, delovanje  skupin), 

 Cross-cultural Understanding ≈ medkulturno razumevanje (vključenost v različne 

jezikovne, etične, organizacijske in kulturne strukture), 

 Communication ≈ komunikacija (izmenjava in deljenje informacij, primerna in 

učinkovita raba medijev), 

 Computing ≈ računalništvo (primerna in učinkovita raba IKT), 

 Career and Learning Self-reliance ≈ samozaupanje (vseživljenjsko učenje, prilagajanje 

spremembam). 
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Model vključuje spretnosti, ki so vključene v različne nacionalne in evropske strategije, ki 

neposredno ali posredno vključujejo IKT v izobraževanje (Brečko in Vehovar, 2008). 

 

Zgodovino uporabe IKT za izobraževanje, predvsem v najbolj razvitih državah, lahko opišemo 

v treh fazah (Trilling, 2007): 

 Faza 1: Učenje iz tehnologije 

 Faza 2: Učenje o tehnologiji  

 Faza 3: Učenje s tehnologijo 

 

Zgodnja uporaba IKT za izobraževanje je bila osredotočena na razvijanje osnovnih veščin preko 

vaj. Pri tem je bila računalniška tehnologija uporabljena kot tutor preko zaslona. To je faza 

učenja iz tehnologije. Ko so napredovali programska, strojna oprema in telekomunikacijska 

omrežja, ter ko se je povečalo število računalnikov v šolah, poleg tega pa se je v tehnološkem 

sektorju začela širitev novih delovnih mest, se je fokus računalništva in IKT pismenosti 

preusmeril na IKT kot predmet študija. To je bil prestop v fazo učenja o tehnologiji. V zadnjih 

letih pa se je dostop do različnih IKT naprav in omrežij še razširil, zato se fokus IKT za 

izobraževanje spreminja. Pomembno postaja, kako najbolje uporabiti IKT kot orodje za širok 

razpon učnih potreb. To pa je tista zadnja faza, torej učenje s tehnologijo. Tudi znotraj te zadnje 

faze se pojavljajo različni vzorci učenja s tehnologijo (Trilling, 2007). 

 

Tri faze uporabe tehnologije pri izobraževanju pa sta definirala tudi Schunck in Nielsson (2001, 

v Adam in Tatnall, 2008). Prva faza (slika 1) je paradigma preteklosti, za katero je značilen 

verbalni prenos informacij od učitelja do učencev. 

 

 
Slika 1: Paradigma preteklosti 

 

V drugi fazi (slika 2), ki jo avtorja imenujeta paradigma sedanjosti, je komunikacija dvosmerna, 

saj učenci komunicirajo tudi med seboj, vendar pa je učitelj še vedno v središču izobraževanja. 

Učenec in učitelj si delita odgovornost, pri tem je učitelj še vedno glavni vir informacij za 

izobraževanje. 
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Slika 2: Paradigma sedanjosti 

 

Tretja paradigma (slika 3), ki sta jo Schunck in Nielsson poimenovala paradigma e-učenja, 

umešča bazo znanja v središče. Tako učencem kot učitelju daje pomembno vlogo, kjer učitelj 

svetuje učencem, kje lahko pridobijo informacije, poleg tega pa jim posreduje svoje znanje in 

izkušnje. V tej paradigmi, ki temelji na tehnologiji, učenci uporabljajo IKT za pridobivanje 

informacij in izkušenj. Učenci so pri tem odgovorni za iskanje, ne pa zgolj za prejemanje 

informacij (Adam in Tatnall, 2008). 

 

 
Slika 3: Paradigma e-učenja 
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1.1.1 Cilji vpeljave IKT v izobraževanje 
 

Cilji vpeljave IKT v izobraževanje oziroma v šole so večnivojski. Na eni strani je IKT 

namenjena podpori pri delovanju organizacije in podpori učnemu okolju. Na drugi strani pa je 

namenjena izboljšanju učenja učencev (Brečko in Vehovar, 2008). 

 

 
Slika 4: Shema ciljev vpeljave IKT v šole (Newhouse, 2002 v Brečko in Vehovar, 2008) 
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Uporaba IKT v izobraževanju deluje takrat, ko (Roblyer, 2004 v Cotič, 2010): 

 direktno podpira učne cilje, 

 odpira priložnosti za sodelovalno učenje, 

 se prilagaja predznanju in sposobnostim učencev in daje povratne informacije, 

 je integrirana v učno uro, 

 ponuja možnosti za ustvarjanje projektov, 

 je uporabljena tam, kjer vsi podpirajo njeno uporabo. 

 

Nekatere prednosti, ki jih IKT omogoča, so (Brečko in Vehovar, 2008): 

 olajšanje učenja za otroke z drugačnimi sposobnostmi in načini učenja, kot so nadarjeni 

učenci, otroci s posebnimi potrebami idr., 

 učinkovitejše učenje z vključevanjem več čutov v kontekstu multimedije, 

 omogočanje mednarodnega konteksta za soočanje s problemi in večja zmožnost 

prilagajanja posebnim lokalnim potrebam. 

 

1.1.2 Nameni vpeljevanja IKT v izobraževanje 
 

Ne glede na različna stališča strokovnjakov bo računalniška tehnologija imela vedno 

pomembnejše mesto v izobraževanju, saj je postala del družbenega razvoja, zato je še bolj 

pomembno pripraviti tudi strokovne delavce za organizacijo novih oblik učenja ter ustrezno in 

učinkovito uporabo izobraževalne računalniške tehnologije (Končar idr., 2007). 

 

Obstaja veliko različnih razlogov, zaradi katerih lahko vključimo IKT v izobraževanje 

(Roblyer, 2006): 

 za motivacijo učencev, 

 za izboljšanje pouka, 

 za izboljšanje produktivnosti učencev in učitelja, 

 za pomoč učencem pri učenju in izboljšanju njihovih spretnosti informacijske dobe. 

 

Tehnologija lahko motivira učence s tem, ko pridobi njihovo pozornost, s podpiranjem 

osnovnih operacij med učenjem na višjem nivoju (na primer pri pisanju sestavkov jim popravlja 

pravopisne napake) in s prikazovanjem realnega sveta preko vizualnih predstavitev (Roblyer, 

2006). Ob uporabi tehnologije se lahko učitelji bolj posvečajo učencem že med samim 

procesom poučevanja, saj ni treba vložiti toliko časa v to, da jim sledijo (Cotič, 2010). Praktiki 

pravijo, da tehnologija lahko izboljša pouk s pomočjo posredovanja interakcij in takojšnjo 

povratno informacijo za podporo učenja spretnosti. Poleg tega pa tehnologija pomaga učencem 

vizualizirati osnovne koncepte pri neznanih ali abstraktnih temah, pomaga ilustrirati povezave 

med spretnostmi in realnim življenjem, dopušča učencem učenje na edinstven način in pa 

ponuja možnosti in podporo za sodelovalno učenje. IKT lahko tudi izboljša produktivnost 

učencev in učitelja, in sicer nam prihrani čas pri nalogah, omogoča hitrejši dostop do virov 

informacij in pa pomaga oceniti in slediti delu učencev. Za pomoč učencem pri učenju in 

izboljšanju njihovih spretnosti informacijske dobe pa tehnologija pomaga pri tehnološki, 

informacijski in vizualni pismenosti (Roblyer, 2006). 
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1.1.3 Vloga in znanje učitelja pri vpeljavi IKT v izobraževanje 
 

Z razvojem tehnologije so tudi učitelji postavljeni pred novo nalogo, da uvedejo učence v nove 

načine iskanja informacij. Tehnologija namreč postaja glavni vir informacij in prenašalec snovi. 

V izobraževanju je učiteljeva vloga predvsem usmerjanje učnega procesa, učenci pa 

prevzemajo aktivno vlogo. To od učitelja zahteva tudi kritičnost, strokovno poznavanje 

programov, sposobnost vrednotenja informacij in nadzorovanja. Spreminjajo se tudi učne 

metode in oblike, saj nam računalnik omogoča delo s tekstualnimi in ilustrativno 

demonstrativnimi metodami, oblike pa iz frontalnega poučevanja prehajajo na samostojno in 

skupinsko učenje, v kombinaciji s posrednim poučevanjem. Razvoj tehnologije od učitelja 

zahteva tudi večjo mero odprtosti za drugačnost, znanje, ustvarjalnost in srčnost (Božnar, 2004). 

 

Že na začetku 21. stoletja so bili napisani članki o spreminjajoči vlogi učitelja ob razvoju IKT. 

Steve Wheeler (2001) je navedel 4 glavne razloge, zaradi katerih bi se morala vloga učitelja 

spremeniti: 

 razvoj IKT povzroča zastaranje določenih učnih virov (na primer tabla s kredo), 

 IKT omogoča spremembe v oblikah ocenjevanja, 

 učitelji niso več le prenašalci znanja, ampak morajo postati organizatorji, 

 učitelji morajo ponovno oceniti svoje metode dela in jih prilagoditi razvoju IKT. 

 

Učiteljeva vloga ostaja pomembna v  procesu poučevanja. Še vedno mora kljub uporabi IKT 

ostati vodja in ohraniti tradicionalne vodstvene veščine. Ključna vloga učitelja je priprava za 

učno uro, saj je treba dobro razmisliti in utemeljiti, na kakšen način bo IKT koristna pri 

poučevanju. Sama uporaba tehnologije ne spremeni poučevanja oziroma učenja. Učiteljeva 

naloga je, da jo smiselno vpelje in uporabi tam, kjer je lahko koristna, saj na primer omogoča 

bolj na učenca osredotočeno učno okolje (Trucano, 2005). 

 

Vključevanje IKT v učenje in poučevanje pa zahteva dodatno znanje tako učitelja kot tudi 

ravnatelja in računalnikarja. Zato se je začel razvijati standard E-kompetentni učitelj, ravnatelj 

in računalnikar. E-kompetenco lahko opišemo s 6 temeljnimi zmožnostmi, ki so ključne za delo, 

učenje in poučevanje v 21. stoletju. Te temeljne kompetence so (Kreuh in Brečko, 2011):mul 

 poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT: 

Učitelj pozna strojno in didaktično programsko opremo ter jo zna uporabiti pri pouku. 

Smiselno jo vključuje in kritično presoja njeno didaktično vrednost. 

 zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo (učitelj, vzgojitelj in drugi strokovni 

delavci v VIZ, starši, učenci): 

Učitelj zna uporabljati tehnologijo za komunikacijo in sodelovalno delo, s tehnologijo 

izvaja projektno delo. Prav tako vzpostavlja sodelovanje med učenci, starši in širšo 

skupnostjo. Spodbuja učence pri ustvarjanju, raziskovanju in reševanju problemov. 

 zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, 

informacij in konceptov: 

Učitelj uporablja svetovni splet kot vir informacij in konceptov, kar vključuje pri 

poučevanju novih znanj. Učencem pomaga, da usvajajo zmožnost iskanja, zbiranja, 

analize, uporabe in vrednotenja informacij, s čimer vplivajo tudi na kognitivni razvoj 

učencev. 

 varna raba in upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe ter objave informacij: 

Učitelj pozna morebitne nevarnosti pri uporabi tehnologije in zna pri pouku osvestiti 

učence o varovanju podatkov. 
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 izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv): 

Učitelj zna oblikovati, izdelati ali posodobiti e-gradiva, s pomočjo katerih omogoča 

sodelovalno delo, reševanje problemov, ustvarjanje ali raziskovanje učencev. 

 zmožnost načrtovanja, izvedbe, evalvacije pouka (učenja in poučevanja) z uporabo IKT: 

Učitelj zna načrtovati pouk z uporabo IKT, skupaj z učenci razvija strategije za 

samovrednotenje znanj in zmožnosti, spremlja in reflektira lastni napredek. 

 

Za doseganje opisane e-kompetence pa so potrebna dodatna izobraževanja učiteljev. Le-ta 

potekajo običajno v obliki seminarjev na določeno temo in ciljno skupino (Kreuh in Brečko, 

2011). 

1.1.4 Raziskave s področja vpeljave IKT v izobraževanje 
 

Uporaba IKT v izobraževanju z leti narašča. B. N. Brečko in Vehovar (2008) sta povzela 

ugotovitve predhodno opravljenih raziskav s področja IKT v šolstvu v Sloveniji. Predstavila sta 

raziskave v okviru projektov Raba interneta v Sloveniji, Stanje in trendi uporabe IKT v 

slovenskih osnovnih in srednjih šolah ter nekatere raziskave v okviru EU, v katere je bila 

vključena tudi Slovenija. Takrat se IKT v Sloveniji ni uporabljala do te mere, kot je bilo 

pričakovano. Rezultati raziskav o rabi IKT v osnovnih in srednjih šolah so pokazali, da se je 

Slovenija nahajala precej pod povprečjem EU (Brečko in Vehovar, 2008).  Raziskava Stanje in 

trendi uporabe IKT v slovenskih osnovnih šolah pa se je ponovno izvedla v letu 2011. Prva 

pomembna ugotovitev je bila, da se je število računalnikov na posameznih šolah znatno 

povečalo v primerjavi s prejšnjimi leti (Gerlič, 2011). 

 

Same računalniške učilnice na šolah so lahko opremljene na različne načine, glede na vrsto 

računalniške opreme. Pri nas je 84 % šol imelo običajno računalniško učilnico, torej računalnike 

s tradicionalno opremo povezane v mrežo. Multimedijsko učilnico, ki zajema vse našteto kot v 

običajni računalniški učilnici in pa kvalitetnejšo individualno (zvočniki, mikrofoni), frontalno 

multimedijsko opremo (WEB kamera, prostorski zvok) in interaktivno tablo, je imelo 15 % šol. 

Le 1 % šol pa je imelo hipermedijsko učilnico, ki ima poleg vsega iz multimedijske učilnice še 

odzivnike-responderje, interaktivne tablice za učence in kvalitetni videokonferenčni sistem. Za 

samo vpeljavo IKT v poučevanje pa je poleg računalniške pomembna tudi opremljenost drugih 

učilnic. Raziskava je pokazala, da imajo druge učilnice PC računalnik za učitelja (91,8 %), 

internet (81,5 %), LCD projektor na stropu (78,5 %), nekaj tudi prenosni LCD projektor (30,3 

%), večina pa ima tudi multimedijske dodatke (Gerlič, 2011). 

 

Povzamemo lahko, da je uporaba PC računalnikov upadla, strmo pa narašča uporaba prenosnih 

računalnikov. Vedno bolj postaja priljubljena tudi interaktivna tabla. Je pa zelo malo šol 

navdušenih nad odzivniki-responderji, ki bi jih drugače lahko zelo koristno uporabili v 

izobraževanju. Raziskovalcem se zdi najbolj skrb vzbujajoče dejstvo, da še vedno več kot 

polovica šol nima kabineta za računalništvo. Potrebno pa je spodbuditi tudi spremembe 

računalniških učilnic vsaj v multimedijske. Opaža se tudi negativni trend zastopanosti periodike 

in literature na šolah s področja računalništva in specialno-didaktičnega področja uporabe 

računalnika v šoli (Gerlič, 2011). 

 

Podatki so pokazali tudi, da se uporaba računalnika pri pouku povečuje, vendar prepočasi. 

Največkrat so ga uporabljali učitelji matematike, slovenščine in tujega jezika, veliko manj pa 

pri ostalih predmetih. Izkazalo se je tudi, da računalnik najmanj uporabljajo v drugem triletju. 

Sicer pa se učitelji strinjajo s koristnostjo uporabe računalnika in interaktivne table pri pouku. 

Problem je v slabšem znanju glede uporabe IKT in računalnika pri pouku, kar se najbolj pokaže 
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pri učnih oblikah, saj je še vedno tudi pri uporabi računalnikov veliko frontalnega in 

individualnega dela, premalo pa sodelovalnega in problemskega učenja (Gerlič, 2011). 

 

Od leta 2007 naprej v Sloveniji poteka tudi mednarodna konferenca Splet izobraževanja in 

raziskovanja IKT oziroma krajše Sirikt. To je največji izobraževalni dogodek v Sloveniji, na 

katerem se srečujejo vzgojitelji, učitelji, ravnatelji, profesorji, raziskovalci, učenci, študenti in 

različni strokovnjaki s področja izobraževanja ter drugih znanosti, da delijo svoje izkušnje glede 

uporabe IKT. Vsako leto izdelajo tudi zbornik vseh prispevkov s konference.  

 

V letih 2013–2015 je pri nas potekal tudi projekt e-Šolska torba, ki je temeljil na treh stebrih 

šole 21. stoletja, in sicer vzpostavitev e-učnega okolja, razvoj ustreznih e-vsebin in 

izobraževanje e-kompetentnega učitelja. Tudi za ta projekt je bil objavljen zbornik, ki zajema 

teoretične in strokovne prispevke sodelujočih strokovnjakov, ki so dve šolski leti delali na 

projektu (Sambolić Beganović in Čuk, 2015). V letu 2017 pa se je začel izvajati tudi projekt  

nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, krajše Slovensko 

izobraževalno omrežje – 2020 oziroma SIO-2020. Izvaja ga Arnes, v njegovem okviru pa bo 

vzgojno-izobraževalnim zavodom sofinanciral izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT 

opreme (Arnes, b.d.). 

 

Sangrà in González-Sanmamed (2010) sta analizirala, kaj se dogaja v šolah v zvezi z 

vključevanjem in uporabo IKT, ter preučevala učiteljevo dojemanje glede tega, katere učne 

procese lahko izboljšamo z uporabo IKT. Ugotovila sta, da med učitelji obstaja mnenje, da 

uporaba IKT pri poučevanju spodbuja več procesov, povezanih tako s poučevanjem kot 

učenjem, posebno tiste, ki vključujejo pozornost, zaznavanje, mehanizme odziva, uporabo 

učenja in razumevanja. Slabše vrednoteni pa so procesi interakcij in pa spretnosti izražanja in 

komunikacije, saj pri teh procesih učitelji IKT obravnavajo v enosmernem načinu. Sicer pa 

učitelji ustvarjajo primerno in zaupljivo atmosfero v šolah, ki jim pomaga pri povečanju 

uporabe IKT. Način uporabe IKT je ključen dejavnik za inovacije, poučevanje in izboljšanje 

učnih procesov. Ustvarjanje dobrega načrta za integracijo IKT, ki zaobjame celotni učiteljski 

kolektiv šole, nam bo omogočilo priložnost za refleksijo in analizo tega, zakaj in s kakšnim 

namenom bo IKT uporabljen, kar bo prispevalo k njenemu potencialu kot inovativnemu 

elementu kurikuluma (Sangrà in González-Sanmamed, 2010). 

 

Iz vseh raziskav lahko povzamemo, da je učitelj ključen dejavnik pri integraciji IKT v šole.  

 

1.2 IKT in matematika 
 

Matematika je eden temeljnih predmetov osnovne šole. Njena vloga je med drugim tudi 

podpora drugim naravoslovno-tehniškim in družboslovno-humanističnim znanostim, zato jo 

srečujemo skoraj na vseh področjih človekovega življenja. Z razvojem informacijsko-

komunikacijske družbe pa je njena prisotnost na drugih predmetnih področjih vedno manj 

vidna, saj se skriva v tehnologiji (Učni načrt za matematiko, 2011). V svetu je področje uporabe 

IKT pri pouku matematike zelo razvito in strokovno raziskano vsaj na akademskem nivoju. 

Premišljena in strokovno utemeljena uporaba IKT lahko prispeva k boljšemu matematičnemu 

znanju, s tem pa posredno vpliva tudi na vsaj druga predmetna področja, tako naravoslovna kot 

družboslovna (Kmetič, 2008). 
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1.2.1 Razvoj uporabe IKT pri matematiki 
 

Začetki uporabe tehnologije pri poučevanju in učenju matematike segajo v leto 1994, ko je bila 

na Zavodu RS za šolstvo ustanovljena prva razvojna skupina za to področje. Njeno delovanje 

je bilo zelo ozko usmerjeno, in sicer na uvedbo programa dinamične geometrije Cabri v pouk 

matematike. Veliko časa so namenili tudi utemeljevanju, da je tehnologije sploh smiselno 

uporabljati pri pouku matematike. Za uspešno vpeljavo novosti v pouk je potreben določen čas 

in interes učiteljev in šol (Rojko, 2008). 

 

Leta 2004 je bila imenovana nova razvojna skupina za uporabo IKT pri poučevanju in učenju 

matematike, katere delo je bilo zastavljeno širše od prejšnje skupine. Usmerjeni naj bi bili v 

razvoj vseh segmentov uporabe IKT pri pouku matematike v osnovni šoli, gimnaziji in v 

srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju. Uporaba IKT je postala pomembno področje 

pri poučevanju in učenju matematike. To je prineslo tudi nove učne načrte, ki so izrecno 

zahtevali uporabo grafičnih računal in določene programske opreme kot pomembnih orodij za 

razvoj kompetenc. Nastal pa je problem, saj slovenske šole takrat niso imele več nobene 

uporabne programske opreme za pouk matematike (Rojko, 2008). 

 

Takratni cilji, ki naj bi jih z uporabo IKT pri pouku matematike dosegli, so bili (Rojko, 2008): 

 dosegati učinkovitejše učenje in poučevanje matematike, 

 dosegati učinkovitejše komuniciranje in sodelovanje pri učenju in poučevanju 

matematike, tako med učenci kot med učenci in učiteljem, 

 razvijati zmožnost uporabe IKT pri učenju in uporabi matematike, 

 razvijati večjo samostojnost in ustvarjalnost učencev pri učenju matematike ter njihovo 

odgovornost za lastno znanje, 

 razvijati spoštovanje intelektualne lastnine. 

 

Dve leti po imenovanju nove razvojne skupine se je njihova organizacija na Zavodu RS za 

šolstvo spremenila in začela s projektnim načinom delovanja. Na področju matematike so tedaj 

predlagali večletni e-projekt z naslovom Koncept uporabe IKT pri pouku matematike. Naloge, 

izhajajoče iz tega projekta, so se izvajale še vrsto let po tem (Rojko, 2008). 

 

Leta 2007 so se posodabljali učni načrti v osnovni šoli, ki so po novem predvidevali uporabo 

tehnologije predvsem z namenom razvijanja matematičnih pojmov, raziskovanja in 

modeliranja, avtomatiziranja določenih postopkov, predstavljanja rezultatov dela in preverjanja 

znanja. Narejen je bil velik korak naprej v smislu uporabe tehnologije, ki ni več le omenjena, 

ampak ima jasno vlogo in pomen v procesu učenja matematike (Rojko, 2008). Ker je bila v 

novih učnih načrtih IKT-kompetenca močno poudarjena, se je bilo potrebno pripravljati na 

aktivno rabo računalnika in računalniških programov pri pouku matematike. To je prineslo 

večjo spremembo, tudi pri učnih pristopih v vseh fazah učenja, vključno s preverjanjem in 

ocenjevanjem, zunanjim preverjanjem in na tekmovanjih (Kmetič, 2008). Ob veljavi novih 

učnih načrtov je bilo potrebno tudi dodatno usposabljanje učiteljev, kar terja največ časa, 

potrpežljivosti in kontinuiranega dela. Pri tem pa so se pojavile tudi težave zaradi ne 

kontinuiranosti seminarjev za učitelje (Rojko, 2008). 

 

V zadnjem učnem načrtu za matematiko iz leta 2011 je opredeljena matematična kompetenca, 

ki naj bi jo v osnovni šoli v skladu s splošnimi cilji razvijali, del nje pa je tudi uporaba 

informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ne le to, med didaktičnimi priporočili je celotno 

poglavje namenjeno tudi informacijski tehnologiji. Ker se v današnjem svetu uporaba 
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tehnologije zahteva in pričakuje, naj bi pouk matematike učence usposobil za uporabo 

tehnologije, predvsem pri srečevanju z matematičnimi problemi, ob tem pa tudi za uporabo v 

vsakdanjem življenju. IKT nam omogoča tudi različne pristope k poučevanju in učenju, poleg 

tega pa lahko pomaga učencem premostiti primanjkljaje v znanju, učne težave ali specifične 

težave na področju grafomotorike. Seveda pa ponuja tudi dodatne možnosti učenja v ustreznem 

spoznavnem stilu posameznika. IKT lahko uporabimo kot sredstvo za razvoj matematičnih 

pojmov, za ustvarjanje in simuliranje realnih ali učnih situacij, kot komunikacijsko sredstvo ali 

učni pripomoček. Pri nekaterih vsebinah je uporaba tehnologije že predvidena, pri drugih pa je 

ta možnost prepuščena učitelju (Učni načrt za matematiko, 2011). 

 

Na voljo imamo več vrst tehnologij (Učni načrt za matematiko, 2011): 

 grafična in numerična računala, 

 računalniške programe, 

 internet, 

 orodja in programe za predstavitev in zapis podatkov ali rezultatov dela. 

 

1.2.2 Vloga IKT pri pouku matematike 
 

Računalnik najbolj pogosto uporabljamo kot pripomoček za pridobivanje in izmenjavo 

informacij, služi za izdelavo delovnih in učnih listov, preverjanj znanj in drugih učnih 

pripomočkov. Sama uporaba IKT učitelje lahko spodbuja k frontalnemu pouku in metodi 

razlage, saj imajo v razredu po navadi le svoj računalnik ali pa komplet z interaktivno tablo, pri 

čemer je učenec poslušalec in se pouk gradi na opazovanju, poslušanju in gledanju učiteljevega 

izvajanja. Če učencu ponudimo, da sam manipulira z neko dinamično sliko, opazuje, sklepa, 

skratka sam ustvarja svoje znanje in izkušnje, postane programska oprema učni pripomoček, 

kar pomeni preseči pouk kot razlago s poukom kot učno situacijo (Kmetič, 2008). 

 

Še vedno se najdejo ljudje s pomisleki, da uporaba tehnologije škoduje kakovosti znanja, saj je 

le klikanje in pritiskanje na gumbe. Vse je odvisno od učitelja, in sicer kako zasnuje cilje pouka 

in izpelje dejavnosti za doseganje zasnovanih ciljev. Uporabo nekega programskega orodja 

mora učitelj najprej sam osmisliti pri sebi, se zavedati in razumeti prednosti, šele takrat pa lahko 

načrtuje smiselno uporabo programa. Zato motivacija in prihranek časa kot razloga uporabe 

IKT ne bi smela biti prevladujoča ali celo edina razloga za uporabo računalnika (Kmetič, 2008). 

 

Učenje s podporo računalnika je učno okolje, ki naj bi dopolnilo vsa druga okolja, povezana z 

določenim pojmom. Učna in računalniško podprta tehnologija prinaša novo dimenzijo, ki naj 

bi se ob ustrezni uporabi odražala s kakovostjo znanja. Treba pa je nameniti pozornost najmanj 

trem temeljnim področjem (Kmetič, 2008): 

 Katere pojme bomo razvijali na intuitivni ravni in katere na matematično teoretični ravni 

in kaj prispeva tehnologija glede na oba vidika? 

 Kaj naj bi bil predmet opazovanja pri uporabi posameznih programov in e-gradiv? 

 Ali učenec vidi na zaslonu to, kar vidi in pričakuje učitelj oziroma avtor gradiva? 

 

Poleg vseh prednosti, ki jih uporaba programov omogoča, pa se pri izgradnji pojmov pojavijo 

tudi pomanjkljivosti. Pomembno se je zavedati, da je uporaba didaktičnega pripomočka le ena 

izmed faz v razvoju pojma (Kmetič, 2008). 
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Za uspešno vpeljavo IKT v pouk bi bilo potrebno tudi, da bi učitelji več pisali o svojih 

spoznanjih in izkušnjah, da bi se lahko učili drug od drugega. Materialni pogoji niso zadosten, 

ampak le potreben korak. Znanje in izkušnje učiteljev morajo poleg poznavanja orodij in 

programov vsebovati tudi zavedanje o smiselni uporabi, kar vključuje tudi poznavanje 

prednosti in slabosti posameznih učnih tehnologij. To jim omogoča, da slabosti kompenzirajo 

ali pa se jim izognejo (Kmetič, 2008). »Tako usposobljen učitelj je 'proces', ki se začne z vizijo, 

načrtovanjem, izvajanjem in evalviranjem uporabe IKT v šolah, proces in ne produkt« (Kmetič, 

2008, str. 57). 

 

V letih 2013/2014 in 2014/2015 je Zavod RS za šolstvo pri nas izvajal pilotni projekt Uvajanje 

in uporaba e-vsebin in e-storitev, v katerega je bila vključena tudi matematika. Vključeni 

učitelji so pri pouku uporabljali e-učbenik, programe za hitro pridobitev informacij o znanju 

učencev (spletni vprašalniki), splet, spletno učilnico, odprtokodne programe za učenje 

matematike, storitve v oblaku in aplikacije na tablicah. Projekt je pokazal, da se učitelji 

matematike trudijo smiselno vključiti tehnologijo v svoj pouk, pri čemer nekatera področja še 

niso v polni meri izkoriščena, na primer individualizacija in diferenciacija (Suban, 2015). 

 

V zadnjem času je matematika neločljivo povezana tudi z računalniškim programiranjem. Kljub 

temu pa v osnovni šoli redko najdemo primer medpredmetne povezave med tema dvema 

področjema. Eden od razlogov je tudi majhno število ur, namenjenih programiranju v učnih 

načrtih računalniških predmetov. Obstajajo preprosti programi za programiranje, med katerimi 

je tudi Scratch, ki jih lahko vpeljemo že v drugem triletju. Omogoča nam izdelovanje aplikacij, 

pri čemer lahko prikažemo različne metode reševanja neke matematične naloge. Obenem 

prikažemo sistematičen, urejen pristop k sestavljanju aplikacije. Same aplikacije pa so zelo 

uporabne tudi pri diferenciaciji pouka, pri dopolnilnem in dodatnem pouku matematike ter pri 

pouku dodatne strokovne pomoči (Hlade, 2017). 

 

1.3 IKT in učenci s posebnimi potrebami 
 

IKT je postala del vsakdanjega življenja, kar vpliva tudi na izobraževanje, usposabljanje in 

zaposlovanje, predvsem pa je dragoceno orodje za ljudi s posebnimi potrebami (Evropska 

agencija za razvoj in izobraževanje na področju posebnih potreb, 2013). Približno 10 % 

evropske populacije ima eno od različnih vrst motenj ali težav. Med šolsko populacijo pa je ta 

odstotek še večji, saj ima približno 22 % učencev posebne vzgojno-izobraževalne potrebe 

(Končar idr., 2007).  Uporaba IKT za OPP naj bi spodbudila izenačene možnosti izobraževanja 

in naj bi bila sredstvo za podporo posameznikovih možnosti pri učenju. Njena učinkovita 

uporaba za podporo pri učenju pa predstavlja primer dobre prakse poučevanja za vse učence. 

Pri tem pa je pomembno zavedanje, da IKT kot podpora inkluziji zahteva novo pedagogiko za 

učenje, ki temelji na uporabi IKT pri pooblaščanju učencev za sprejemanje odločitev o svojem 

učenju (Evropska agencija za razvoj in izobraževanje na področju posebnih potreb, 2013). 

 

IKT postaja glavno orodje za doseganje kakovosti življenja vsega prebivalstva. Z njeno 

pomočjo lahko lažje zagotovimo uresničevanje temeljne pravice vsakega, da živi 

dostojanstveno in ima priložnosti biti del kulturnega, socialnega in političnega življenja. 

Prilagojena IKT tako omogoča aktivno participacijo oseb s posebnimi potrebami na vseh 

področjih življenja, saj jim daje možnost komunikacije, politične in socialne participacije, s tem 

pa zmanjšuje diskriminacijo in socialno izključenost ter pomaga uresničevati državljanske 

pravice (Končar idr., 2007). Če pa želimo doseči izenačene možnosti, pa je potrebna dostopna 
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infrastruktura za vse učence (Evropska agencija za razvoj in izobraževanje na področju 

posebnih potreb, 2013).  

 

Že več kot pred desetletjem je bilo glavna skrb pri uporabi IKT, kako lahko ta zagotovi več ali 

pa doda vrednost izobraževalnim izkušnjam OPP. Pomembna je dejanska izobraževalna 

vrednost IKT, ne pa zgolj njena potencialna uporaba kot neko orodje. Vprašanja, na katera se 

posamezniki in skupnosti trudijo odgovoriti, so: kdaj, kako in zakaj je zaželeno uporabiti IKT 

ter kako lahko njegovo uporabo prilagodimo posameznim predmetom ter posameznim ciljem 

za OPP (Watkins, 2001). 

 

IKT lahko pomaga OPP pridobiti večjo avtonomijo. Spodbuja učence, ki so manj uspešni in 

jim veča samozavest, saj omogoča, da vsak rešuje vaje v svojem ritmu (Commission of the 

European Communities, 2008). Da bi OPP lahko pomagali, je pomemben razvoj kakovostnih 

in ustreznih elektronskih izobraževalnih virov. Zavedati se moramo, da zgolj poskusi razširitve 

uporabe IKT in ustvarjanja boljše kvalitete učenja ne bodo uspešni, če se ob tem ne oblikujejo 

nove teorije učenja z uporabo teh novih tehnologij. Potrebno je razviti metode za uporabo IKT 

kot pedagoške pomoči pri poučevanju vseh učencev (Watkins, 2001). Skupinsko delo in 

raziskovalni projekti, ki so usmerjeni v učenca, vodijo do boljših veščin in kompetenc. Prav 

tako lahko različne oblike učenja s tehnologijo vodijo do bolj refleksivnega, poglobljenega in 

participativnega učenja, reševanja problemov, ustvarjalnosti. Izziv je torej spodbujati nove in 

inovativne učne pristope, da se bodo tako učitelji kot starši zavedali potenciala tehnologije in 

podpirali njeno prisotnost v učnih načrtih, učnih smernicah ter pri usposabljanju učiteljev 

(Commission of the European Communities, 2008). 

 

IKT ponuja vrsto možnosti znotraj celotne šole, tudi kot organizacije, vendar je potrebno 

zavedanje možnosti, ki jih ponuja ter kako jih izkoristiti. Če učenci uporabljajo novo 

tehnologijo pri vsakodnevnih izobraževalnih dejavnostih, to še ne dokazuje dodane vrednosti. 

Le-ta se pokaže, če pomembno pomaga učiteljem pri poučevanju, če se zaradi nje učenci učijo 

več in bolje ter če je izboljšana komunikacija v celotni šoli. Ni pa razumno pričakovati, da 

učitelji učinkovito uporabljajo IKT pri poučevanju OPP, če nimajo znanja na področju 

izobraževanja OPP (Watkins, 2001). 

 

1.3.1 IKT in učenci z učnimi težavami 
 

S pomočjo IKT lahko učitelji na različne načine prilagajajo učne izkušnje. Učencem programi 

omogočajo aktivno vključenost v učne naloge in razvoj veščin in zmožnosti za dokazovanje 

učenja. Tehnologija je prilagodljivo in učinkovito orodje za zagotavljanje učnih aktivnosti in 

prilagoditev posameznikom, ni pa strategija sama po sebi. Učencem omogoča dragocene 

izkušnje, ki so prilagojene njihovi ravni učenja, poleg tega pa krepi samostojnost in 

samozaupanje pri reševanju nalog (Kavkler in Košak Babuder, 2015). 

 

Za določne situacijske probleme obstajajo računalniške igre, ki ob pedagoških ciljih spodbujajo 

mišljenje učencev in prispevajo k njihovemu intelektualnemu razvoju, poleg tega pa jih 

motivirajo za ustvarjanje lastnih strategij. Učenci se določenih konceptov in veščin lahko 

naučijo preko igre, ob tem pa se zabavajo. Prednost računalniških iger je tudi sprotna povratna 

informacija. Učenec lahko takoj popravi svoje napake ob neustreznih rešitvah, s tem pa mu igra 

pomaga tudi razumeti napake, ki jih je naredil (Kavkler in Košak Babuder, 2015). 
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Računalnik je v primerjavi s knjigami in zvezki veliko bolj privlačno, spodbudno in 

stimulacijsko orodje. Pedagoški pristopi, ki vključujejo tudi uporabo računalniških iger, 

pomagajo učencem, da se učijo in sočasno aktivno uporabljajo čas za učenje (Kavkler in Košak 

Babuder, 2015). 

 

1.3.2 IKT in učenci z diskalkulijo 
 

Uvajanje računalnikov še vedno spremljajo pričakovanja, da lahko z njihovo pomočjo pouk 

individualiziramo in ga prilagodimo individualnim potrebam ter spoznavnim zmožnostim 

učencev. Prav tako naj bi prešli od pouka, ki temelji na pomnjenju dejstev k reševanju 

problemov s kreativnim mišljenjem. Pri tem pa pri nas še vedno ni dovolj raziskano, kako se da 

to doseči, katere metode in oblike dela zahteva uporaba IKT pri pouku (Gerlič, 2011).  

 

Za učence z diskalkulijo, prav tako pa tudi za ostale OPP, je obetajoč pristop pri vpeljavi IKT 

predvsem izdelava prilagodljive programske opreme, ki temelji na podlagi ugotovitev 

nevroznanosti o primanjkljajih pri diskalkuliji. V zadnjih letih je bilo izdelanih veliko aplikacij, 

programov in orodij za prepoznavanje oziroma diagnosticiranje diskalkulije, prav tako pa tudi 

za pomoč učencem, ki jo imajo. Uporaba IKT pri poučevanju naj bi omogočala hitrejše in boljše 

rezultate pri napredku učencev kot pa tradicionalne učne metode (Drigas, Lytras in Pappas, 

2016).  

 

IKT lahko učencem pomaga pri kompenzaciji različnih primanjkljajev, na primer učnih, 

grafomotoričnih ipd., ter ponuja drugačne možnosti učenja glede na spoznavni stil 

posameznika. IKT v razredu lahko uporabimo na različne načine, in sicer kot (Kmetič, 2008): 

 sredstvo za razvoj matematičnih pojmov,  

 sredstvo za simuliranje, modeliranje in ustvarjanje situacij, 

 samo učni pripomoček, 

 metodo dela, 

 komunikacijsko sredstvo, 

 sredstvo za spremljanje in preverjanje znanja. 

  

Pozitivni učinki uporabe IKT so med drugim tudi naslednji: Učenci dlje ohranijo znanje 

matematike že ob uporabi komercialno dostopne matematične programske opreme, kot če bi se 

učili tradicionalno. Prav tako se pri takih učencih kaže manj anksioznosti pri matematiki. 

Tehnologija tudi izboljšuje komunikacijske spretnosti in kakovost predstavitev učencev, poleg 

tega pa olajšuje tudi pisanje in urejanje nalog (Sivakova, Kochoska, Ristevska in Gramatkovski, 

2017). Pomembno je zavedanje, da IKT ni vedno rešitev za vsako težavo, tako pri učencih z 

diskalkulijo kot pri ostalih. V nekaterih situacijah lahko predstavlja najboljši način za prenos 

nekega novega koncepta, ali pa utrditev, ne pa vedno. Pomembno je, da (Department for 

Education and Skills, 2003): 

 omogoča učencem, da raziskujejo in so ustvarjalni na način, ki sicer ni mogoč, 

 omogoča dostop do informacij, ki sicer niso na voljo, 

 pomaga učencem pri premisleku in razumevanju pomembnih idej, 

 omogoča učiteljem dodajanje zanesljivosti ali natančnosti meritev, 

 izboljša kakovost prezentacij učiteljev ... 
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Pri učencih z diskalkulijo so pomembne štiri značilnosti (Laurillard in Baajour, 2011): 

1. Ukrepati moramo čim bolj zgodaj, saj s tem preprečujemo zaostajanje tudi pri drugih 

predmetih.  

2. Učenje moramo personalizirati, kar pomeni, da splošne intervencije verjetno ne bodo 

tako učinkovite.  

3. Uporabiti moramo tehnologijo za pomoč pri personaliziranem učenju, saj nimajo vsi 

učenci enakih šibkih točk. Učenje s pomočjo tehnologije pa učitelju omogoči tudi 

nadzor nad stopnjo učenja učenca, glede na njegove potrebe.  

4. Treba je oblikovati tehnološko podprto učenje, ki je v povezavi z učenjem, ki temelji na 

učitelju, ne pa namesto njega. To ima namreč lahko za posledico manjši napredek kot 

same intervencije učiteljev. Težava pri tem je, da so učitelji pogosto na tesnem s časom, 

tako da je samo učenje, ki temelji na tehnologiji, lahko koristno in se uporablja tudi 

zunaj šole. 

 

Področja, na katerih IKT omogoča priložnosti za učence, tudi z diskalkulijo, pri učenju 

matematike, so (Department for Education and Skills, 2003): 

 Učenje iz povratne informacije: Računalnik nudi sprotno in zanesljivo povratno 

informacijo, ki je nepristranska. To lahko spodbudi učence, da sami domnevajo in 

preizkusijo svoje zamisli. 

 Opazovanje vzorcev: Hitrost računalnikov in kalkulatorjev omogoča učencem, da pri 

raziskovanju matematičnih problemov naredijo toliko primerov, kot jih potrebujejo, da 

lahko oblikujejo in utemeljijo posplošitve ali pa vsaj vzorce. 

 Videti povezave:  Računalnik omogoča enostavno povezavo med formulami, tabelami 

števil in grafi. Lahko spreminjamo podatke, ob tem pa se spreminja tudi graf. 

 Delo z dinamičnimi slikami: Učenci lahko uporabljajo računalnik za dinamično 

upravljanje diagramov. To jih spodbuja in jim omogoča vizualizacijo pri geometriji. 

 Raziskovanje podatkov: Računalnik omogoča delo z realnimi podatki, ki jih je mogoče 

predstaviti na različne načine.  

 

Področja, na katerih ima uporaba IKT pri matematiki posebno korist, so (Department for 

Education and Skills, 2003): 

 reševanje problemov in uporabna matematika (matematične tehnike v uporabi 

matematičnega znanja na drugih področjih), 

 desetiški zapis, urejanje in zaokroževanje števil, 

 enačbe, formule in identitete, 

 zaporedja, funkcije in grafi, 

 geometrijsko sklepanje: črte, koti in oblike, 

 transformacije, 

 koordinate, 

 geometrijske konstrukcije, 

 ravnanje s podatki. 

 

1.3.2.1 Obstoječa tehnologija 
 

Za matematiko imamo na voljo kar nekaj različnih vrst tehnologij. Med njimi so tudi numerična 

in grafična računala, osebni, prenosni ali tablični računalnik, računalniški programi, internet, e-

gradiva, e-učbeniki in programi za zapis in predstavitev podatkov ali rezultatov dela (Sirnik in 

Bone, 2015). 
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Uporabljamo lahko programe dinamične geometrije, ki dopolnijo razumevanje geometrije in 

predvsem geometrijske konstrukcije. Služijo lahko tudi za prikaz povezav med matematičnimi 

pojmi (Sirnik in Bone, 2015). Eden izmed prosto dostopnih programov dinamične geometrije 

je Geogebra, ki poleg vsega na svoji spletni strani https://www.geogebra.org/ ponuja tudi 

dostop do učnih gradiv, dejavnosti, simulacij, iger in podobno, tako za matematiko kot za druge 

naravoslovne znanosti.  

 

Na voljo imamo programe za delo s funkcijami, ki omogočajo delo z več reprezentacijami: s 

tabelo vrednosti, grafom in predpisom funkcije. Nekateri programi so dinamični, kar omogoča 

odkrivanje povezav med pojmi (Sirnik in Bone, 2015). Program, ki omogoča risanje grafov, je 

na primer Gnuplot, uporabimo pa lahko tudi Geogebro, ki omogoča dinamičnost. 

 

Uporabljamo lahko tudi računalniške preglednice in dinamične programe za delo s podatki. Po 

navadi nam omogočajo obdelavo večjega števila podatkov. Postopki urejanja, razvrščanja, 

računanja in prikazovanja so avtomatizirani, zato se lahko osredotočamo na interpretacijo in 

razlago pojavov (Sirnik in Bone, 2015). Za delo s podatki lahko uporabimo Microsoftov Excel. 

 

Na spletu najdemo tudi že potrjene interaktivne učbenike za matematiko, in sicer na spletni 

strani: https://eucbeniki.sio.si/. 

 

Za učence z diskalkulijo pa so včasih potrebni drugačni pristopi pri poučevanju. Na spletu lahko 

najdemo kar nekaj strani, ki so namenjene učencem z diskalkulijo, vendar je večina le-teh v 

angleščini. Na spletni strani www.dyscalculia.org najdemo nekaj podatkov o diskalkuliji, kako 

jo diagnosticiramo in podobno. Prav tako pa najdemo seznam matematičnih orodij, ki lahko 

pomagajo učencu z diskalkulijo ali pa njegovemu učitelju. Pri vseh orodjih so navedeni tudi 

stroški uporabe, pri čemer so nekatera brezplačna. 

 

Nekateri učenci imajo težave z zapisom problemov, sicer predvsem tisti z disgrafijo, vendar na 

spletu najdemo brezplačno aplikacijo za iPad, ki simulira kos papirja. Učencem omogoča, da 

rešujejo bolj kompleksne probleme, vključno z ulomki, koreni in enačbami. Vse o aplikaciji pa 

je zapisano tudi na njihovi spletni strani http://www.modmath.com/. 

 

Na spletu najdemo tudi interaktivne simulacije za matematiko, ki so nastale v okviru projekta 

PhET na University of Colorado Boulder. So prosto dostopne na strani 

https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/math, nekaj izmed njih pa je prevedenih tudi 

v slovenščino.  

 

Pri nas spletnih strani, namenjenih specifično za učence z diskalkulijo, ni najti. Imamo nekaj 

strani, kjer je razložena snov matematike, kot je na primer http://www.e-um.si/. Na strani 

https://moja-matematika.si/ najdemo plačljivo spletno vadnico za učence od 1. do 5. razreda. 

Imamo pa tudi brezplačno spletno stran z interaktivnimi vajami za mnoge šolske predmete, tudi 

za matematiko: http://www2.arnes.si/~osljjk6/index.html. Na tej strani imamo po posameznih 

sklopih razdeljene vaje, med katerimi so tudi take, ki učencem pomagajo utrditi aritmetična 

dejstva in postopke. Pri tem lahko vsak rešuje v svojem tempu, kar je koristno tudi za učence z 

diskalkulijo ali z drugimi učnimi težavami. Pri gradivih dobimo tudi takojšnjo povratno 

informacijo, ki učenca seznanja z uspešnostjo, ter ga opozori na morebitne pomanjkljivosti.  

 

V slovenščini imamo tudi nekaj spletnih strani, ki omogočajo vaje za utrjevanje določenih 

aritmetičnih dejstev in postopkov. Le-ti sicer niso direktno  namenjeni učencem z diskalkulijo, 

lahko pa jim pomagajo. Prva, ki bi jo omenila, je »Poštevanka z dr. Kozlom«: 

https://www.geogebra.org/
https://eucbeniki.sio.si/
http://www.dyscalculia.org/
http://www.modmath.com/
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/math
http://www.e-um.si/
https://moja-matematika.si/
http://www2.arnes.si/~osljjk6/index.html
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http://www.zupca.net/evina_soba/naloge/matematika2_index.htm. Tu najdemo tako učne liste 

za tisk kot tudi naloge na spletu, s pomočjo katerih lahko učenci utrjujejo poštevanko. Za 

utrjevanje poštevanke lahko uporabimo tudi Arnesov program »Poštevanka«, ki ga najdemo na 

strani: http://www2.arnes.si/~vzagar/U.net/math/vzxPostv.htm.  

 

Na strani http://www.sl.lefo.net/ pa najdemo spletno storitev, ki omogoča vajo hitrega in 

zanesljivega računanja. Učenec lahko preveri in/ali utrdi svoje računanje na pamet. Lahko jo 

uporablja kot gost, ali pa se prijavi in dosežek primerja tudi z dosežki drugih udeležencev. 

Primeri se stopnjujejo, točke so odvisne tudi od hitrosti.  

 

S spletne strani http://www.educa.fmf.uni-lj.si/mathshw/spiko/spiko.html pa lahko prenesemo 

program »Spiko and the Math Masters«, ki omogoča urjenje osnovnih računskih operacij in 

utrjevanje osnovnih pojmov o ulomkih. Program je sicer v angleščini, vendar za samo reševanje 

razumevanje ni potrebno. 

 

 

2 UČENCI S POSEBNIMI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIMI 

POTREBAMI 
 

Izraz učenci s posebnimi potrebami vključuje 20−25 % populacije vseh učencev. Pri teh učencih 

moramo upoštevati, da se njihove posebne potrebe razprostirajo na kontinuumu od lažjih do 

zelo izrazitih. Med njimi je največ učencev, ki imajo učne težave, in sicer 20 % šolajoče 

populacije (Magajna, Kavkler, Vogrinčič Čačinovič, Pečjak, Bregar Golobič, Peklaj in Tancig, 

2008b).  Učenci z učnimi težavami so bili do leta 2011 v Zakonu o osnovni šoli opredeljeni kot 

učenci s posebnimi potrebami. Leta 2011 pa so bile sprejete spremembe Zakona o osnovni šoli, 

ki pa učencev z učnimi težavami ne navajajo več kot učencev s posebnimi potrebami, ampak 

so opredeljeni kot učenci, ki potrebujejo posebno pozornost in se predvideva tudi načine pomoči 

zanje (Peklaj, 2016). 

 

Zakon o osnovni šoli tako v 12. členu opredeli učence s posebnimi potrebami tako: »Učenci s 

posebnimi potrebami so učenci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole 

z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma posebni program 

vzgoje in izobraževanja. Ti učenci so glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma 

motnje opredeljeni v zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.  

Izobraževanje učencev s posebnimi potrebami iz prvega odstavka tega člena se izvaja v skladu 

s tem zakonom in drugimi predpisi« (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni 

šoli (ZOsn-H), člen 12, Ur. l. 87/2011, 2. 11. 2011, str. 11317). Za tem členom pa sledi še 12. 

a člen, ki vsebuje opredelitev učencev z učnimi težavami, in sicer: »Učenci z učnimi težavami 

so učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo standarde znanja. 

Šole tem učencem prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter jim omogočijo vključitev v 

dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči« (Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-H), člen 12a, Ur. l. 87/2011, 2. 11. 2011, str. 11317). 

  

http://www.zupca.net/evina_soba/naloge/matematika2_index.htm
http://www2.arnes.si/~vzagar/U.net/math/vzxPostv.htm
http://www.sl.lefo.net/
http://www.educa.fmf.uni-lj.si/mathshw/spiko/spiko.html
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2.1 Učne težave 
 

»Lerner (2003) definira otroke z učnimi težavami kot heterogeno skupino otrok z različnimi 

kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri učenju 

pomembno večje težave kot večina otrok njihove starosti« (Magajna idr., 2008b, str. 26). Večina 

učencev z učnimi težavami je povsem enaka svojim vrstnikom na številnih področjih. Imajo 

enake potrebe kot njihovi vrstniki. Od njih se običajno razlikujejo le po načinu učenja, ki pa 

zahteva prilagoditev v njihovem načinu izobraževanja (Peklaj, 2016).  

 

Učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težjih, od kratkotrajnih do tistih, ki 

trajajo celoten čas šolanja ali pa vse življenje (Magajna idr., 2008b). Zaradi tega je skupina 

učencev z učnimi težavami heterogena, k temu pa pripomorejo tudi različni vzroki za nastanek 

teh težav. Različne stroke so enotne, da so vzroki za učne težave raznovrstni. Izhajajo lahko iz 

učenca ali iz njegovega okolja (Magajna idr., 2008a). Z vidika sodobnega, interakcijskega 

pojmovanja lahko učne težave razdelimo na tri osnovne tipe, glede na to, kaj je vzrok za njihov 

nastanek. Pri prvem tipu so vzroki težav primarno v učenčevem okolju, pri drugem so vzroki v 

kombinaciji dejavnikov med učencem in okoljem, pri tretjem pa so vzroki predvsem v učencu 

(Magajna idr., 2008b).  

 

Torej pri prvem tipu učnih težav lahko le-te nastanejo kot posledica nekaterih značilnosti v 

učenčevi družini oziroma njihovem primarnem okolju. Lahko so posledica kulturne in 

ekonomske prikrajšanosti, tujejezičnega okolja ali pa celo neustreznega šolskega okolja. Drugi 

tip težav izvira iz interakcije med posameznikom in okoljem. Na uspešnost nekaterih učencev 

vplivajo notranji dejavniki, zaradi katerih so bolj ranljivi in so nagnjeni k razvoju določenih 

splošnih ali specifičnih učnih težav. Te pa se bodo pojavile le, če okolje ni dobro načrtovano in 

usposobljeno za reševanje teh ranljivosti in posebnosti. Pri tretjem tipu težav, ki izhajajo iz 

posameznika oziroma iz učenca, so vzroki lahko nevrološka motnja, razvojne ali motivacijske 

posebnosti, zmerne do težje specifične motnje učenja itd. Ta tip težav je pri učencu lahko najbolj 

vztrajen in pogosto vključuje več področij. Taki učenci običajno potrebujejo večje prilagoditve 

tudi v okoljih, ki so z običajnega vidika ustrezna (Magajna idr., 2008b). 

 

2.2 Učne težave pri matematiki 
  

Matematika je bila od nekdaj opredeljena kot zahteven predmet, slabši učni uspehi pa so se 

pripisovali tej zahtevnosti predmeta ali pa nižjim splošnim sposobnostim učencev. 

Raziskovanje težav pri matematiki se je začelo kasneje kot raziskovanje težav pri branju in 

pisanju. Poleg tega pa v strokovni literaturi najdemo poplavo izrazov, ki lahko pri bralcu 

ustvarijo zmedo. Bolj pomembno od dodeljevanja ustreznih izrazov učencem je, da 

prepoznamo znake težav, jih znamo opisati in se nanje ustrezno odzvati. Pri tem pa ne smemo 

pozabiti na vzroke težav, ki so nam lahko v pomoč pri razlagi in zmanjševanju težav, s katerimi 

se učenci srečujejo (Vipavc, 2015). 

 

Učne težave pri matematiki se pri učencih kažejo na različne načine in z različno intenziteto, 

od lažjih, zmernih do težjih. Poleg tega so lahko vezane le na eno področje matematike ali pa 

se kažejo na več različnih področjih (Vipavc, 2015). Torej tudi učne težave pri matematiki se 

razprostirajo na kontinuumu. Vsak učenec ima lahko občasno težave pri usvajanju določenega 

matematičnega znanja. Učne težave pa imajo tisti, ki v primerjavi z vrstniki v matematičnem 

znanju in strategijah več in dolgotrajno odstopajo od povprečja (Kavkler, 2007). 
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Posledice matematičnih učnih težav so velikokrat hujše, kot posledice pri učnih težavah drugih 

predmetov, ker imajo pomemben vpliv na izobraževalne, zaposlitvene in vsakodnevne 

možnosti posameznika, kar potrjujejo tudi raziskave. Flere in sodelavci (2009, v Vipavc in 

Kavkler, 2015) so naredili raziskavo, ki je pokazala, da v Sloveniji ocena iz matematike na 

koncu osnovne šole najbolje napove izbiro programa srednje šole in tudi uspešnost v srednji 

šoli. 

 

Razlogi za nastanek matematičnih težav so lahko okoljsko pogojeni, notranji ali kombinirani 

(Kavkler, 2011; Vipavc in Kavkler, 2015). Okoljsko pogojeni vzroki za matematične učne 

težave zajemajo kakovost poučevanja, socioekonomske in sociokulturne dejavnike, polega tega 

pa tudi strah in anksioznost v zvezi v matematiko, ki nastaneta zaradi negativnih izkušenj v 

času šolanja. Kognitivni vzroki vplivajo predvsem na velike individualne razlike v kognitivnih 

predpogojih za učenje matematike, v matematičnih dosežkih in motivaciji za reševanje 

matematičnih problemov, ki so prisotni že v predšolskem obdobju. Najpogostejše težave se 

pojavijo na naslednjih področjih: slabše konceptualno matematično znanje, slabše pomnjenje 

in obvladovanje strategij, slabše jezikovne in komunikacijske sposobnosti, primanjkljaji pri 

izvajanju postopkov in strategij in motivacija za učenje ter samopodoba (Kavkler, 2011). Glede 

na vzroke učnih težav pa lahko učence razdelimo tudi v različne skupine, katerih značilnosti je 

treba poznati, da jih lahko učinkovito poučujemo ter obravnavamo. Skupine učencev z nižjimi 

izobraževalnimi dosežki so (Vipavc in Kavkler, 2015): 

 učenci, ki počasneje usvajajo vsebine zaradi podpovprečnih intelektualnih sposobnosti, 

 učenci z učnimi težavami, ki so posledica večjezičnosti in multikulturnosti, 

 učenci, ki zaradi revščine niso deležni potrebnih spodbud in priložnosti, 

 učenci, ki so deležni neustreznega ali pomanjkljivega poučevanja, 

 učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki, 

 učenci z učnimi težavami, ki so posledica neustreznih vzgojno-izobraževalnih interakcij 

med učencem in okoljem, 

 učenci, katerih težave pri matematiki so čustveno pogojene, 

 učenci z učnimi težavami, ki so posledica pomanjkljive motivacije in samoregulacije, 

 gibalno ovirani učenci, dolgotrajno bolni in drugi, ki jim okolje in proces poučevanja 

nista prilagojena. 

 

Tudi pri matematiki so nižji izobraževalni dosežki pogojeni s splošnimi ali s specifičnimi 

učnimi težavami (Kavkler, 2007). 

 

2.2.1 Splošne učne težave pri matematiki 
 

Splošne učne težave se odražajo v nižjih matematičnih izobraževalnih dosežkih, učenci pa 

imajo težave tudi pri večini drugih izobraževalnih predmetov. Taki učenci lahko počasneje 

usvajajo znanja zaradi mejnih ali podpovprečnih intelektualnih sposobnosti, kar jim oteži 

usvajanje pojmov, simbolov, veščin, reševanje problemov in generalizacijo naučenih znanj. 

Težave se pojavijo, ker učenci slabše obvladajo jezik, v katerem se šolajo, kar jim otežuje 

operiranje z matematičnimi pojmi, razumevanje navodil in nalog. Učenci lahko izhajajo tudi iz 

revnejših družin, kar jim zmanjša priložnosti za učenje in imajo slabše matematično predznanje, 

nimajo dovolj spodbude in pomoči pri učenju doma. Pogosto učenci niso dovolj zbrani in 

usmerjeni na nalogo, ki jo rešujejo, zato slabo preberejo navodila in naloge ne rešijo pravilno. 

K neuspešnosti lahko prispevajo tudi čustvene težave pri učenju matematike in pa slabša 

motiviranost učencev (Kavkler, 2007). 
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2.2.2 Specifične učne težave pri matematiki 
 

»Učenci s specifičnimi učnimi težavami ali motnjami učenja specifične narave so zelo raznolika 

skupina učencev, pri katerih se zaradi znanih in neznanih motenj ali razlik v delovanju 

centralnega živčnega sistema kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim 

sposobnostim pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in računanju. Kažejo se 

tudi zaostanki v razvoju in/ali primanjkljaji pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, 

komunikacije, socialnih sposobnosti in emocionalnega dozorevanja« (Magajna, Kavkler in 

Košir, 2011, str. 11−12).  

 

Tudi specifične učne težave pri matematiki se razprostirajo na kontinuumu od lažjih, zmernih 

do težjih specifičnih učnih težav oziroma primanjkljajev na posameznih področjih učenja. Lažje 

specifične učne težave pri matematiki vplivajo na učne dosežke učenca zaradi različnih 

posebnih potreb pri učenju matematike. Taki učenci lahko potrebujejo več časa za 

avtomatizacijo postopkov in dejstev, potrebujejo opore, da si zapomnijo podatke. Učenci kljub 

trudu ne dosegajo dobrih rezultatov pri matematiki, kar lahko vpliva na njihovo samopodobo. 

Velikokrat se zgodi, da okolje ne zazna njihove stiske pri učenju matematike (Vipavc in 

Kavkler, 2015). 

 

Zmerne specifične učne težave pri matematiki se v učnih dosežkih posameznikov kažejo v 

tolikšni meri, da jih starši in učitelji prepoznajo. Učenec se nauči temeljna znanja iz večine 

področij učnega načrta, vendar pa pri posameznih znanjih in spretnostih ne dosega pričakovanih 

rezultatov. Taki učenci potrebujejo bolj specialno pedagoške pristope, saj kljub dobri 

poučevalni praksi ne uspejo premostiti svojih težav (Vipavc in Kavkler, 2015). 

 

Težje specifične učne težave pri matematiki ali primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

pa se kažejo kot velike razlike v matematičnih znanjih in spretnostih, glede na pričakovanja, 

pogojena s starostjo, intelektualnimi sposobnostmi, trudom učenca in dobro poučevalno prakso. 

Taki učenci potrebujejo dolgotrajne in specifične oblike specialno pedagoške pomoči ter 

ustrezne prilagoditve v procesu poučevanja. Težave teh učencev niso vezane le na matematiko, 

nižji dosežki so prisotni tudi pri ostalih predmetih, kjer je potrebna uporaba matematičnih znanj 

in spretnosti. Pri teh učencih se lahko pojavijo tudi vedenjske težave in/ali nemotiviranost in 

nizko samospoštovanje (Vipavc in Kavkler, 2015). 

 

Za prepoznavanje učenca s težjimi specifičnimi učnimi težavami oziroma s primanjkljaji na 

področju učenja matematike je pomembno poleg učne neuspešnosti ugotoviti tudi, ali je 

prisotno vseh pet naslednjih kriterijev (Vipavc in Kavkler, 2015): 

 neskladje med intelektualnimi sposobnostmi in dejansko uspešnostjo na področju 

učenja matematike, 

 izrazite težave pri učenju matematike, ki učencu izrazito otežujejo napredovanje v 

procesu učenja kljub njegovemu trudu, 

 slabša učinkovitost učenja zaradi pomanjkljivih in/ali motenih kognitivnih in meta 

kognitivnih strategij ter motenega tempa učenja, 

 motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so spomin, pozornost, percepcija, 

koordinacija, časovna in prostorska orientacija …, 

 izključenost senzornih okvar, motenj v duševnem razvoju, čustvenih in vedenjskih 

motenj, kulturne in jezikovne različnosti in neustreznega poučevanja kot glavnih 

povzročiteljev učenčevih primanjkljajev, čeprav se lahko pojavijo tudi skupaj z njimi. 
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2.2.3 Znaki specifičnih učnih težav pri matematiki 
 

Učenci lahko kažejo nekatere znake funkcioniranja, ki nakazujejo na specifične učne težave pri 

matematiki (Adler, 2008 v Vipavc, 2015).  

 

Prvi izmed znakov, ki kaže na specifične učne težave, so težave z branjem in razumevanjem. 

Učenci lahko zamenjujejo vidno podobna števila pri branju, imajo težave s prepoznavanjem in 

uporabo računskih simbolov, pri branju večmestnih števil, probleme z branjem miselnih 

vzorcev in tabel, lahko se pojavijo tudi težave pri računanju z žepnim računalom (Vipavc, 

2015). 

 

Drugi znak so težave pri pisanju števil. Pri tem učenci pogosto obračajo ali zamenjujejo 

simbole, na primer števila. Lahko imajo probleme pri prepisovanju števil ali računov, prav tako 

pri prerisovanju geometrijskih oblik s table ali slike. Učenci se ne spomnijo, kako zapisati 

števila, račune ali matematične simbole, prav tako nepravilno zapišejo večmestna števila. 

Težave se lahko pojavijo tudi pri podpisovanju med pisnim računanjem (Vipavc, 2015). 

 

Znak za specifične učne težave pri matematiki so lahko težave z razumevanjem pojmov in 

simbolov. Učenci imajo težave z razumevanjem matematičnih simbolov, na primer ne vedo, 

kako uporabiti plus ali minus. Pojavijo se lahko nerazumevanja pojmov masa, prostor, čas, 

smer, prav tako nerazumevanje ustno ali pisno podanih besednih problemov. Učenci ne 

razumejo odnosov med količinami oziroma med merskimi enotami, težave imajo tudi z 

merjenjem. Težave lahko nastanejo tudi pri prenosu matematičnega znanja v prakso (Vipavc, 

2015). 

 

Četrto področje so problemi s številskimi zaporedji in matematičnimi dejstvi. Učenci ne znajo 

razvrstiti števil po velikosti, ne znajo določiti predhodnika in naslednika števila. Težave se 

pojavijo tudi z razumevanjem številskih zaporedij, učenci imajo težave z dopolnjevanjem 

manjkajočih števil v številski vrsti. Taki učenci si slabše zapomnijo osnovna aritmetična 

dejstva, imajo težave tudi pri računanju v mislih, saj pozabijo, s katerimi števili računajo. 

Porabijo veliko časa za reševanje enostavnih matematičnih nalog, pri tem pa se velikokrat tudi 

zmotijo. Zanašajo se predvsem na štetje na prste (Vipavc, 2015). 

 

Tudi problemi s kompleksnim mišljenjem in fleksibilnostjo kažejo na specifične učne težave. 

Učenci ne znajo med reševanjem problema izbrati ustrezne strategije za rešitev naloge, težave 

imajo tudi s sledenjem zaporednih korakov, ki jih neka naloga zahteva. Težko sami načrtujejo, 

kako bodo rešili nalogo, med samim reševanjem pa težko sledijo določenemu miselnemu toku. 

Težave se pojavijo tudi v prehajanju od konkretnega k abstraktnemu mišljenju, učencem se pri 

delu lahko zatika, ko zgolj ponavljajo določeno števko ali veščino, niso pa sposobni narediti 

naslednjega koraka. Če neko nalogo rešujejo zgolj z eno računsko operacijo, je to znak miselne 

nefleksibilnosti ali pa posledica zmanjšane pozornosti (Vipavc, 2015). 

 

Zadnji izmed znakov pa so težave v vsakodnevnem življenju. Učenci ne znajo odčitati časa z 

analogne ure, težko si zapomnijo svojo telefonsko številko ali pa je ne prepoznajo, če jo nekdo 

izgovori. Težave se pojavijo tudi pri rokovanju z denarjem, pri igrah s točkami, pri plesu, pri 

učenju glasbila in podobno (Vipavc, 2015). 
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2.2.4 Klasifikacija specifičnih učnih težav pri matematiki 
 

Specifične učne težave pri matematiki lahko razdelimo na diskalkulijo in specifične učne težave 

pri aritmetiki (Geary, 1994 v Kavkler, 2007 in Vipavc, 2015). 

 
Slika 5: Delitev učnih težav pri matematiki (Geary, 1994 v Vipavc, 2015) 

 

2.2.4.1 Specifične učne težave pri aritmetiki 
 

Specifične učne težave pri matematiki so pogostejše kot diskalkulija, pretežno pa se odražajo v 

slabi avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in postopkov. Težave se lahko pojavijo na katerikoli 

izmed sledečih stopenj informacijskega procesa (Kavkler, 2007): 

 sprejem informacij, ki je lahko otežen zaradi slabših perceptivnih sposobnosti, 

 predelava informacij, na primer kratkotrajno pomnjenje informacij med računanjem, 

povezava računskega znaka z operacijo, 

 predstavitev rezultata, tako pisno, verbalno ali grafično podanega. 

 

Veliko učencev s specifičnimi učnimi težavami pri aritmetiki razume zahtevnejše matematične 

probleme ter dobro dojema pojem števila in računske operacije, vendar pa se pri računanju 

zmotijo in zato pridejo do napačne rešitve (Vipavc, 2015).  

 

Specifične učne težave pri aritmetiki so povezane z različnimi spoznavnimi in nevrološkimi 

primanjkljaji, pojavljajo se lahko v lažji ali težji obliki (Peklaj, 2016). Geary (1994, v Vipavc, 

2015) jih razdeli v tri podskupine: 

 težave s priklicem aritmetičnih dejstev, na primer poštevanke, preprostega seštevanja in 

odštevanja, ki so posledica slabšega semantičnega spomina, 

 proceduralne težave, ki se kažejo kot slabše obvladovanje postopkov ali uporaba 

nepopolnih aritmetičnih postopkov, na primer pri reševanju besedilnih aritmetičnih 

nalog, 

 vidno-prostorske težave, ki so lahko težave s prostorsko predstavljivostjo, slaba 

orientacija na številski osi, težave s predstavljivostjo in zapisom decimalnih števil in 

podobno. 
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2.2.4.2 Diskalkulija 
 

Diskalkulija je širok termin, ki opredeljuje vseživljenjske težave pri matematiki. Vsak 

posameznik ima pri učenju matematike specifične značilnosti in težave (Kavkler, 2007). 

Pridobljena diskalkulija pa je posledica neke možganske okvare, ki je lahko nastala na primer 

po nesreči. Osebe s pridobljeno diskalkulijo imajo težave z dojemanjem števil in aritmetičnih 

operacij. Razvojna oziroma prirojena diskalkulija pa je povezana z vsemi elementi 

matematičnega znanja (Vipavc, 2015).  

 

Težave pri učencih z diskalkulijo se lahko pojavijo na naslednjih področjih (Kavkler, 2007): 

 uspešen je pri pisnem in ustnem izražanju, a ima velike težave pri štetju, računanju, 

reševanju aritmetičnih problemov, 

 dobro si zapomni besede, a slabo števila, 

 težave ima s časovno orientacijo, 

 težave ima pri orientaciji in ob spremembi rutine, na primer načina dela, pravil itd., 

 slabši dolgotrajni spomin, 

 težave pri obvladovanju matematičnih znanj, kot je štetje, seštevanje, odštevanje, 

množenje, deljenje, 

 slabša sposobnost ocenjevanja simbolno predstavljenih količin, 

 zamenjava aritmetičnih operacij, 

 težave pri organizaciji predmetov, s katerimi ponazarja neki aritmetični problem v 

ustreznem zaporedju 

 težave pri merjenju časa, denarja, dolžin, 

 ne zna preveriti pravilnosti rešitve in najti ustrezne strategije za reševanje 

matematičnega problema, 

 slabše strategije za igre, kot so šah, video igre, igre s kartami, spomin itd. 

 

Pri učencih z diskalkulijo je pomembno, da poleg primanjkljajev učenca ugotovimo tudi 

njegova močna področja. V različnih starostnih obdobjih lahko opažamo različne znake 

diskalkulije. Pri predšolskih otrocih se diskalkulija kaže v težavah razvrščanja predmetov po 

obliki, velikosti, barvi in podobno. Prav tako imajo otroci težave z učenjem pojma števil in 

povezovanjem količin s simbolom. Kasneje v obdobju šolanja se težave odražajo v slabšem 

reševanju osnovnih računskih operacij, slabšem izražanju v matematiki, slabšem priklicu 

aritmetičnih dejstev in postopkov. Prav tako ima učenec lahko težave pri prostorski orientaciji, 

torej ne zna pravilno zapisati matematičnih dejstev in ima težave že pri prepisovanju s table. 

Kasneje v obdobju mladostništva in odraslosti se diskalkulija kaže v slabši avtomatizaciji 

dejstev in postopkov, v težavah pri uporabi matematičnega besednjaka in podobno (Kavkler, 

2007; Vipavc, 2015). 

 

Za diskalkulijo so torej značilni vseživljenjski izraziti primanjkljaji na področju osnovnih znanj 

in veščin matematike. Kažejo se v slabšem obvladovanju matematičnih pojmov, proceduralnih 

znanj, priklica dejstev, geometrijskih pojmov, reševanja besednih problemov in uporabi 

merskih enot (Kavkler, 2007). 

 

Za uspešno poučevanje učencev z diskalkulijo velja nekaj osnovnih načel in značilnosti »dobre 

poučevalne prakse« (Magajna, Kavkler, Vogrinčič Čačinovič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008a; 

Vipavc, 2015): 

 s pomočjo je treba začeti zgodaj, ne pa čakati na neuspeh, 

 poučevanje in učenje morata biti jasno strukturirana, 
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 moramo biti potrpežljivi in vztrajni ter pozitivno krepiti učenca, 

 spodbujati in omogočati moramo aktivno učenje, 

 pri učenju osnovnih pojmov moramo biti čim bolj razumljivi, ter preveriti tudi dejansko 

razumevanje ali nerazumevanje učencev, 

 organiziramo strukturirano poučevanje po skrbno določenih korakih in omejimo število 

informacij, ki jih mora učenec poznati, 

 učne probleme razdelimo na manjše enote, 

 spremljamo učenčev napredek, 

 omogočamo sprotno povratno informacijo učencu, 

 omogočamo uporabo opor za učenje (materialnih, verbalnih in neverbalnih), 

 učencem omogočamo, da svoje znanje posredujejo ustno, pisno ali praktično, 

 naučimo učence učnih strategij – učimo po modelu, 

 upoštevamo učne stile učencev, 

 pri pouku vključujemo tudi sodelovalno učenje in učenje učencev za sodelovalno 

učenje. 

 

2.2.5 Pomoč učencem s specifičnimi učnimi težavami 
 

Tako kot se učne težave pojavljajo na kontinuumu, se temu primerno prilagaja tudi pomoč. Ta 

lahko sega od manjših prilagoditev, ki jih naredi učitelj pri pouku, do največjih prilagoditev v 

okviru izobraževalnega programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Pri 

vsem pa je najbolj pomembno, da natančno in jasno opredelimo, kdo in na kakšen način bo 

učencu pomagal ter kako mu bo prilagojen pouk (Peklaj, 2016). Pri obravnavi učenca z učnimi 

težavami se pri nas praviloma uporablja petstopenjski model odziva na obravnavo (Vipavc in 

Kavkler, 2015). 

 

 
Slika 6: Petstopenjski model pomoči in podpore (Vipavc in Kavkler, 2015) 
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2.2.5.1 Prva stopnja – pomoč učitelja 
 

Učitelj je običajno prvi, ki odkrije težave pri učencu, ter je prvi, ki učencu pomaga. Sodeluje 

tako z učencem, starši in drugimi strokovnimi delavci na šoli, ki učijo učenca. V sodelovanju z 

njimi odkrije učenčeve primanjkljaje, posebne potrebe in predvsem njegova močna področja, s 

katerimi poskuša ublažiti težave pri učenju matematike (Vipavc in Kavkler, 2015; Magajna idr., 

2008a). 

 

Na prvi stopnji učitelj ne izvaja specialnih oblik pomoči, pomaga pa učencu v okviru rednega 

pouka matematike, pri dopolnilnem pouku, v podaljšanem bivanju in z izvajanjem dobre 

poučevalne prakse, ki jo izvaja za vse učence. Pri pouku uporablja individualizacijo in 

diferenciacijo nalog, načine pridobivanja in preverjanja znanja pa glede na potrebe učenca 

(Vipvac in Kavkler, 2015). Pri tem mora učitelj matematike upoštevati značilnosti dobre 

poučevalne prakse, ki sem jih navedla že v poglavju 2.2.4.2. Če povzamem, mora učitelj jasno 

strukturirati učni proces, omogočati aktivno učenje, preverjati razumevanje osnovnih pojmov 

in spremljati napredek učenca. Nuditi mora sprotno povratno informacijo in čim bolj jasna 

navodila. Matematične probleme mora razdeliti na manjše enote in pri tem jasno navesti korake 

reševanja. Učitelj mora učence naučiti učnih strategij in sodelovalnega učenja, poleg tega pa 

nuditi uporabo opor za učenje in omogočiti dovolj časa ter različne načine za izkazovanje znanja 

(Magajna idr., 2008a). 

 

Če učitelj matematike zagotovi pogoje za uspešno učenje matematičnih znanj in strategij z 

razumevanjem, s tem lahko spodbudi pri učencih zanimanje za učenje. Da lahko učitelj to stori, 

ter da ob tem ustrezno posreduje učne vsebine in ugotavlja težave, s katerimi se soočajo učenci, 

mora kot prvo zagotoviti optimalno klimo za učenje, torej motivirati učence, da se ne 

dolgočasijo pri pouku. Poleg tega mora pomagati graditi učenčevo samopodobo in jih 

spodbujati. Kot drugo mora pustiti prostor za učenčeve pobude, torej jim ne sme vsiljevati 

svojih strategij reševanja, tudi če se učenčeve izkažejo za bolj zamudne ali manj primerne. 

Tretja stvar, ki je pomembna, je, da učitelj dopušča diskusijo med učenci, v katero so vključeni 

vsi, pri tem pa ne prekinja že na začetku, kljub matematični nekorektnosti idej za dano situacijo. 

Učitelj ne sme izpostavljati napak, ki jih učenec napravi, ampak mora omogočiti, da jih ugotovi 

sam, saj to lahko vodi v globlje razumevanje neke situacije. Učitelj mora tudi pripraviti ustrezne 

naloge za učence, ki so primerne njihovim sposobnostim, saj mu s tem omogoča doživljanje 

ugodja ob uspešnem reševanju. Kot zadnje pa mora učitelj spodbujati zanimanje učenca o tem, 

kako drugi rešujejo in razmišljajo o neki nalogi oziroma strategiji (Vipavc in Kavkler, 2015). 

 

Pri delu z učencem z znaki diskalkulije mora učitelj prepoznati in beležiti učenčeve 

primanjkljaje ter z upoštevanjem močnih področij učenca prilagajati oblike pomoči, pri tem pa 

opisati oceno napredka v evalvacijskem poročilu. Če kljub njegovi pomoči in pomoči staršev 

učenec ne napreduje, se na pobude učitelja ali staršev v postopek vključi šolski svetovalni 

delavec (Vipavc in Kavkler, 2015). 

 

2.2.5.2 Druga stopnja – pomoč šolske svetovalne službe 
 

Svetovalni delavec, poglobi in dopolni ugotovitve učitelja, opredeli ovire in močna področja 

učenca. Pri tem v odkrivanje in raziskovanje težave in njene rešitve vključi učitelja, učenca in 

njegove starše, da skupaj soustvarijo rešitev. V tem procesu soustvarjanja rešitve nudi učencu 

svetovanje, individualno ali skupno pomoč, svetuje pa tudi učitelju in staršem (Magajna idr., 

2008a). 
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Z vključitvijo svetovalnega delavca mora le-ta v osebni mapi učenca začeti voditi individualni 

delovni projekt pomoči. Ker pa osebna mapa zajema učenčeve osebne podatke, mora šolska 

svetovalna služba pridobiti pisno soglasje staršev za zbiranje učenčevih podatkov z namenom 

pomoči in svetovanja (Vipavc in Kavkler, 2015). V osebno mapo učenca se vključijo tudi pisno 

mnenje učitelja, ki vsebuje kratko predstavitev težav, uporabljenih prilagoditev in oblik pomoči 

pri pouku in dopolnilnem pouku, oceno njihove učinkovitosti ter predloge nadaljnjih ukrepov 

pomoči. Po potrebi pa se doda tudi učiteljeva druga dokumentacija, kot je individualni delovni 

načrt pomoči in dnevnik izvajanja pomoči (Magajna idr., 2008a). 

 

2.2.5.3 Tretja stopnja – individualna ali skupinska pomoč 
 

Kadar ima učenec kljub kakovostni pomoči na prvih dveh stopnjah še vedno težave pri učenju 

matematike, se na podlagi pisno utemeljene potrebe učencu organizira individualna in 

skupinska pomoč, ki jo praviloma enkrat tedensko izvaja šolska svetovalna služba ali 

usposobljen učitelj (Vipavc in Kavkler, 2015; Magajna idr., 2008a). Izvajalec skupinske 

oziroma individualne pomoči poglobi diagnostično oceno učenca in na podlagi le-te začne 

izvajati bolj specialno obliko pomoči pri matematiki. Pri tem svoje delo z učencem podrobno 

načrtuje, spremlja in dokumentira (Vipvac in Kavkler, 2015). V dokumentaciji morajo biti 

razvidne glavne ovire in posebne potrebe učenca ter na tej osnovi tudi potrebne prilagoditve, 

tako metod in oblik dela kot učnih in tehničnih pripomočkov. Sproti se spremlja in vrednoti 

tudi učenčev napredek (Magajna idr., 2008a). 

 

2.2.5.4 Četrta stopnja – vključitev zunanje strokovne ustanove 
 

Če je iz sklepne evalvacijske ocene tretje stopnje razvidno, da učenec kljub vsem oblikam 

pomoči na prvih treh stopnjah ne napreduje, lahko šola zaprosi za dodatno strokovno mnenje 

ustrezno zunanjo specializirano strokovno ustanovo, kot je npr. svetovalni center, center za 

duševno zdravje in podobno. Zunanja ustanova potem pripravi bolj kompleksno in kakovostno 

diagnostično oceno, svetuje tako staršem kot učiteljem strategije učinkovitejšega dela ter po 

potrebi organizira še dodatno specifično strokovno pomoč.  Tudi na tej stopnji se ukrepi pomoči 

skrbno načrtujejo, dokumentirajo in evalvirajo (Magajna idr., 2008a; Vipavc in Kavkler, 2015). 

Učenci, ki imajo zmerne učne težave pri matematiki, praviloma uspešno napredujejo ob 

pomoči, ki jo prejmejo od druge do četrte stopnje ter ob stalni individualizaciji in diferenciaciji 

zahtev v okviru pouka s strani učitelja matematike (Vipavc in Kavkler, 2015). 

 

2.2.5.5 Peta stopnja – usmeritev učenca 
 

Če se težave kljub pomoči na vseh štirih stopnjah še nadaljujejo, potem šolski tim na osnovi 

zbranih informacij staršem svetuje, naj začnejo postopek usmerjanja učenca s specifičnimi 

učnimi težavami. Učenec, ki ima izrazite specifične učne težave in ima ugotovljen primanjkljaj 

na posameznih področjih učenja, mora biti usmerjen v izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. V okviru tega dobi še bolj specialne oblike dodatne 

strokovne pomoči in prilagoditve, prilagojene njegovim posebnim potrebam, na podlagi 

predhodne diagnostične ocene, ki jo pripravi izvajalec dodatne strokovne pomoči (Vipavc in 

Kavkler, 2015).  

 

Tudi pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja je učitelj matematike ključen, 

saj mora izvajati več prilagoditev zanje. Pri načrtovanju teh prilagoditev pa mu mora pomagati 

izvajalec dodatne strokovne pomoči. Prilagoditve, ki jih mora učitelj matematike nuditi učencu 

v procesu poučevanja, so (Vipavc in Kavkler, 2015): 
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 časovne prilagoditve: več časa, če ima učenec težave pri avtomatizaciji aritmetičnih 

dejstev in postopkov in/ali pri branju, pisanju, 

 organizacijske prilagoditve: prilagajanje preverjanja, urnika dodatne strokovne pomoči 

ipd., 

 prostorske prilagoditve: sedi bližje učitelja ali table, preizkus piše v mirnem kotičku, 

 učni in tehnični pripomočki: žepno računalo, didaktični pripomočki, računalnik itd., 

 prilagoditve domačih nalog in drugih obveznosti: manjša količina in zahtevnost, da jih 

lahko opravi v enakem času kot vrstniki, 

 prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja: prilagojena oblika testov, več časa 

in pripomočkov, pisanje izven razreda, izvedba testa v več delih itd. 

 

Učencem bomo lahko organizirali učinkovito pomoč le, če bomo poznali njihove posebne 

potrebe, primanjkljaje in predvsem močna področja (Vipavc in Kavkler, 2015). 

 

2.2.6 Vključitev IKT v model pomoči 
 

Skozi petstopenjski model pomoči in podpore je na vseh stopnjah prisoten učitelj. Skozi celoten 

proces se trudi čim bolj pomagati učencu, pri čemer uporablja kot že omenjeno, 

individualizacijo in diferenciacijo pri pouku, glede na potrebe učenca (Vipavc in Kavkler, 

2015). Pri tem pa učitelj za pomoč lahko uporabi tudi tehnologijo. Kakršna koli tehnologija ne 

odpravi specifičnih učnih težav, lahko pa pomaga učencu pridobiti in pokazati znanje. Pri 

uporabi tehnologije je pomembno zavedanje, da je vsak učenec unikaten, zato mora biti 

tehnologija izbrana po meri. Ko enkrat ugotovimo, katera orodja in strategije delujejo, jih 

uporabljamo, prilagajamo in izboljšujemo. Obstajajo razni besedni procesorji, sistemi za branje, 

programi za načrtovanje konceptov, programi za fonetično črkovanje itd. (DO-IT, 2000). 

 

Za učence z diskalkulijo lahko uporabimo sledeče podporne tehnologije oziroma orodja (DO-

IT, 2000; Stanberry in Raskind, 2009):  

 Karo papir: pomaga učencem pri reševanju večmestnih enačb, pri postavitvi števil in 

simbolov v matematične probleme in podobno. Na spletu najdemo tudi digitalni karo 

papir. 

 Virtualne opore za učenje: omogočajo učencem vizualno pomoč pri reševanju nalog, 

štetju, opazovanju vzorcev, ustvarjanju ulomkov itd. 

 Kalkulatorji: žepni ali aplikacije. Primer je Dyscalculator, ki je namenjen prav učencem 

z diskalkulijo. 

 Govoreči kalkulatorji: imajo vgrajen sintetizator govora, ki glasno prebere vsako 

številko, simbol ali operacijsko tipko, ki jo uporabnik pritisne, vokalizira pa tudi rešitev. 

To lahko pomaga učencu preveriti točnost tipk, ki jih pritisne in preveriti odgovor, 

preden ga zapiše na papir. Taki kalkulatorji so v tujini že razširjeni. 

 Posebni snemalniki za pomoč pri procesih: snemajo zaporedja korak za korakom. 

Učenec ali učitelj lahko posname korake za reševanje določene matematične enačbe ter 

jih kasneje predvaja vsak korak posebej, enega za drugim.  

 Elektronski matematični delovni listi: programi, ki uporabniku pomagajo pri 

organizaciji, usklajevanju in reševanju matematičnih problemov na računalniškem 

zaslonu. 

 Drugo. 
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Povečana uporaba IKT v vsakdanjem življenju in razvoj prilagodljive strojne in programske 

opreme omogočata posameznikom s posebnimi potrebami, da delajo stvari, ki jih v preteklosti 

niso mogli ali pa jih je bilo težko narediti. Tako tehnologija spodbuja tudi inkluzijo učencev z 

različnimi težavami (Bjekić, Obradović, Vučetić in Bojović, 2014). 

  

Obstajajo digitalni intervencijski programi, ki so zasnovani za učence z diskalkulijo in nizko 

matematično pismenostjo, ki nudijo posebne koristi tako za učence kot učitelje. Za učence so 

te po navadi praktično usmerjene, starostno neodvisne, usmerjene k potrebam, za učitelje pa 

prilagodljive, deljive, personalizirane in motivacijske. Primer takega programa je The Number 

Race oziroma Dirka števil, ki predstavlja metodo za krepitev občutka za števila, in sicer vsebuje 

učenje z enomestnimi števili, korespondenco ena na ena, primerjavo števil, branje arabskih 

števil, štetje in preprosto seštevanje in odštevanje (Bjekić idr., 2014). 

 

2.2.6.1 Ulomki 
 

Ena izmed tem, ki povzroča učencem težave, so ulomki. Le-ti predstavljajo pomemben izziv za 

številne otroke in odrasle. To je zaskrbljujoče, saj je uporaba ulomkov v vsakdanjem življenju 

pogosta med različnimi dejavnostmi, kot je pretvorba količin v receptu ali določanje ustreznega 

odmerka zdravil, glede na telesno maso osebe. Zgodnje težave pri učenju ulomkov bolje 

nakazujejo, da bo oseba imela težave tudi pri poznejši srednješolski matematiki kot pa njihovo 

osnovno celoštevilsko aritmetično znanje (Mazzocco, Myers, Lewis, Hanich in Murphy, 2013).  

 

Vsi učenci, tudi tisti, ki nimajo težav pri matematiki, se lahko hitro zmedejo zaradi širokega 

izbora obstoječih formatov in simbolov za ulomke, kar lahko privede do težav pri spoznavanju 

o njihovih enakovrednih velikostih. Pomembno je, da učencem predstavimo različne možnosti 

prikaza ulomkov, da pa lahko res razumejo koncept ulomkov, pa je pomembno, kako so te 

reprezentacije med seboj povezane (Berch, 2017). Reprezentacije ulomkov lahko delimo na tri 

tipe: modeli površine ali regije, dolžinski ali linearni modeli in modeli množic. Modeli površin 

in regij so na primer tortni model, pravokotne regije, vzorčni bloki in zlaganje papirja. Za 

dolžinske ali linearne modele lahko uporabljamo številske premice, za model množic pa števce. 

Ključen model, ki povezuje konceptualno in proceduralno znanje ulomkov, je predstavitev na 

številski premici. Ta izboljša zmožnosti učencev, da premostijo numerične in prostorske 

lastnosti ter omogoča poglobljeno znanje (Kolar, Hodnik Čadež in Vula, 2018). 

 

Posebna izdaja revije Journal of Learning Disabilities (50(6), 2017), v prevodu revija o učnih 

težavah, je posvečena učenju ulomkov. V njej je nekaj člankov, ki opisujejo petletni projekt z 

začetkom v letu 2010, ko so trije različni raziskovalci hkrati raziskovali poučevanje ulomkov 

iz različnih izhodišč. Vsi raziskovalci pa so si delili skupno perspektivo, in sicer, da je številska 

os dobro orodje za razvijanje občutka relativne velikosti ulomkov, poleg tega pa tudi odlično 

orodje za ocenjevanje napredka in napovedno orodje za določanje uspeha učenca pri algebri 

(Gersten in Jordan, 2017). Uporaba predstavitve števil na številski osi je najbolj uspešna metoda 

za pomoč učencem pri razumevanju velikosti ulomkov. Številska os zmanjšuje težavnost 

uvajanja ulomkov, večjih od ena ter kaže na njihovo kontinuiteto z drugimi števili. Poleg tega 

pa neprekinjenost številske osi nakazuje, da obstaja neskončno število ulomkov med katerima 

koli dvema številoma (Tian in Siegler, 2017). Številska os razširja koncept ulomkov na način, 

ki ga reprezentacije z deli celote ne morejo. Poleg tega pa je ključna za učenje, saj predstavlja 

najbolj matematično korekten način predstavitve števil, še posebej ulomkov (Gersten, 

Schumacher in Jordan, 2017). Bolj pogosta uporaba številske osi v učilnici lahko pomaga 

učencem z učnimi težavami pri boljšem razumevanju velikosti ulomkov in operacij z ulomki 

(Tian in Siegler, 2017). Da pa se učenci lahko naučijo ulomkov s pomočjo številske osi, je 
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pomembno predznanje, in sicer zmožnost umeščanja celih števil na številsko os in računanja s 

celimi števili. Učenci, ki pridejo do razumevanja, da imajo vsa realna števila, vključno z ulomki, 

svoje mesto na številski osi, imajo prednost pri učenju ne samo ulomkov, ampak tudi algebrskih 

pojmov. S pomočjo številske osi učenci lahko vidijo, da ima vsak ulomek svojo velikost ter da 

števec in imenovalec predstavljata eno velikost ulomka, ne pa dveh različnih števil (Jordan, 

Resnick, Rodrigues, Hansen in Dyson, 2017).  

 

Učenci z diskalkulijo imajo težave že z razumevanjem ene polovice, in sicer tudi v kasnejših 

razredih. Boljšo učinkovitost pri zgodnji obravnavi ulomkov nudijo vizualni modeli (Mazzocco 

idr., 2013). Tako pri številski osi kot pri vizualnih modelih pa si lahko pomagamo s tehnologijo.  

 

Narejeno je bilo že nekaj študij, ki so poskušale ugotoviti učinke uporabe tehnologije pri 

poučevanju ulomkov. Ross in Bruce (2009) sta v svoji študiji raziskovala učinke tehnologije na 

razumevanje ulomkov. Ustvarili so pet sklopov učnih objektov, imenovanih CLIPS (Critical 

Learning Instructional Paths Supports), za zagotavljanje boljšega razumevanja ulomkov. 

Njihov eksperiment ni v celoti uspel, kljub temu pa so prišli do določenih spoznanj. Razvijanje 

učinkovitih učnih gradiv tako na spletu kot fizično je vredno nadaljevati. Raziskava je pokazala, 

da so CLIPS obetavna gradiva, saj so učenci z njimi izboljšali svoje razumevanje v relativno 

kratkem času in z malo posredovanja učiteljev (Ross in Bruce, 2009). Druga študija je 

raziskovala izboljšanje učenja ulomkov z uporabo virtualnih pripomočkov. Pokazala je 

pozitiven vpliv uporabe virtualnih pripomočkov na osnovnem nivoju. Z manipulacijo objektov 

na zaslonu lahko učenci preizkusijo hipoteze, eksperimentirajo z idejami, kar izboljša njihovo 

mišljenje in ustvarjalnost. Kljub pozitivnim odzivom pa so poudarili, da ključni uspeh uporabe 

virtualnih pripomočkov ne izhaja samo iz pripomočka. Pomembno je ustvarjanje pravega 

učnega okolja, podprtega z IKT, ki omogoča, da virtualni pripomoček obogati učne izkušnje 

učencev (Lee in Ferrucci, 2012). Tudi študija vpliva uporabe Geogebre pri poučevanju ulomkov 

je imela pozitiven vpliv na znanje in razumevanje ulomkov pri učencih (Thambi in Eu, 2013). 

 

Pri poučevanju lahko uporabimo tudi računalniške igre. Simsek (2016) je opravil raziskavo, 

namenjeno prav učencem, starim 13 in 14 let, z učnimi težavami pri matematiki, in sicer, kako 

lahko uporaba igre pomaga pri učenju ulomkov. Učenci z učnimi težavami pri matematiki, 

vključeni v študijo, so bistveno izboljšali svoje znanje o ulomkih v obšolskem programu, kjer 

so 20 minut dnevno uporabljali aplikacijo Motion Math: Fraction, pri čemer so imeli nekaj ali 

pa nič pomoči učitelja. Takšne aplikacije so lahko učinkovit način, da učencem s težavami 

ponudijo možnost vključevanja v odzivanje na matematične naloge, ne da bi potrebovali veliko 

navodil učitelja. Namesto individualne pomoči bi lahko učitelji bolj učinkovito uporabili svoj 

čas in pomagali več učencem hkrati, tako da jih naučijo uporabe določenih aplikacij in potem 

sodelujejo v vlogi podpornika, glede na potrebe posameznih učencev, ko uporabljajo aplikacijo. 

To bi lahko učence še bolj motiviralo in jim omogočilo tudi več časa za spoznavanje vsebine, 

tako v razredu kot doma, kar bi lahko povečalo stopnjo njihovega znanja in spretnosti (Simsek, 

2016).  
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III EMPIRIČNI DEL 
 

3 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA, 

CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
 

Uporaba IKT v šoli z leti narašča. B. N. Brečko in V. Vehovar (2008) sta povzeli mednarodne 

raziskave v izobraževanju, ki obravnavajo tudi IKT. Izvemo, da je uporaba IKT ena ključnih 

prioritet pri razvoju izobraževalnega sistema. Opažena je nizka raba IKT v samem učnem 

procesu (prav tam). Novejše podatke pa dobimo iz zadnje raziskave Gerliča (2011). Še vedno 

se računalnik uporablja bolj za pripravo na pouk kot pa pri samem pouku, razlog pa je deloma 

tudi v pomanjkanju ustrezne izobraževalne programske opreme (prav tam). Pri matematiki se 

učitelji trudijo smiselno vključevati e-vsebine in e-storitve, vendar ne na vseh področjih (Suban, 

2015). Med področji, ki pa še niso v polni meri izkoriščena v smislu vključevanja e-vsebin, pa 

sta prav individualizacija in diferenciacija (prav tam). Iz poročila projekta IKT kot podpora 

inkluziji v izobraževalnih ustanovah lahko opazimo, da ima učinkovita uporaba IKT pozitiven 

učinek na vse učence, ne le na tiste s posebnimi potrebami (Evropska agencija za razvoj in 

izobraževanje na področju posebnih potreb, 2013).  

 

IKT se še vedno bolj malo uporablja pri pouku (Gerlič, 2011). Lahko sklepamo, da njegova 

uporaba še ni razširjena niti za pomoč učencem z diskalkulijo. Razlog je v tem, da imajo 

nekateri učitelji še vedno premalo znanja o IKT. Druga težava pa je, da ne obstaja dovolj gradiv, 

ki bi bila primerna za uporabo pri pouku na tem področju. Ena izmed tem, ki učencem povzroča 

težave, so ulomki. Le-ti predstavljajo pomemben izziv za številne otroke in odrasle. To je 

zaskrbljujoče, saj je uporaba ulomkov v vsakdanjem življenju pogosta med različnimi 

dejavnostmi, kot je pretvorba količin v receptu ali določanje ustreznega odmerka zdravil glede 

na telesno maso osebe. Zgodnje težave pri učenju ulomkov bolje nakazujejo, da bo oseba imela 

težave tudi pri poznejši srednješolski matematiki kot pa njihovo osnovno celoštevilsko 

aritmetično znanje (Mazzocco, Myers, Lewis, Hanich in Murphy, 2013). 

 

To je bilo moje izhodišče, da sem pridobila podatke učiteljev o trenutnem stanju uporabe IKT, 

potem pa izdelala e-gradiva o ulomkih, ki vsebujejo preproste razlage preko animacij in vaj. V 

gradivih je zajeta le izbrana snov, ki se mi je zdela primerna. Prav tako gre za osnovne cilje, 

povezane z deli celote, ki so pomembni za nadaljnjo obravnavo ulomkov. Izdelana gradiva bodo 

lahko pomagala učiteljem pri poučevanju učencev z diskalkulijo.  

 

3.2 Cilj raziskave in raziskovalna vprašanja 
 

Cilj raziskave je ugotoviti, v kolikšni meri se v procesu poučevanja matematike uporablja IKT 

za pomoč učencem z diskalkulijo ter izdelati spletno stran za izboljšanje konceptualnega in 

proceduralnega znanja obravnave ulomkov. Vsebovala bo preproste razlage, animacije in vaje, 

ki bodo pomagale učiteljem pri poučevanju učencev z diskalkulijo. 
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Raziskovalna vprašanja: 

 Kako pogosto in na kakšen način učitelji uporabljajo IKT pri pouku matematike, 

dopolnilnem pouku, individualni in skupinski učni pomoči ter dodatni strokovni pomoči 

kot učni pomoči pri matematiki? 

 

 Kako usposobljene se počutijo učitelji, ko uporabljajo IKT za pomoč učencem z 

diskalkulijo? 

 

 Kako načrtovati, izdelati in evalvirati spletno stran za izboljšanje konceptualnega in 

proceduralnega znanja obravnave ulomkov, ki vsebuje preproste razlage, animacije in 

vaje, ki bodo pomagale učiteljem pri poučevanju učencev z diskalkulijo? 

 

 

4 OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE 
 

4.1 Metoda in raziskovalni pristop 
 

Naredila sem kvalitativno raziskavo, v kateri sem uporabila kavzalno-neeksperimentalno 

metodo. 

 

4.2 Opis vzorca 
 

Vzorec v raziskavi je bil namenski neslučajnostni. Zajemal je 1 učiteljico razrednega pouka in 

14 učiteljev matematike od šestega do devetega razreda iz petih osnovnih šol na Gorenjskem. 

Poleg tega sem v raziskavo vključila tudi 2 učenki z diskalkulijo, eno iz četrtega in eno iz 

šestega razreda, ki sta mi omogočili bolje razumeti posebne potrebe teh učencev. 

 

4.3 Opis postopka zbiranja podatkov 
 

Tehnika zbiranja podatkov, ki sem jo uporabila za učitelje, je bil vprašalnik. Sestavlja ga sedem 

odprtih vprašanj, tri izmed njih imajo tudi mersko lestvico kot del vprašanja, povezana pa so z 

uporabo IKT pri pouku ter z obstoječo izobraževalno programsko opremo. Pred samim 

izvajanjem raziskave sem vprašalnik pilotsko preverila na dveh učiteljih in ga popravila. 

Vprašalnike sem učiteljem posredovala na elektronski naslov. 

 

Drugi postopek zbiranja podatkov je bilo nestrukturirano opazovanje. Spremljala sem dve 

učenki z diskalkulijo, in sicer pri urah dodatne strokovne pomoči pri matematiki. Vsako izmed 

učenk sem opazovala 4 ure, da sem dobila boljši vpogled v njuno razmišljanje, njune težave in 

posebne potrebe pri matematiki. Ker je šlo za nestrukturirano opazovanje, si kategorij nisem 

pripravila vnaprej. Cilj le-tega pa je bil čim bolje spoznati način razmišljanja učencev z 

diskalkulijo. 

 

Poleg prvega vprašalnika pa sem uporabila še vprašalnik za evalvacijo spletne strani. Le-tega 

sestavlja tabela z devetimi aspekti, po katerih so učitelji ocenili gradiva na spletni strani, in sicer 

s pomočjo merske lestvice. Poleg tega pa vsebuje tudi možnost zapisa dodatnih predlogov za 

izboljšave.  
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4.4 Obdelava podatkov 
 

Deskriptivne podatke, ki sem jih dobila z vprašalniki, sem uredila v tabele. Podatke vprašanj 

odprtega tipa sem obdelala s kvalitativno analizo podatkov. Po pregledu vprašalnikov sem 

ugotovila, da je najbolj primerna metoda obdelave kar povzemanje, saj so odgovori učiteljev 

kratki. Za vprašanja zaprtega tipa sem uporabila statistično obdelavo podatkov.  

 

Podatke, ki sem jih pridobila z opazovanjem, sem združila v povzetek pogostih napak in 

napačnih razumevanj in jih uporabila kot pomoč pri izdelavi spletne strani za izboljšanje 

konceptualnega in proceduralnega znanja obravnave ulomkov, ki vsebuje preproste razlage, 

animacije in vaje, ki bodo pomagale učiteljem pri poučevanju učencev z diskalkulijo. 

 

5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

5.1 Analiza vprašalnika 
 

V nadaljevanju bom predstavila odgovore učiteljev na vprašalnik o uporabi IKT.  

 
Tabela 1: Podatki o delovni dobi vprašanih učiteljev 

 
Število Minimum Maksimum Povprečje 

Standardni 

odklon 

Delovna  

doba 
15 4 39 15,93 9,617 

 

V raziskavi je sodelovalo 15 učiteljev iz različnih osnovnih šol. Vse izmed njih so ženskega 

spola in učijo matematiko že najmanj 4 leta. Povprečna delovna doba učiteljev je 15,93 let 

(tabela 1). Celotni njihovi odgovori se nahajajo tudi v prilogi 3. 

 

5.1.1 Uporaba IKT za poučevanje 
 

Na začetku vprašalnika so morali anketirani odgovoriti, kako pogosto uporabljajo IKT pri 

poučevanju matematike.  

 
Tabela 2: Struktura vprašanih učiteljev glede na to, kako pogosto uporabljajo IKT pri matematiki 

Kako pogosto uporabljate IKT pri 

poučevanju matematike? f f (%) 

Nikoli 0 0 

Redko 3 20 

Včasih 9 60 

Pogosto 3 20 

Skupaj 15 100 

Legenda: f – frekvenčna porazdelitev števila; f (%) – strukturni odstotek 
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Iz tabele 2 je razvidno, da največ učiteljev (60 %) včasih uporablja IKT, nobeden izmed njih pa 

ga ne uporablja nikoli. Tako pogosto kot redko, pa IKT uporablja 20 % vprašanih. 

 

Glede na strukturo učne ure učitelji uporabljajo IKT pri uvodni motivaciji, pri razlagi snovi in 

pri utrjevanju oziroma pri vajah. Glede na sklop učnega načrta je največkrat omenjeno, da IKT 

uporabljajo pri pouku geometrije. Tri izmed vprašanih uporabljajo interaktivno tablo pri 

poučevanju matematike. Ena izmed učiteljic pa poudarja tudi časovno zamudnost uporabe in 

pa nedelujočo oziroma slabo delujočo opremo, kar privede do redkejše uporabe IKT pri pouku. 

 

5.1.2 Uporaba IKT pri različnih oblikah učne pomoči 
 

Drugo vprašanje se je nanašalo na to, kako pogosto učitelji uporabljajo IKT pri dopolnilnem 

pouku, individualni in skupinski učni pomoči (UP) ter dodatni strokovni pomoči (DSP) kot učni 

pomoči.  

 
Tabela 3: Struktura vprašanih učiteljev glede na to, kako pogosto uporabljajo IKT pri različnih oblikah učne 

pomoči 

Kako pogosto 

uporabljate IKT pri: 

Dopolnilni 

pouk 

Individualna 

UP 

Skupinska 

UP 

DSP 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Nikoli 8 53,3 4 26,7 3 20 3 20 

Redko 2 13,3 3 20 3 20 5 33,3 

Včasih 3 20 4 26,7 5 33,3 5 33,3 

Pogosto 1 6,7 0 0 0 0 0 0 

Ne izvaja/ 

manjkajoč podatek 
1 6,7 

4 26,7 4 26,7 2 13,3 

Skupaj 15 100 15 100 15 100 15 100 

Legenda: f – frekvenčna porazdelitev števila; f (%) – strukturni odstotek  

 

Iz tabele 3 je razvidno, da pri dopolnilnem pouku največ učiteljev (53,3 %) nikoli ne uporablja 

IKT, le eden izmed vprašanih pa jo uporablja pogosto. Pri individualni učni pomoči, 26,7 % 

vprašanih nikoli ne uporablja IKT, enako število je tudi tistih, ki jo uporabljajo včasih. Prav 

tako pa 4 izmed vprašanih (26,7 %) te vrste učne pomoči ne izvajajo. Tudi skupinske učne 

pomoči ne izvaja 26,7 % vprašanih. Tisti, ki pa jo izvajajo, pa jo uporabljajo včasih (33,3 %), 

redko (20 %) in pa je ne uporabljajo (20 %). Nobeden izmed učiteljev pa je ne uporablja 

pogosto. Enako velja tudi za dodatno strokovno pomoč kot učno pomoč. Medtem ko le-te ne 

izvajata le 2 izmed vprašanih učiteljev (13,3 %), 20 % pri DSP ne uporablja IKT, nekaj več pa 

se jih za uporabo odloči redko (33,3 %) ali včasih (33,3 %). 

 

Če pogledamo povprečne vrednosti posameznih uporab, opazimo, da se v povprečju največkrat 

uporablja IKT pri dodatni strokovni pomoči kot učni pomoči (DSP), najmanjkrat pa pri 

individualni učni pomoči (UP), čeprav so vrednosti pri vseh oblikah zelo nizke. 
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Tabela 4: Podatki o povprečni pogostosti uporabe IKT pri različnih oblikah učne pomoči 

 Minimum Maksimum Povprečje 

Dopolnilni pouk 0 4 1,67 

Individualna UP 0 3 1,47 

Skupinska UP 0 3 1,60 

DSP 0 3 1,87 

 

V nadaljevanju me je zanimalo tudi, zakaj in na kakšen način vključujejo IKT pri posameznih 

vrstah učne pomoči. Tisti, ki pri nobeni obliki učne pomoči ne uporabljajo IKT, so izpostavili, 

da se jim zdi pomembnejši osebni pristop pri delu z učencem. Nekateri izmed vprašanih se bolj 

osredotočajo na konkretne naloge, ki učencem že pri pouku niso bile razumljive. Na drugi strani 

pa je nekaj vprašanih izpostavilo, da je IKT v pomoč za dodatno ponazoritev, kar pripomore 

predvsem učencem, ki so vidni tipi. Najbolj pogost način uporabe, ki ga omenjajo, pa je 

reševanje nalog oziroma vaj s pomočjo IKT. 

5.1.3 Programska oprema na področju matematike 
 

Učitelje sem vprašala tudi, katero programsko opremo poznajo in uporabljajo na področju 

matematike. Največ učiteljev je omenilo program Geogebra (60 %), nekaj izmed njih uporablja 

tudi spletne učbenike in pa programe, ki jih ponuja Microsoftov Office, torej Word, PowerPoint 

in Excel. Kljub poznavanju programov pa jih nekateri učitelji redko uporabljajo, saj menijo, da 

nimajo dovolj informacij in znanja s tega področja.  

 

Zanimalo me je tudi, ali se jim zdi razpoložljiva programska oprema primerna. Na ta del 

vprašanja je deloma odgovorila le ena izmed vprašanih. Poudarila je, da poleg Geoebre in 

Excela pogreša kakšne bolj raznolike programe za druga področja matematike. 

 

5.1.4 Uporaba IKT za učence z učnimi težavami 
 

Na vprašalniku je sledilo vprašanje, povezano s primernostjo uporabe IKT za učence z učnimi 

težavami pri matematiki. Večina vprašanih učiteljev je odgovorila, da se jim uporaba IKT za te 

učence zdi primerna, nekateri izmed njih so poudarili, da je to primerno le pri določenih urah, 

v primeru da se s tem učencu olajša delo. Le eden izmed vprašanih je odgovoril, da se mu 

uporaba IKT ne zdi primerna pri učencih z učnimi težavami, pri čemer pa razloga ni navedel. 

 

Ostali so pri prednostih uporabe izpostavili predvsem boljšo in lažjo vizualizacijo oziroma 

predstavljivost. Omenjena pa je tudi motivacija in pa možnost večkratne razlage oziroma 

ponovnega ogleda in pregleda neke snovi tudi doma. 

 

Učitelje sem vprašala tudi, katere prilagoditve uporabljajo oziroma bi uporabljali pri učencih z 

diskalkulijo. Večina jih uporablja različne didaktične pripomočke in pomagala, kot so: 

 številski trak, 

 kartončki z obrazci, 

 kartončki z lastnostmi, 

 kartončki s pretvorbo enot, 

 kartončki s poštevanko, 

 stotični kvadrat in slikovna ponazorila ... 
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Dva izmed vprašanih sta odgovorila, da upoštevata prilagoditve v skladu z odločbo, nekaj 

vprašanih pa uporabi dodatno razlago in podaljšan čas. V enem izmed odgovorov je bilo 

poudarjeno tudi, da učitelj omeji snov na minimalne standarde. 

 

V naslednjem vprašanju sem želela izvedeti, ali kdo od učiteljev pozna kakšno programsko 

opremo, namenjeno učencem z diskalkulijo. Nihče od vprašanih učiteljev ne pozna nobene 

takšne programske opreme. Eden izmed njih je sicer omenil e-učbenike, Geogebro, E-um itd., 

vendar le-te niso namenjene specifično učencem z diskalkulijo. Na vprašanje o tem, česa bi si 

še želeli za učence z diskalkulijo, večinoma nihče ni odgovoril konkretno. Dva izmed učiteljev 

pa si želita več računalniških igric. 

 

5.1.5 Znanje na področju vključevanja IKT v poučevanje 
 

Na koncu vprašalnika so morali učitelji odgovoriti še, kakšno je po njihovem mnenju znanje, 

ki ga imajo na področju vključevanja IKT v pouk oziroma dopolnilni pouk. 

 
Tabela 5: Struktura vprašanih učiteljev glede na to, kakšno je njihovo znanje vključevanja IKT v poučevanje 

Kakšno je po vašem mnenju znanje, ki ga imate 

na področju vključevanja IKT v pouk oziroma 

dopolnilni pouk? 
f f (%) 

Slabo 1 6,7 

Srednje dobro 8 53,3 

Dobro 3 20 

Zelo dobro 3 20 

Skupaj 15 100 

Legenda: f – frekvenčna porazdelitev števila; f (%) – strukturni odstotek 

 

Iz tabele 5 je razvidno, da le eden izmed učiteljev meni, da je njegovo znanje na omenjenem 

področju slabo. Največ jih je odgovorilo, da je njihovo znanje srednje dobro (53,3 %), nekaj pa 

jih meni, da je njihovo znanje dobro (20 %) ali pa zelo dobro (20 %). Če pogledamo povprečje, 

ki znaša 2,53, je le-to nekje med srednje dobrim in dobrim znanjem. 

 
Tabela 6: Podatki o povprečnem znanju vključevanja IKT v poučevanje 

 
Minimum Maksimum Povprečje 

Znanje vključevanja IKT 1 4 2,53 

 

V drugem delu vprašanja so morali napisati še, česa bi si želeli še naučiti na področju uporabe 

IKT. Vprašani učitelji si želijo predvsem naučiti uporabljati programsko opremo. Potem bi si 

na splošno želeli še več programov, ki bi bili primerni za uporabo v razredu. Za konec pa naj 

poudarim še odgovor učiteljice, ki pravi, da primanjkuje kratkih seminarjev s predstavitvijo 

programov. Poleg tega pa bi bile lahko stvari zbrane na enem mestu. 
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5.2 Opazovanje učenk 
 

Opazovanje učenk je bilo popolnoma nestrukturirano. Ob tem sem si zapisovala naloge, ki jih 

učenki nista razumeli, ter težave, na katere sta naleteli. V nadaljevanju sledi kratek povzetek 

primerov in opaženih težav. 

 

Primeri, ki jih učenka 4. razreda ne razume, ter opažene težave: 

 Obračanje števca in imenovalca. 

 Razumevanje besedila: 

o učenka ne razume: sedmina števila x, 

o učenka pa razume: ena sedmina števila x. 

 Naloga: Zapiši ena sedmina od 14: 

o učenka zapiše: 
1

14
, 

o s pomočjo zapiše: 
1

7
 𝑜𝑑 14. Prepozna zapis in izračuna 14 ÷ 7 = 2. 

 Besedilna naloga: Mama ima 12 bonbonov, četrtino jih da Luku. Koliko jih je dala 

Luku? 

o učenka to reši kot 
12

4
= 3, 

o dodatna besedilna naloga: V razredu je 18 otrok, tretjina je bolnih. Koliko je 

bolnih? Zapiše kot 
18

3
= 6. Tega zapisa se pri pouku še niso učili. V resnici 

zapisa ne razume, gre za napačen zapis računa. 

 Nariši eno polovico: 

o nariše krog, vendar ne zna označiti polovice. 

 

Učenka 4. razreda ima opazne težave tako pri konceptualnih kot proceduralnih znanjih 

ulomkov. Opazovanje je potekalo po zaključku obravnave delov celote in po zaključenem 

pisnem preverjanju znanja, kjer je učenka pokazala dovolj znanja za pozitivno oceno. Sicer pa 

težko doseže že minimalno znanje za razred, ki ga obiskuje. 

 

Primeri, ki jih učenka 6. razreda ne razume, ter opažene težave: 

 Naloga: Zapiši 
1

4
 z decimalko: 

o Učenka zna dani ulomek narisati s prikazom na liku. 

o Ali je to več ali manj kot 1? Odgovori, da je to 1,4. 

o Ob pogledu na sliko in ob pomoči ugotovi, da je manj kot 1. Pravi, da je 0,14. 

 Naloga: Zapiši 
1

2
 z decimalko: 

o S pomočjo iz vsakdanjih primerov zapiše 0,5. 

o S pomočjo ugotovi, kako pridemo do zapisa: 
1

2
=

5

10
= 0,5. 

 Naloga: Ponovno zapiši 
1

4
 z decimalko: 

o Pove, da mora imenovalec spremeniti v 100. Na vprašanje, kako bo to storila, 

odgovori, da bo izračunala 100 krat 4, zapiše pa pravilno 100 ÷ 4. 

 Narek: Zapiši 
2

3
 𝑜𝑑 123816 

o Učenka zapiše: 
3

2
𝑜𝑑 10023816, nato sama popravi v pravilno številko. 

o Ne spomni se, kako bi to lahko izračunala. 

 Kako bi izračunala 
1

2
 𝑜𝑑 50? 

o Tako, da 
1

2
 deliš s 50. 
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o Kaj pa 
1

2
 𝑜𝑑 6? Če imaš 6 banan in jih pol poješ, koliko si jih pojedla? Učenka 

brez razmišljanja odgovori da 3. Kako pa to izračunaš? 6 ÷ 2 = 3. 

 Vprašanje: Ali je 21 deljivo s 3? Koliko je? 

o Učenka po tihem govori števila: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21; medtem pa na prste 

šteje, koliko števil je povedala. 

 Primerjanje ulomkov: 

o Prvi primer reši pravilno: 
1

4
>

1

5
 . 

o Drugi primer: 
1

6
<

1

9
 učenka reši napačno. 

o Tretji primer: 
1

3
>

1

2
 učenka reši napačno. Ko si nariše oba ulomka ugotovi, da 

je 
1

2
 večja. Spomni se pravila, da je število večje, če je imenovalec manjši. 

o Primere z enakimi imenovalci reši ustrezno. 

 Označevanje števil na številski osi 

o Učenka ustrezno označi številsko os s števili 0, 1, 2 in 3. 

o Prikaže števila 0,5; 2,25 in 3,5. 

o Število 
1

4
 označi kot 1,4 namesto 0,25. 

o Števila 
8

4
 ne zna označiti, ne zna ga niti narisati kot pobarvan del lika. 

o Učenka pravi, da ulomkova črta pomeni krat. Šele z razmislekom in pomočjo 

ugotovi, da to pomeni deljeno. 

o Števila 
3

2
 ne zna označiti. Na vprašanje, kako bi ta ulomek prebrala odgovori: 

tri ulomljeno z dve. Ko jo vprašamo po drugačnem načinu, odgovori tri 

dvojine. Pravi, da se drugače ne da, dokler je ne spomnimo, da si pomaga z 
1

2
. 

Nato pove tri polovice. Izračuna 3 ÷ 2 = 1 in 1 ostane. Spomni se, da lahko 

zapišemo 
3

2
= 1

1

2
. To označi na osi kot 1,1. S pomočjo nato označi tudi 

pravilno. 

 

Tudi učenka 6. razreda ima težave tako pri konceptualnih kot pri proceduralnih znanjih 

ulomkov. Pri ulomkih ne dosega minimalnih standardov znanj za 6. razred. 

 

Pri opazovanju obeh učenk sem ugotovila, da se težave pojavijo že pri minimalnih znanjih 

ulomkov. Poleg tega se zelo hitro zmedeta. Učenki imata težave s povezovanjem različnih 

ponazoritev in pojmovanj ulomkov. Težko prehajata iz vsakdanjih na matematične koncepte 

delov celote oziroma ulomkov. Pri obeh sem opazila napačno prepoznavanje računskih 

simbolov, kar bi lahko vodilo v napačno reševanje nalog. Še vedno računata na prste. 

 

5.3 Spletna stran 
 

V nadaljevanju sledi zapisan postopek načrtovanja spletne strani, opis gradiv na spletni strani 

ter evalvacija spletne strani. Na koncu pa še predlogi za nadaljnje delo in pa možne izboljšave 

gradiv, ki so jih predlagali učitelji, vključeni v raziskavo. 
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5.3.1 Načrtovanje 
 

Načrtovanje spletne strani se je začelo pri pregledu učnega načrta za matematiko. Ker se pri 

učencih z diskalkulijo težave pojavijo že pri osnovnih pojmih, sem se odločila, da bom začela 

na začetku, kjer se učenci prvič srečajo z deli celote. Ob tem sem že takoj izločila izbirne 

operativne cilje in vsebine, saj so ti namenjeni dodajanju in poglabljanju znanja glede na 

zmožnosti učencev. 

 

5.3.1.1 Pregled ciljev učnega načrta 
 
Tabela 7: Učni cilji prvega izobraževalnega obdobja, ki se nanašajo na ulomke (Učni načrt za matematiko, 2011) 

Prvo izobraževalno obdobje 

Sklop: Racionalna števila 

 Učenci: 

2. razred 

Prepoznajo, opišejo in poimenujejo polovico, četrtino 

in tretjino na konkretnih predmetih (čokolada, torta 

idr.). 

3. razred 

Prepoznajo celoto in dele celote na modelu in sliki. 

Delijo celoto na enake dele (na modelu in sliki). 

Poimenujejo del celote (iz konkretnih primerov) in ga 

zapišejo v obliki ulomka (npr. četrtina, 
1

4
, polovica, 

1

2
). 

 
Tabela 8: Učni cilji drugega izobraževalnega obdobja, ki se nanašajo na ulomke (Učni načrt za matematiko, 2011) 

Drugo izobraževalno obdobje 

Sklop: Racionalna števila 

 Učenci: 

4. razred 

Ma modelu in na sliki delijo celoto na enake dele 

(polovica, tretjina ipd.). 

Zapišejo dele celote z ulomkom (npr. 
1

3
, 

3

4
 , 

2

5
 ipd.). 

Ma modelu in sliki določijo celoto, če je dan del 

celote. 

Izračunajo vrednost enega dela celote, če je znana 

celota ( npr. 
1

3
 od 18 = ___). 
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Določijo vrednost celote, če je znan njen del (npr. 
1

3
 od 

__ = 5). 

5. razred 

Določijo, kolikšen del celote prikazuje dana slika ali 

model. 

Grafično ali z modelom ponazorijo dele celote. 

Izračunajo del od celote (npr. 
2

3
 od 15 =). 

Uporabijo strategijo računanja z deli celote pri 

reševanju besedilnih nalog. 

6. razred 

Na modelih in na sliki prepoznajo dele celote, ki so 

večji ali manjši od celote in jih zapišejo v obliki 

ulomka. 

Izračunajo 
𝑎

𝑏
 od c (samo, ko je c večkratnik števila b). 

Mersko število, zapisano z ulomkom, napišejo z 

naravnim številom z ustrezno enoto (npr. 
3

4
 h = __ 

min). 

Usvojijo pojem ulomka. 

Uporabljajo izraze: števec, imenovalec, ulomkova črta. 

Ponazorijo dani ulomek kot del lika in na številski 

premici. 

Ugotovijo, kateri ulomek je predstavljen z grafičnim 

prikazom. 

Usvojijo pojem desetiških ulomkov 
𝑎

10𝑛. 

Desetiški ulomek zapišejo z decimalno številko in 

obratno. 
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Tabela 9: Učni cilji tretjega izobraževalnega obdobja, ki se nanašajo na ulomke (Učni načrt za matematiko, 2011) 

Tretje izobraževalno obdobje 

Sklop: Racionalna števila 

 Učenci: 

7. razred 

Opredelijo pojem ulomka in ga upodobijo na številski 

premici ali kot del lika. 

Ugotovijo, kateri ulomek je predstavljen z danim 

grafičnim prikazom. 

Razširijo ulomek z danim številom oziroma razširijo 

ulomek na zahtevani imenovalec oziroma števec. 

Krajšajo ulomek z danim številom oziroma ga 

okrajšajo. 

Zapišejo ulomek 
𝑛

1
 kot n. 

Danim ulomkom poiščejo najmanjši skupni 

imenovalec. 

Ulomek primerjajo s številom 1. 

Ugotovijo, med katerima naravnima številoma leži 

dani ulomek. 

Razčlenijo ulomek na celi del in ulomek, ki je manjši 

od 1. 

Primerjajo ulomke z enakimi in različnimi imenovalci 

ter jih uredijo po velikosti. 

Oblikujejo ali nadaljujejo dano zaporedje ulomkov. 

Sklop: Računske operacije z ulomki 

 Učenci: 

7. razred 

Seštevajo, odštevajo, množijo in delijo ulomke. 

Količnik naravnih števil zapišejo z ulomkom 𝑎 ∶ 𝑏 =
𝑎

𝑏
. 
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Z ulomkom izrazijo ostanek pri deljenju dveh naravnih 

števil. 

Danemu ulomku določijo obratni ulomek. 

Rešijo besedilne naloge. 

Sklepajo iz enote na množino in obratno. 

Zapisujejo ulomek z decimalno številko in decimalno 

število zaokrožijo na zahtevano število decimalnih 

mest. 

Nedestiške ulomke zapišejo s periodičnim decimalnim 

zapisom. 

Množijo in delijo ulomke s potenco 10𝑛. 

 

5.3.1.2 Pregled učbenikov in izbira ciljev 
 

Po izpisu ciljev iz učnega načrta je sledil še pregled učbenikov in delovnih zvezkov za 

matematiko. Za drugi in tretji razred sem si pogledala zbirko Lili in Bine, za četrti in peti razred 

zbirko Radovednih pet, za šesti in sedmi razred pa Skrivnosti števil in oblik. Učbenike teh 

avtorjev sem izbrala, saj sta jih uporabljali učenki, ki sem ju opazovala, zato so mi bili dostopni. 

Pri pregledu delovnih zvezkov in učbenikov sem bila pozorna na to, kakšne naloge morajo 

učenci reševati in na kakšen način je snov razložena. Poleg tega sem opazovala tudi povezave 

posameznih nalog z učnim načrtom. Na podlagi tega sem potem izločila učne cilje, ki so se mi 

zdeli najbolj pomembni. Ob tem pa sem upoštevala in razmišljala tudi o tem, za katere cilje je 

smiselno uporabiti informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Nastal je načrt gradiv za spletno 

stran. 

 
Tabela 10: Načrt gradiv za spletno stran 

NAČRT GRADIV ZA SPLETNO STRAN 

GRADIVA ZA UČITELJE 

(motivacija, razlaga, uporaba pri 

pouku, dopolnilnem pouku itd.) 

Deli celote – modeli likov: 

 motivacijska animacija, 

 zapis in poimenovanje dela celote na 

modelu, 

 ponazoritev dela celote iz zapisa. 

Deli celote: dopolnjevanje celote na modelu, če je 

dan del celote. 

Računanje enega dela celote, če je znana celota. 

Računanje celote, če je znan en del. 

Računanje več delov celote, če je znana celota. 



Orejaš, T. Informacijsko-komunikacijska tehnologija za pomoč učencem z diskalkulijo. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019. 

 

42 

 

Deli celote, večji od celote. 

Predstavitev ulomkov na številski premici. 

PRIPOMOČKI ZA UČENCE 

Postopek računanja 
𝑎

𝑏
 𝑜𝑑 𝑐. 

Primerjava ulomkov na številski osi. 

Ponazoritev ulomkov na številski osi. 

GRADIVA ZA UČENCE (vaje) 

Zapis in poimenovanje dela celote. 

Ponazoritev dela celote iz zapisa. 

Računanje z deli celote. 

 

5.3.1.3 Izbira programov 
 

Za načrtom spletne strani je sledilo iskanje primernih programov za izdelavo gradiv. Prvi pogoj 

je bil, da je program brezplačen. Ko sem našla nekaj brezplačnih programov za izdelavo 

animacij na spletu, sem jih preizkusila. Med njimi so bili Blender, Pencil2D Animation in 

Animaker. Blender omogoča izdelovanje 3D animacij, vendar je dokaj zahteven za uporabo. 

Potrebujemo kar nekaj časa, da se ga sploh naučimo uporabljati. Zato sem ga iz ožjega izbora 

izločila. Na koncu sem izbrala program Animaker, saj ima že izdelanih nekaj predlog, dobra 

navodila za uporabo, zato se ga hitro naučimo uporabljati. Kasneje sem sicer ugotovila, da je 

veliko izdelanih karakterjev, pripomočkov, ozadij in ostalega na voljo le tistim, ki kupijo 

program. Kljub temu pa se tudi z brezplačno različico da izdelati dobre animacije.  

 

S programom Animaker sem izdelala uvodno animacijo. Za izdelavo nadaljnjih gradiv pa so 

nastale težave pri realizaciji v tem programu. Zato sem se potem odločila, da ostale animacije 

izdelam kar v programu Scratch. Le-tega smo se naučili uporabljati med študijem, zato se mi je 

zdel primeren za uporabo. Ker program poznam, sem imela več časa, da sem se posvetila sami 

vsebini gradiv. Sicer pa določenih stvari ravno tako ni bilo izvedljivo narediti, zato sem načrt 

za gradiva sproti prilagajala in spreminjala. 

 

Za izdelavo grafičnih vsebin sem uporabila program Inkscape, ki omogoča izdelavo slik v 

vektorski grafiki. Nekatere slike pa sem pridobila tudi s spleta, in sicer iz spletne strani 

https://pixabay.com/, ki omogoča prenos brezplačnih slik, ki niso avtorsko zaščitene. 

 

Pripomočki oziroma pomagala za učence pa so izdelani v urejevalniku besedil Word. 

 

Za izdelavo spletne strani sem izbrala spletno orodje Arnes Splet, ki smo ga prav tako že 

uporabljali v času študija in se mi zdi primeren za izdelavo spletnih strani.  

 

5.3.1.4 Oblikovanje idej 
 

Ob raziskovanju programov za uporabo sem dokončno oblikovala tudi ideje za animacije. Ob 

tem sem ugotovila, da nekaterih idej ne bom mogla realizirati, predvsem zaradi časovne stiske, 

omejenosti programov in pa mojega znanja. Tako je nastal prilagojen načrt vsebin, ki sem ga 

kasneje tudi realizirala. 
  

https://pixabay.com/
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Tabela 11: Seznam gradiv za spletno stran 

SEZNAM GRADIV ZA SPLETNO STRAN 

GRADIVA ZA UČITELJE 

(motivacija, razlaga, uporaba pri 

pouku, dopolnilnem pouku itd.) 

Deli celote – modeli likov: 

 motivacijska animacija, 

 zapis in poimenovanje dela celote na 

modelu, 

 ponazoritev dela celote iz zapisa. 

Računanje enega dela celote, če je znana celota. 

Računanje celote, če je znan en del. 

Računanje več delov celote, če je znana celota. 

Predstavitev ulomkov na številski premici. 

PRIPOMOČKI ZA UČENCE 

Postopek računanja 
𝑎

𝑏
 𝑜𝑑 𝑐. 

Primerjava ulomkov na številski osi. 

Ponazoritev ulomkov na številski osi. 

GRADIVO ZA UČENCE (vaje) Ponazoritev dela celote iz zapisa. 

 

5.3.2 Izdelava  
 

Gradiva so namenjena v prvi vrsti učencem z diskalkulijo, lahko pa jih uporabimo tudi pri 

drugih učencih z ali brez težav pri učenju ulomkov. Pri vseh gradivih sem poizkušala čim bolj 

poenostaviti razlago in uporabiti prilagoditve glede na značilnosti diskalkulije, ki jih poznam. 

Izdelane animacije lahko uporabimo tako pri pouku kot pri dopolnilnem pouku, individualni ali 

skupinski učni pomoči ter dodatni strokovni pomoči kot učni pomoči. Ker pa za uporabo teh 

gradiv ni potrebno nobeno dodatno znanje računalništva, si gradiva lahko ogledajo tudi učenci 

sami. S tem jim omogočimo večkratno razlago snovi tudi doma. Gradiva pa nam lahko pridejo 

prav tudi, če je učenec pri pouku odsoten in mu s tem omogočimo lažje razumevanje snovi, ki 

jo mora nadomestiti. 

 

Za začetek sem izdelala uvodno animacijo, ki je namenjena kot uvodna motivacija pri učni uri, 

preden začnemo s samo obravnavo delov celote ali ulomkov. Uporabimo jo lahko pri pouku v 

različnih razredih, lahko že v 2. razredu, ali pa kasneje. Animacija ni specifično namenjena le 

učencem z diskalkulijo, ampak vsem, ki se učijo o delih celote oziroma o ulomkih. Pri tem 

gradivu posebnih prilagoditev nisem uporabila, le hitrost je malo počasnejša, da bi lahko vsi 

učenci prebrali besedilo, ki se izpiše v oblačkih. 

 

5.3.2.1 Gradiva za učitelje 
 

Vsa gradiva za učitelje so narejena v obliki animacije. Med samo animacijo ni potrebnega 

nobenega klikanja. Tiste, ki vsebujejo več različnih primerov, pa se med posameznimi primeri 

ustavijo, nato pa je potreben le en klik za nadaljevanje na naslednji primer. V vseh animacijah 

nastopa oseba, žival ali predmet, ki učencem razlaga vsebino. 
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Zapis in poimenovanje dela celote 

 

Gradivo, ki predstavi zapis delov celote vsebuje tri različne preproste primere. Prvi primer je 

prikaz ene polovice, ki je učencem običajno že poznana, vsaj izrazno iz vsakdanjega življenja. 

Ta primer sem izbrala kot prvi, zato da čim bolj postopoma začnemo s snovjo. Drugi in tretji 

primer pa sta povezana. Pri obeh imamo enak pravokotnik, razdeljen na enako število delov. 

Razlika med obema primeroma je le, da je pri drugem primeru pobarvan en del od šestih, pri 

tretjem pa sta pobarvana dva dela. Ta dva primera pa sem izbrala z namenom, da si učenci lažje 

predstavljajo in povežejo zapis s ponazoritvijo. 

 

Pri drugem primeru sem za pomoč uporabila tudi postopno štetje, na koliko delov je lik 

razdeljen. 

 

 
Slika 7: Štetje delov lika 

 

Pri vseh treh primerih je prilagojena hitrost izvajanja, da lahko učenci sledijo animaciji. 

Uporabila pa sem tudi barvne opore, kot je prikazano na sliki 8. Pravokotnik je narisan s črno 

barvo, zato je število 6 črne barve. Pobarvana pa sta 2 dela z zeleno barvo, zato je tudi števec 

zelene barve. 

 

 
Slika 8: Primer uporabljene barve opore pri zapisu dela celote 

 

Ponazoritev dela celote 

 

Pri ponazoritvi dela celote sem vključila dva različna primera. Pri prvem primeru najprej 

ponazorimo eno četrtino, in sicer s pomočjo kroga. Nato pa je isti primer prikazan še s pomočjo 

pravokotnika. S tem sem želela, da učenci vidijo povezavo med dvema različnima 

ponazoritvama istega ulomka. Prav tako pa s tem nakažemo, da ni pomembno, s čim ga 

prikažejo, važno je le, da so deli celote enaki in da označimo pravilno število delov. Drugi 
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primer pa je ponazoritev dveh petin, in sicer tudi na pravokotniku. Tokrat pa vidimo, da je treba 

pravokotnik razdeliti drugače kot prej, da dobimo pet enakih delov. Pri vseh treh ponazoritvah 

je najprej prikazana celota – torej krog oziroma pravokotnik. Nato hobotnica zastavi vprašanje, 

na koliko delov je treba razdeliti celoto. Ko je celota razdeljena na ustrezno število enakih delov, 

pa sledi vprašanje o tem, koliko delov je treba pobarvati. Gre za postopnost, ob tem pa je 

poudarjena tudi celota.  

 

Tudi pri tej animaciji je prilagojena hitrost izvajanja, da imajo učenci dovolj časa za branje 

besedila v oblačkih in za razmislek. Uporabljene so barvne opore, polega tega pa spodaj lahko 

vidimo še, da je posebej poudarjeno število v zapisu, na katerega se nanaša na primer vprašanje: 

»Koliko delov moramo pobarvati?«. 

 

 
Slika 9: Primer iz animacije za ponazoritev dela celote 

 

Računanje enega dela celote, če je znana celota 

 

Animacija vsebuje razlago in konkreten prikaz, kako izračunamo en del celote, če imamo celoto 

podano. Po ciljih učnega načrta gradivo sodi v 4. razred, seveda pa ga lahko uporabimo tudi 

kasneje. Vsebuje tri različne primere. Prvi in drugi primer sta vpeljana preko zgodbe in sta 

povezana, pri tretjem pa imamo račun in nato s pomočjo prikaza preštejemo oziroma 

izračunamo rezultat. Zgodba prvega primera je o dečku Luku, ki mu je mama prinesla iz 

trgovine vrečko bonbonov in košarico jagod. S prijateljem Žanom sta si razdelila bonbone in 

jih pojedla, potem pa se jima je pridružila prijateljica Lucija in so razdelili še košarico jagod. 

Ob posameznem delu zgodbe je narejen tudi prikaz in pa zapis računa s poudarki, kot je vidno 

spodaj na sliki 10. Ob samem prikazu pa je ves čas prisoten Luka, ki ob tem razlaga postopek.  
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Slika 10: Prikaz poudarkov pri računanju enega dela celote 

 

Pri tretjem primeru pa imamo podan račun, ki ga želimo izračunati. Za pomoč si narišemo 10 

kroglic, ki jih moramo razdeliti na dva dela. Pri tem primeru kroglice niso narisane tako, da bi 

rezultat lahko kar obkrožili (na primer, če bi imeli dve vrsti kroglic po 5), ampak so prikazane 

v piramidi (slika 11). Ker nas zanima, koliko je ena polovica od 10, moramo teh 10 kroglic 

razdeliti v dve košari. Narejena je animacija, kjer se vsaka posamezna kroglica razvrsti v eno 

izmed košar, in sicer izmenično. Nato pa preštejemo, koliko jih je v eni košari in zapišemo 

račun. Tudi pri tem primeru lahko na sliki 12 opazimo barvne opore. Število 10 je modre barve, 

zato so tudi kroglice modre. Ker je število 2 rdeče barve, sta tudi košari rdeče barve. 

 

 
Slika 11: Prikaz kroglic v piramidi 
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Slika 12: Prikaz razdelitve kroglic v dve košari 

 

Računanje celote, če je znan en del 

 

Gradivo vsebuje razlago in konkreten prikaz, kako izračunamo celoto, če je znan en del te 

celote. Po ciljih učnega načrta gradivo prav tako sodi v 4. razred, seveda tudi to lahko 

uporabimo potem kasneje. 

Na sliki 13 je del animacije, ki se tudi začne preko zgodbe. Deklici Lini je mama prinesla 

čokolado iz trgovine. Lina je nato pojedla 7 koščkov oziroma eno tretjino čokolade, zanima pa 

jo, koliko koščkov ima cela čokolada. Zgodbi sledi prikaz s stolpci. Izriše se en stolpec 

čokolade, ki ima 7 koščkov. Ob tem se sproži tudi animacija štetja koščkov, tako da lahko 

učenci ob tem preverijo, da je prikaz pravilen. Postopoma se potem dodata še dva stolpca, da 

dobimo celo čokolado. Da učenci dobijo rešitev, imajo več možnosti. Lahko preštejejo vsak 

košček posebej, ali pa izračunajo, da imajo 3 stolpce po 7 koščkov čokolade. Potem sledi še 

postopen zapis izračuna, kjer so spet uporabljene barvne opore, ob tem pa je izpisana tudi 

razlaga, kot lahko vidimo na sliki 13. 

 

 
Slika 13: Prikaz izračuna celote, če je znan en del 
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Računanje več delov celote, če je znana celota 

 

Gradivo, ki prikazuje računanje več delov celote, če je znana celota, po ciljih učnega načrta 

sodi v 5. razred, uporabimo ga lahko tudi v 6. ali 7. razredu. 

Animacija vsebuje primer, kjer je treba izračunati, koliko je dve petini od dvajset. Tudi tokrat 

so učencem v pomoč barvne opore, in sicer imamo število 20 zapisano z rdečo, zato je za pomoč 

20 rdečih jabolk. Ta jabolka moramo razdeliti v 5 rjavih košar, zatorej je število 5 zapisano z 

rjavo. Pri tem se delitev jabolk prikaže postopoma, tako da gre po eno jabolko v vsako košaro, 

kot vidimo deloma tudi na sliki 14. Nato preštejemo, koliko jabolk je v eni košari in za tem še, 

koliko jih je v dveh. 

 

 
Slika 14: Prikaz razdelitve jabolk 

 

Sledi zapis rezultata in potem še izračun, s pomočjo katerega do rezultata lahko pridemo tudi 

brez ponazoritve. Ob izračunu gosenica tudi razlaga (slika 15). Tudi tukaj je hitrost počasnejša, 

da lahko učenci z diskalkulijo sledijo. 

 

 
Slika 15: Razlaga izračuna več delov celote 
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Predstavitev ulomkov na številski premici 

 

Ulomki na številski premici po učnem načrtu sodijo v 6. razred. Animacija vsebuje dva različna 

primera. Ker je številska premica ena pomembnejših ponazoritev ulomkov, je pri tem gradivu 

narejen prehod z modelov lika na model številske premice. Pri prvem primeru imamo podan 

pravokotnik, razdeljen na štiri dele, pobarvan pa je en del. Na začetku imamo ponovitev, kako 

prikazan del celote zapišemo z ulomkom. Potem pa prikaže, kako ga ponazorimo na številski 

premici. Najprej nariše premico med 0 in 1, ter pove, da je to celota, ki jo moramo razdeliti na 

4 enake dele. Postopoma razdeli premico in nato še prešteje, če so nastali res 4 enaki deli (slika 

16). Nato prikaže še točko in razloži, zakaj ta točka predstavlja eno četrtino. Tudi pri tej 

animaciji so uporabljene barvne opore. 

 

 
Slika 16: Razdelitev številske premice 

 

Pri drugem primeru v tej animaciji imamo podan ulomek dve petini. Najprej ga prikaže s 

petkotnikom. Nato se izriše številska os, ki ima tokrat podana števila 0, 1 in 2, in sicer z 

namenom, da učenci vidijo, da je celota vedno med 0 in 1. Izpiše se vprašanje, kaj moramo zdaj 

razdeliti na 5 enakih delov. Pove, da je celota še vedno med 0 in 1, nato jo postopoma razdeli 

na 5 delov. Za prikaz dveh petin pa je uporabljena žogica, ki se od števila 0 proti številu 2 

premakne za 2 dela, da dobimo dve petini (slika 17). Kot pri vseh gradivih so tudi tu uporabljene 

barvne opore. 
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Slika 17: Premik na številski premici za dve petini 

 

5.3.2.2 Gradivo za učence 
 

Gradivo za učence, ki sem ga izdelala, je kratka vaja za ponazarjanje delov celote. Namenjeno 

je torej individualnemu reševanju učenca, lahko pa bi se uporabilo tudi v razredu preko 

projektorja.  

Naloga učenca je, da pravilno prikaže del celote, ki je zapisan. Obarvati mora posamezne dele 

likov, da dobi ustrezen prikaz. Ker je v prvi vrsti vaja namenjena učencem z diskalkulijo, je pri 

vsaki nalogi že podan lik, razdeljen na ustrezno število enakih delov. Naloga ni časovno 

omejena. Ko se učenec odloči, da je njegov prikaz ustrezen, klikne na gumb, preveri in dobi 

povratno informacijo. Če je njegova rešitev pravilna, ga dekle pohvali, sicer pa v primeru 

napačnega prikaza dobi tudi pravilno rešitev, kar je prikazano spodaj na slikah (sliki 18 in 19). 

Čeprav gre za vajo, so tudi tukaj uporabljene barvne opore, ki pomagajo učencu, da pravilno 

prikaže del celote.  

 

 
Slika 18: Prikaz pravilne rešitve ob napaki (1. del) 
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Slika 19: Prikaz pravilne rešitve ob napaki (2. del) 

 

5.3.2.3 Pripomočki za učence 
 

Izdelala sem tudi nekaj pripomočkov oziroma pomagal za učence. Le-te lahko učitelj ponudi 

učencem z diskalkulijo ali pa z drugimi učnimi težavami kot pripomoček pri pouku, 

dopolnilnem pouku, pri testih in podobno.  

 

Prvi pripomoček vsebuje postopke za računanje z deli celote. Tako kot sem izdelala tri različna 

gradiva za učitelje, je tudi pripomoček sestavljen iz treh delov. Odvisno pa je, v katerem razredu 

je učenec. Na voljo je datoteka oblike docx, zato da lahko učitelj poljubno spremeni tudi obliko, 

poleg tega pa izbere ustrezen del, ki ga njegov učenec potrebuje. Pri tem pripomočku so najbolj 

pomembne barvne opore, je pa seveda pomembno tudi to, da učencu razložimo, kako in kdaj 

ga lahko uporabi. 

 

 
Slika 20: Pripomoček za računanje z deli celote 
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Drugi pripomoček, ki sem ga izdelala, je opis postopka prikazovanja ulomka na številski 

premici. Poleg barvnih opor le-ta vodi učenca skozi postopek. Tudi tu je pomembno, da učitelj 

najprej razloži učencu, kako mu ta pripomoček sploh lahko pomaga in kdaj. Prav tako je na 

voljo datoteka oblika doc, da lahko učitelj še sam kaj doda ali spremeni, glede na potrebo 

učenca. 

 

 
Slika 21: Pripomoček za umeščanje ulomka na številsko premico 

 

Tretji pripomoček pa je primerjava enakovrednih ulomkov na številski premici. Ta lahko služi 

učencem za boljšo predstavljivost ulomkov in nudi pomoč pri razvijanju konceptualnega 

obvladovanja enakovrednih ulomkov. Sicer obstaja več različnih modelov za primerjavo 

ulomkov, le eden izmed njih je številska premica. Namen tega gradiva je, da pomaga učencem 

pri primerjanju ulomkov in pri iskanju enakovrednih ulomkov. 
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Slika 22: Primerjava enakovrednih ulomkov na številski premici 

 

Vsa izdelana gradiva so v prvi vrsti namenjena učencem z diskalkulijo. Pri vseh sem poskušala 

uporabiti kot prvo čim bolj konkretne primere, na katere se lahko učenci spomnijo tudi kasneje 

pri nadaljnji obravnavi snovi. Izbrala sem preproste primere, ki zahtevajo le potrebna 

minimalna znanja. Pri vseh gradivih je snov razložena postopno in počasi. Poleg tega ima vsak 

posamezen primer tudi barvne opore, ki učencem pomagajo, da lažje povežejo posamezne dele 

naloge med seboj. Za uporabo gradiv ne potrebujemo dodatnega znanja, kar omogoča tudi 

uporabo gradiv doma. 

 

5.3.2.4 Postavitev spletne strani 
 

Izdelavi gradiv je sledila še postavitev in izdelava spletne strani. Sestavljena je iz petih 

zavihkov, in sicer prvi je domača stran, kjer je kratek opis strani vključno s podatki o 

magistrskem delu. Poleg tega se na domači strani nahaja tudi uvodni motivacijski video. Potem 

pa sledijo zavihki glede na snov, pod katerimi najdemo dostop do izdelanih gradiv. Pri vsakem 

gradivu je tudi kratek opis, komu je namenjena. 

 

Spletna stran je dostopna na naslovu: http://delicelotediskalkulija.splet.arnes.si/. 

http://delicelotediskalkulija.splet.arnes.si/
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5.3.3 Evalvacija 
 

V sklopu raziskave so učitelji ocenili tudi gradiva na spletni strani, in sicer s pomočjo 

evalvacijskega vprašalnika. Le-ta je zajemal v prvem delu devet vidikov, za katere so morali 

učitelji oceniti, v kolikšni meri so upoštevani in doseženi pri gradivih. Pri vseh so imeli na voljo 

oceno od ena do štiri, in sicer: 1 – ni ustrezno, 2 – delno ustrezno, 3 – ustrezno, 4 – zelo ustrezno. 

Poleg tega pa so učitelji lahko napisali tudi dodatne predloge za izboljšave. Nekatere izmed njih 

sem potem že dodala in uporabila pri gradivih, ostali pa so predstavljeni v naslednji točki. 

 

Prvo področje, ki so ga učitelji ocenjevali, je hitrost izvajanja animacij. 

 
Tabela 12: Struktura vprašanih učiteljev glede na to, kako primerna se jim zdi hitrost izvajanja animacij 

Primerna hitrost izvajanja animacij 
f f (%) 

Ni ustrezno 1 6,7 

Delno ustrezno 5 33,3 

Ustrezno 6 40 

Zelo ustrezno 3 20 

Skupaj 15 100 

Legenda: f – frekvenčna porazdelitev števila; f (%) – strukturni odstotek 

 

Največ učiteljev je ocenilo, da je hitrost izvajanja animacij ustrezna (40 %), eden izmed njih je 

mnenja, da le-ta ni ustrezna. Nekateri izmed njih so spodaj dopisali, da je izvajanje po njihovem 

mnenju rahlo prepočasno tudi za učence s težavami, drugi pa so mnenja, da je hitrost ravno 

prava. 

 
Tabela 13: Podatki o povprečni oceni hitrosti izvajanja animacij 

 Minimum Maksimum Povprečje 

Primerna hitrost izvajanja animacij 1 4 2,73 

 

Če pogledamo povprečno oceno z vidika hitrosti, je le ta ustrezna. 

 

Drugi vidik ocenjevanja je bila razumljivost gradiv na spletni strani. 

 
Tabela 14: Struktura vprašanih učiteljev glede na to, kako razumljiva se jim zdijo gradiva 

Razumljivost 
f f (%) 

Ni ustrezno 0 0 

Delno ustrezno 0 0 

Ustrezno 3 20 

Zelo ustrezno 12 80 

Skupaj 15 100 

Legenda: f – frekvenčna porazdelitev števila; f (%) – strukturni odstotek 
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Nihče izmed učiteljev ni ocenil, da gradiva niso razumljiva. Večini se zdi, da je razumljivost 

gradiv zelo ustrezna (80 %), ostalim pa ustrezna (20 %). Povprečje je pri tem vidiku torej zelo 

visoko, kar pomeni, da se pri razumevanju gradiv niso pojavile težave. 

 
Tabela 15: Podatki o povprečni oceni razumljivosti gradiv 

 Minimum Maksimum Povprečje 

Razumljivost 3 4 3,80 

 

Sledila je ocena prilagojenosti gradiv učencem z diskalkulijo. 

 
Tabela 16: Struktura vprašanih učiteljev glede na to, v kolikšni meri so gradiva prilagojena učencem z diskalkulijo 

Prilagojenost učencem z diskalkulijo 
f f (%) 

Ni ustrezno 0 0 

Delno ustrezno 0 0 

Ustrezno 0 0 

Zelo ustrezno 15 100 

Skupaj 15 100 

Legenda: f – frekvenčna porazdelitev števila; f (%) – strukturni odstotek 

 

Vsi izmed vprašanih učiteljev so mnenja, da so gradiva zelo ustrezno prilagojena učencem z 

diskalkulijo. Iz tega sklepam, da sem pri gradivih uporabila ustrezne prilagoditve in opore za te 

učence. 

 

Naslednje področje, ki so ga učitelji ocenili, je preprostost uporabe gradiv. 

 
Tabela 17: Struktura vprašanih učiteljev glede na oceno preprostosti uporabe gradiv 

Preprostost uporabe 
f f (%) 

Ni ustrezno 0 0 

Delno ustrezno 0 0 

Ustrezno 4 26,7 

Zelo ustrezno 11 73,7 

Skupaj 15 100 

Legenda: f – frekvenčna porazdelitev števila; f (%) – strukturni odstotek 

 

Največ učiteljev je ocenilo, da so gradiva z vidika preprostosti uporabe zelo ustrezna (73,7 %), 

preostalim pa se zdijo ustrezna (26,7 %). Gradiva so torej po mnenju učiteljev preprosta za 

uporabo. To pa pripisujem predvsem temu, da za njihovo uporabo ne potrebujemo dodatnih 

znanj, saj se izvajanje začne s preprostim klikom. 

 

Zadnja področja ocenjevanja pa se nanašajo na uporabnost gradiv pri pouku, dopolnilnem 

pouku, individualni učni pomoči (UP), skupinski učni pomoči (UP) in dodatni strokovni 

pomoči kot učni pomoči (DSP). 
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Tabela 18: Struktura vprašanih učiteljev glede na to, kako ustrezna se jim zdijo gradiva za uporabo pri pouku in 

pri različnih oblikah učne pomoči 

Uporabnost 

gradiv pri: 

Pouk Dopolnilni 

pouk 

Individualna 

UP 

Skupinska 

UP 

DSP 

f f 

(%) 
f 

f 

(%) 

f f (%) f f 

(%) 

f f 

(%) 

Ni ustrezno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Delno 

ustrezno 

6 40 
0 0 

0 0 0 0 0 0 

Ustrezno 6 40 9 60 2 13,3 6 40 2 13,3 

Zelo ustrezno 3 20 6 40 13 86,7 9 60 13 86,7 

Skupaj 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 

Legenda: f – frekvenčna porazdelitev števila; f (%) – strukturni odstotek; UP – učna pomoč; 

DSP – dodatna strokovna pomoč 

 

Nihče izmed učiteljev ni ocenil uporabnosti gradiv na katerem koli področju kot neustrezno. Se 

pa med njimi pojavljajo razlike v ocenah. Za uporabo pri pouku so gradiva delno ustrezna (40 

%) oziroma ustrezna (40 %). Le nekaj pa jih je ocenilo, da so gradiva zelo ustrezna (20 %) za 

uporabo pri pouku. Na področju različnih oblik učne pomoči so vsi učitelji odgovorili, da so 

gradiva ustrezna oziroma zelo ustrezna. Tako pri individualni UP, kot pri DSP, je večina 

učiteljev odgovorila, da so gradiva zelo ustrezna (86,7 %). Nekaj manjši odstotek lahko 

opazimo pri uporabnosti gradiv pri skupinski UP, kjer jih je z zelo ustrezno ocenilo 60 % 

učiteljev, 40 % pa jih meni, da so ustrezna. Za uporabo pri dopolnilnem pouku pa jih je nekaj 

več gradiva ocenilo kot ustrezna (60 %), še vedno pa se preostalim zdijo zelo ustrezna (40 %). 

 
Tabela 19: Podatki o povprečni oceni gradiv glede na uporabnost pri pouku in pri različnih oblikah učne pomoči 

Uporabnost pri: Minimum Maksimum Povprečje 

pouku 2 4 2,80 

dopolnilnem pouku 3 4 3,40 

individualni UP 3 4 3,87 

skupinski UP 3 4 3,60 

DSP 3 4 3,87 

 

Poglejmo še povprečne vrednosti ocene gradiv, glede na uporabnost pri pouku in pri različnih 

oblikah učne pomoči. Opazimo lahko, da se učiteljem zdijo gradiva najmanj primerna za 

uporabo pri pouku. Povprečje pa je še vedno tako visoko, da lahko povzamemo, da so gradiva 

ustrezna za uporabo pri pouku. Pri ostalih področjih, ki se nanašajo na različne oblike učne 

pomoči, je opaziti, da so gradiva ustrezna za uporabo pri dopolnilnem pouku in zelo ustrezna 

za uporabo pri individualni UP, skupinski UP in DSP kot učni pomoči. Mislim, da je povprečje 

najmanjše za uporabo pri pouku, saj so gradiva v prvi vrsti namenjena učencem z diskalkulijo, 

zato se lahko zdijo za ostale učence preveč preprosta, prepočasna in preveč poenostavljena. To 

pa posledično vodi k temu, da so bolj uporabna na področju učne pomoči kot pri pouku. 
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5.3.4 Predlogi za izboljšave in nadaljnje delo magistrskega dela ter 

spletne strani 
 

Kot sem že omenila v prejšnjem poglavju, so učitelji v sklopu evalvacijskega vprašalnika lahko 

napisali tudi dodatne predloge za izboljšave mojih gradiv. Nekatere predloge za izboljšave sem 

že vnesla v gradiva, v nadaljevanju pa bom predstavila kratek povzetek tistih predlogov, ki mi 

jih še ni uspelo uporabiti. Želim pa si, da bi enkrat v bližnji prihodnosti našla primerne rešitve 

za njihovo izvedbo ter jih tudi izvedla. 

 

Nekateri učitelji so menili, da je pri prehodu med animacijami preveč časa, zato so predlagali 

pri vsakem koraku možnost, da gre otrok naprej po lastni izbiri. Nekateri so poudarili, da je 

tempo podajanja informacij sicer ustrezno prilagojen, torej upočasnjen in zato pri redni uri vsaj 

mestoma prepočasen. To bi se lahko rešilo z možnostjo uravnavanja hitrosti pojavljanja 

sledečih si informacij, ki bi jih nastavil učenec sam ali pa učitelj. Ob tem bi bila potrebna tudi 

zaustavitev animacij, vračanje na prejšnje korake in pa možen preskok naprej. S tem bi 

omogočili učencu, da določene dele večkrat zapored pregleda, tiste, ki razume, pa preskoči. 

Sicer so za tiste učence, ki imajo težave z branjem, navodila dovolj časa na zaslonu, za otroke, 

ki nimajo težav z branjem, pa je vse skupaj prepočasno. Strinjam se z učitelji. Najboljša možna 

izvedba animacij bi bila, če bi lahko učenci ali učitelj uravnavali hitrost tako, da bi se zapisi 

oziroma navodila menjala s klikom na zaslon. To področje bi lahko rešili deloma tudi tako, da 

bi animacije pretvorili v video posnetke, kjer se učenec oziroma učitelj lahko premika po 

posameznih delih poljubno, ob tem pa po potrebi tudi zaustavi posnetek. 

 

Drugo področje, ki bi ga omenila, je zvok. Ker so učenci različni bralci, se lahko pri branju 

navodil pojavi velik tehnični napor, kar pripelje do izgube motivacije in osredotočenosti na 

bistveni del naloge. Poslušanje navodil ob že obstoječem pisnem zapisu navodil bi lahko 

omogočilo učencem boljše razumevanje in učinkovitejše učno delo. 

 

Veliko učiteljev je napisalo tudi, da bi si želeli še več takih gradiv, tudi za nadaljnjo obravnavo 

ulomkov, poleg tega pa tudi na vseh drugih področjih matematike. 

 

Naj poudarim še nekaj pozitivnih komentarjev, ki so jih učitelji ob pregledu gradiv poudarili. 

Veseli jih, da nastajajo kakovostna vnaprej pripravljena orodja, ki jim kot praktikom pomagajo 

pri delu, saj se sami zaradi obilice dela z učenci na učnem, vzgojnem, socialnem in 

emocionalnem področju ne uspejo ukvarjati še s takšnimi, tehnološko zahtevnejšimi zadevami, 

ki pa se jim zdijo pri podajanju znanja in specifiki nekaterih posebnih potreb učencev v 

današnjem času že nujno potrebna. Pohvalili so tudi barvne opore in ustrezno velikost zapisov 

števil. Poleg tega pa je ena izmed učiteljic izpostavila tudi enostavnost slikovnega gradiva. 

Pravi, da se pogosto pri didaktičnih gradivih na spletu zgodi, da so aplikacije predinamične, 

prebarvite, kar hitro preusmeri pozornost učenca na dele naloge, ki pa niso bistvene. Poudarila 

je tudi, da ni zaznala odvečnih motečih dejavnikov. Poleg tega pa se ji zdi dobro, da so takšna 

pomagala opremljena z več prilagoditvami hkrati, saj običajno pri učencih ne zaznamo le ene 

izolirane motnje, kot je diskalkulija, temveč le-te najpogosteje nastopijo v kombinaciji npr. z 

motnjami pozornosti. 
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5.4 Odgovori na raziskovalna vprašanja 
 

RV1: Kako pogosto in na kakšen način učitelji uporabljajo IKT pri pouku matematike, 

dopolnilnem pouku, individualni in skupinski učni pomoči ter dodatni strokovni pomoči 

kot učni pomoči pri matematiki? 

 

Uporaba računalnika pri pouku se povečuje, vendar prepočasi. Sicer se učitelji strinjajo s 

koristnostjo uporabe računalnika in interaktivne table pri pouku. Težava je v slabšem znanju 

glede uporabe IKT in računalnika pri pouku. To se najbolj pokaže pri učnih oblikah, saj je tudi 

pri uporabi računalnikov veliko frontalnega in individualnega dela, premalo pa sodelovalnega 

in problemskega učenja (Gerlič, 2011). Tudi v svoji raziskavi sem ugotovila, da je uporaba IKT 

pri rednem pouku občasna, pogosto jo uporablja le 20 % vprašanih učiteljev. Pri različnih 

oblikah učne pomoči pa je uporaba še manjša. Ugotovila sem, da pri dopolnilnem pouku največ 

učiteljev IKT sploh nikoli ne uporablja. Pri individualni učni pomoči 26,7 % vprašanih ne 

uporablja IKT, enako pa je število tudi tistih, ki jo uporabljajo včasih, in tistih, ki te vrste učne 

pomoči ne izvajajo. Pri skupinski učni pomoči in pri dodatni strokovni pomoči kot učni pomoči 

20 % vprašanih učiteljev ne uporablja IKT. V povprečju pa lahko ugotovimo, da se največkrat 

uporablja pri dodatni strokovni pomoči kot učni pomoči, najmanjkrat pa pri individualni učni 

pomoči, čeprav so pri vseh oblikah vrednosti nizke. 

 

Obstaja pa veliko različnih razlogov, zaradi katerih lahko IKT vključimo v izobraževanje, in 

sicer za motivacijo učencev, izboljšanje pouka, izboljšanje produktivnosti in za pomoč učencem 

pri učenju (Roblyer, 2006). Tudi učitelji so v raziskavi omenili, da uporabljajo IKT pri uvodni 

motivaciji, pri razlagi snovi in pa pri utrjevanju. Poleg tega pa tehnologija lahko pomaga 

učencem vizualizirati osnovne koncepte pri neznanih ali abstraktnih temah, pomaga ilustrirati 

povezave med spretnostmi in realnim življenjem, dopušča učencem učenje na edinstven način 

in pa ponuja možnosti in podporo za sodelovalno učenje. IKT lahko tudi izboljša produktivnost 

učencev in učitelja, in sicer nam prihrani čas pri nalogah, omogoča hitrejši dostop do virov 

informacij in pa pomaga oceniti in slediti delu učencev (Roblyer, 2006). V raziskavi sem 

ugotovila, da je pri različnih oblikah učne pomoči IKT lahko v pomoč za dodatno ponazoritev, 

kar pomaga predvsem učencem, ki so vidni tipi. Najbolj pogosto pa učitelji omenjajo reševanje 

nalog oziroma vaj s pomočjo tehnologije. 

 

RV2: Kako usposobljene se počutijo učitelji, ko uporabljajo IKT za pomoč učencem z 

diskalkulijo? 

 

IKT lahko učencem pomaga pri kompenzaciji različnih primanjkljajev, na primer učnih, 

grafomotoričnih ipd., ter ponuja drugačne možnosti učenja glede na spoznavni stil posameznika 

(Kmetič, 2008). Učitelji v raziskavi imajo o svojem znanju uporabe IKT različna mnenja. 

Največ izmed njih pravi, da je njihovo znanje srednje dobro (53,3 %), nekaj pa jih ocenjuje, da 

imajo dobro ali pa zelo dobro znanje na področju vključevanja IKT. Sicer se večini vprašanih 

učiteljev zdi uporaba IKT za učence z učnimi težavami primerna, saj omogoča boljšo 

vizualizacijo in višjo motivacijo. Seveda je računalnik v primerjavi s knjigami in zvezki veliko 

bolj privlačno, spodbudno in stimulacijsko orodje (Kavkler in Košak Babuder, 2015). V 

raziskavi sem spraševala tudi o poznani programski opremi, namenjeni učencem z diskalkulijo. 

Nihče izmed vprašanih učiteljev ne pozna kakršne koli programske opreme, ki bi bila 

namenjena specifično tem učencem. Si pa želijo, da bi tudi pri nas taka programska oprema 

obstajala. Za učence z diskalkulijo je obetajoč pristop pri vpeljavi IKT ravno izdelava 

prilagodljive programske opreme, ki temelji na podlagi ugotovitev nevroznanosti o 
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primanjkljajih pri diskalkuliji. V zadnjih letih je bilo v tujini izdelanih veliko aplikacij, 

programov in orodij za prepoznavanje oziroma diagnosticiranje diskalkulije, prav tako pa tudi 

za pomoč učencem, ki jo imajo (Drigas, Lytras in Pappas, 2016). Pri nas taka programska 

oprema še ni razširjena. Za določne situacijske probleme pa obstajajo računalniške igre, ki ob 

pedagoških ciljih spodbujajo mišljenje učencev in prispevajo k njihovemu intelektualnemu 

razvoju, poleg tega pa jih motivirajo za ustvarjanje lastnih strategij (Kavkler in Košak Babuder, 

2015). 

 

RV3: Kako načrtovati, izdelati in evalvirati spletno stran za izboljšanje konceptualnega 

in proceduralnega znanja obravnave ulomkov, ki vsebuje preproste razlage, animacije in 

vaje, ki bodo pomagale učiteljem pri poučevanju učencev z diskalkulijo? 

 

Načrtovanje spletne strani se začne pri izbiri teme oziroma področja, na katerem lahko s 

pomočjo tehnologije učencem pomagamo. Ena izmed tem, ki učencem povzroča težave, so 

ulomki, ki predstavljajo pomemben izziv za številne otroke in odrasle. To je zaskrbljujoče, saj 

je uporaba ulomkov v vsakdanjem življenju pogosta med različnimi dejavnostmi (Mazzocco, 

Myers, Lewis, Hanich in Murphy, 2013). Pri obravnavi ulomkov je tako smiselna pomoč z 

uporabo tehnologije, saj kot pravi Kmetičeva (2008), premišljena in strokovno utemeljena 

uporaba IKT lahko prispeva k boljšemu matematičnemu znanju. Poleg tega pa obstoječe študije 

kažejo pozitiven vpliv uporabe tehnologije pri obravnavi ulomkov (Ross in Bruce, 2009; Lee 

in Ferrucci, 2012; Thambi in EU, 2013; Simsek, 2016). 

 

Izbiri teme sledi pregled in izbira učnih ciljev. V učnem načrtu za matematiko (2011) je 

zapisano, da lahko IKT uporabimo kot sredstvo za razvoj matematičnih pojmov, za ustvarjanje 

in simuliranje realnih ali učnih situacij kot komunikacijsko sredstvo ali pa učni pripomoček. Pri 

nekaterih vsebinah je uporaba tehnologije že predvidena, pri drugih pa je ta možnost prepuščena 

učitelju (Učni načrt za matematiko, 2011). Pri ulomkih sicer uporaba tehnologije ni vnaprej 

predvidena, je pa vseeno mogoča. Po izboru ciljev sledi izdelava načrta in izbira programov. 

Ob raziskovanju programov za uporabo pa sem dokončno oblikovala tudi ideje za animacije in 

prilagodila načrt vsebin. Pri izdelavi gradiv sem poizkušala uporabiti čim bolj konkretne 

primere, na katere se lahko učenci spomnijo tudi kasneje pri nadaljnji obravnavi snovi. Izbrala 

sem preproste primere, ki zahtevajo le potrebna minimalna znanja. Pri vseh gradivih je snov 

razložena postopno in počasi. Poleg tega ima vsak posamezen primer tudi barvne opore, ki 

učencem pomagajo, da lažje povežejo posamezne dele naloge med seboj. Za uporabo gradiv ne 

potrebujemo dodatnega znanja, kar omogoča tudi uporabo gradiv doma. Uporabila sem tudi 

različne reprezentacije ulomkov. Pomembno je, da učencem predstavimo različne možnosti 

prikaza ulomkov, da pa lahko res razumejo koncept ulomkov, pa je pomembno, kako so te 

reprezentacije med seboj povezane (Berch, 2017). 

 

Pri evalvaciji spletne strani so sodelovali učitelji. S pomočjo evalvacijskega vprašalnika so 

ocenili gradiva na spletni strani. Z ocenami od ena do štiri, kjer je 1 – ni ustrezno, 2 – delno 

ustrezno, 3 – ustrezno, 4 – zelo ustrezno, so ocenili, v kolikšni meri so pri gradivih upoštevani 

in doseženi različni vidiki. Rezultati so pokazali, da so izdelana gradiva razumljiva, preprosta 

za uporabo in zelo dobro prilagojena učencem z diskalkulijo. Gradiva so zelo uporabna pri 

dopolnilnem pouku, individualni učni pomoči, skupinski učni pomoči in dodatni strokovni 

pomoči kot učni pomoči. Poleg tega so učitelji omenili, da si želijo še več takih že izdelanih 

gradiv. Izpostavili so, da so ustrezno uporabljene barvne opore in je slikovno gradivo dovolj 

preprosto. Predlagali so tudi nekaj izboljšav, ki sem jih po pregledu evalvacij že vnesla in 

upoštevala v gradivih. Nekatere izmed njih, ki pa pri gradivih še niso upoštevane in so zapisane 

v predlogih za izboljšave in nadaljnje delo, pa si želim realizirati tudi v prihodnosti.  
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IV SKLEP 
 

V današnjem času nas tehnologija spremlja že na vsakem koraku. Tudi v izobraževanju že ima 

svoje mesto, nekje bolj kot drugje. Omogoča nam sodobnejše in kvalitetnejše poučevanje, 

uspešnejšo individualizacijo in diferenciacijo. Pomembno pa je raziskati, na kakšen način je 

smiselno uporabiti tehnologijo, da se izognemo morebitnim negativnim spremljevalnim 

učinkom (Gerlič, 2011). Uporaba IKT v izobraževanju deluje predvsem takrat, ko direktno 

podpira učne cilje, odpira priložnosti za sodelovalno učenje, se prilagaja predznanju in 

sposobnostim učencem (Roblyer, 2004 v Cotič, 2010). 

 

Cilj magistrskega dela je bil predvsem ugotoviti, kako in na kakšen način se v procesu 

poučevanja uporablja IKT za pomoč učencem z diskalkulijo ter izdelati spletno stran za 

izboljšanje konceptualnega in proceduralnega znanja obravnave ulomkov.  

 

V raziskavi sem ugotovila, da se IKT kljub razvoju pri poučevanju ne uporablja pogosto. Poleg 

tega se njena uporaba še vedno največkrat pojavlja pri uvodni motivaciji in pri utrjevanju, ni pa 

razširjena pri razlagi oziroma obravnavi snovi. Še redkeje pa se tehnologija uporablja pri 

različnih oblikah učne pomoči, kot so dopolnilni pouk, individualna in skupinska učna pomoč 

ter dodatna strokovna pomoč kot učna pomoč. Obstaja kar nekaj programske opreme na 

področju matematike, vendar pa pri nas manjka predvsem tista, namenjena učencem z 

diskalkulijo ali z drugimi učnimi težavami.  

 

Rezultati prvega dela raziskave, ki sem jih prejela s pomočjo vprašalnikov o uporabi IKT, ter 

opazovanje učenk z diskalkulijo, so mi pomagali pri načrtovanju in izdelavi spletne strani. Le-

ta je nastajala kar nekaj časa, se sproti ob novih informacijah spreminjala in popravljala. Spletna 

stran na prvi strani vsebuje splošne informacije o gradivih, in pa uvodno animacijo, ki je 

namenjena kot uvodna motivacija pri učni uri, preden začnemo s samo obravnavo delov celote 

ali ulomkov. Uporabimo jo lahko pri pouku v različnih razredih, lahko že v 2. razredu, ali pa 

kasneje. Prva animacija ni specifično namenjena le učencem z diskalkulijo, ampak vsem, ki se 

učijo o delih celote oziroma o ulomkih. Poleg tega pa sem izdelala še šest animacij v programu 

Scratch, ki so namenjene učencem od 2. do 6. razreda. Le-te vsebujejo razlage in prikaz 

nekaterih osnovnih konceptualnih in proceduralnih minimalnih znanj o ulomkih. Vsebujejo 

različne prilagoditve za učence z diskalkulijo, vključno z barvnimi oporami. V sklopu spletne 

strani je nastalo še eno gradivo za učence, ki pa je namenjeno predvsem njihovemu 

individualnemu reševanju. Prav tako pa vsebuje nekaj prilagoditev in pomoči za učence z 

diskalkulijo. Za konec sem izdelala tudi tri pripomočke za učence, ki jim lahko pomagajo pri 

učenju med poukom ali doma. 

 

Končna evalvacija je pokazala, da so gradiva na spletni strani razumljiva, preprosta za uporabo 

in predvsem prilagojena za učence z diskalkulijo. Poleg tega so uporabna predvsem pri vseh 

oblikah učne pomoči. Večina učiteljev je navdušenih, da nastajajo orodja, ki jim bodo pomagala 

pri delu. Vsi pa menijo, da pri nas takih gradiv manjka, zato jih veseli, da se programska oprema 

razvija tudi v to smer. V sklopu evalvacije sem dobila tudi nekaj nasvetov učiteljev za 

izboljšavo gradiv. Popravila sem nekaj manjših napak, ki so jih opazili. Pri številski osi sem 

odstranila puščice na krajiščih osi, prilagodila zapise računov, v nekih delih spremenila hitrost 

izvajanja animacij in podobno. Ostale predloge pa sem zapisala v svojem magistrskem delu in 

želim si, da bi jih lahko enkrat tudi realizirala.  
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VI PRILOGE 
Priloga 1: Anketni vprašalnik o uporabi IKT 
 

Spoštovani, 

pred vami je anonimen vprašalnik, ki sem ga pripravila v okviru magistrskega dela. S tem 

vprašalnikom želim ugotoviti, kako pogosto se v šolah uporablja IKT, predvsem pa, kako 

pogosto se IKT uporablja za pomoč učencem, ki imajo specifične učne težave pri 

matematiki. Prosim vas, da iskreno in natančno odgovorite na vsa vprašanja. Že vnaprej 

se vam zahvaljujem za vaše odgovore. 

 

Spol: __________  Št. let delovne dobe kot učitelj matematike: ___________ 

 

1. Kako pogosto uporabljate informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) pri 

poučevanju matematike? 

1 ‒ nikoli     2 ‒ redko   3  ‒ včasih   4  ‒ pogosto  

 

Utemeljite svoj odgovor z razlogi. Če IKT uporabljate, opišite, na kakšen način jo vključite 

v pouk. 

  

 

 

 

2. Kako pogosto uporabljate IKT pri dopolnilnem pouku, individualni in skupinski učni 

pomoči ter dodatni strokovni pomoči (DSP) kot učni pomoči? 

 

Dopolnilni pouk:  1 ‒ nikoli 2 ‒ redko 3  ‒ včasih 4  ‒ pogosto 

Ind. učna pomoč:  1 ‒ nikoli 2 ‒ redko 3  ‒ včasih 4  ‒ pogosto 

Skup. učna pomoč:  1 ‒ nikoli 2 ‒ redko 3  ‒ včasih 4  ‒ pogosto 

DSP kot učna pomoč:  1 ‒ nikoli 2 ‒ redko 3  ‒ včasih 4  ‒ pogosto 

 

Utemeljite svoj odgovor z razlogi. Če IKT uporabljate, opišite, na kakšen način jo vključite 

v posamezno učno pomoč. 

 

 

 

 

3. Katero programsko opremo na področju matematike poznate in/ali uporabljate? Ali se 

vam zdi razpoložljiva programska oprema na področju matematike primerna? 
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4. Ali se vam zdi primerno uporabljati IKT za učence, ki imajo učne težave pri matematiki? 

Če ste odgovorili z da, kje vidite prednosti pri tem? 

 

 

 

5. Diskalkulija je specifična učna težava, ki vpliva na sposobnosti usvajanja matematičnih 

spretnosti in znanj in povzroča težave pri razumevanju osnovnih matematičnih 

konceptov, dejstev in postopkov. Katere prilagoditve uporabljate/bi uporabljali pri takih 

učencih? 

 

 

 

6. Ali poznate kakšno programsko opremo, namenjeno učencem z diskalkulijo? Česa bi si 

še želeli za učence z diskalkulijo? 

 

 

 

7. Kakšno je po vašem mnenju znanje, ki ga imate na področju vključevanja IKT v pouk 

oziroma dopolnilni pouk? 

1 – slabo       2 – srednje dobro       3 – dobro   4 – zelo dobro 

 

Česa bi se še želeli naučiti na področju uporabe IKT? 
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Priloga 2: Evalvacijski vprašalnik 

 
Spoštovani, 

pred vami je kratek anonimen evalvacijski obrazec, ki sem ga pripravila v okviru 

magistrskega dela. Namenjen je evalviranju gradiv na spletni strani, ki sem jo pripravila 

predvsem za učence 2. – 6. razreda z diskalkulijo. Gradiva o delih celote in ulomkih, ki 

vključujejo kratke animacije in nekaj pomagal za učence, so namenjena uporabi pri 

pouku, dopolnilnem pouku, dodatni strokovni pomoči in pa tudi doma. Ugotoviti želim, v 

kolikšni meri sem v gradivih upoštevala posamezne predpostavke, naštete spodaj. Prosim 

vas, da si vzamete nekaj časa za pregled gradiv, nato pa jih iskreno ocenite. Gradiva so 

dostopna na spletni strani: http://delicelotediskalkulija.splet.arnes.si/. 

 

Že vnaprej se vam zahvaljujem za odgovore in vas lepo pozdravljam. 

 

Tina Orejaš 

 

 

V kolikšni meri se vam zdi posamezen aspekt upoštevan in dosežen pri gradivih?  

(1 – ni ustrezno, 2 – delno ustrezno, 3 – ustrezno, 4 – zelo ustrezno) 

 

Primerna hitrost izvajanja animacij 1 2 3 4 

Razumljivost 1 2 3 4 

Prilagojenost učencem z diskalkulijo 1 2 3 4 

Preprostost uporabe 1 2 3 4 

Uporabnost pri pouku 1 2 3 4 

Uporabnost pri dopolnilnem pouku 1 2 3 4 

Uporabnost pri dodatni strokovni pomoči 1 2 3 4 

Uporabnost pri individualni učni pomoči 1 2 3 4 

Uporabnost pri skupinski učni pomoči 1 2 3 4 

 

 

Dodatni predlogi za izboljšave: 
 

 
  

http://delicelotediskalkulija.splet.arnes.si/
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Priloga 3: Odgovori učiteljev na posamezna vprašanja anketnega 

vprašalnika o IKT 
 

Učitelj Spol Delovna doba 

U1 Ž 15 

U2 Ž 17 

U3 Ž 10 

U4 Ž 39 

U5 Ž 8 

U6 Ž 13 

U7 Ž 15 

U8 Ž 9 

U9 Ž 20 

U10 Ž 15 

U11 Ž 33 

U12 Ž 11 

U13 Ž 23 

U14 Ž 4 

U15 Ž 7 

 

1. vprašanje − 1. del: Kako pogosto uporabljate IKT pri poučevanju matematike?  

1 ‒ nikoli     2 ‒ redko   3  ‒ včasih   4  ‒ pogosto 

 

Učitelj Pogostost 

U1 4 

U2 4 

U3 3 

U4 3 

U5 3 

U6 2 

U7 3 

U8 2 

U9 3 

U10 3 

U11 4 

U12 3 

U13 2 

U14 3 

U15 3 
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1. vprašanje − 2. del: Utemeljite svoj odgovor z razlogi. Če IKT uporabljate, opišite, na 

kakšen način jo vključite v pouk. 
 

U1 Skoraj vsako uro uporabljam interaktivno tablo v različnih delih učne ure. Največ pri poglavjih 

geometrije, saj program smartNotebook omogoča popolno nadomestitev klasičnih 

geometrijskih orodij. 

U2 Predvsem pri motivaciji na začetku ure in pri razlagi. 

U3 Kot utrjevanje (vaje na spletu). Uporaba interaktivne table. Ogled kakšne zanimivosti iz 

področja matematike na internetu. 

U4 Pri pouku geometrije. 

U5 Prikaz, razlaga (e-učbeniki), motivacija, vaje (npr. poštevanka). 

U6 Časovna zamudnost, nedelujoča oziroma slabo delujoča oprema. 

U7 Na e-tabli projiciram nekatere vsebine – npr. risanje linearne funkcije, geom. telesa ... Uporaba 

računalnikov oziroma table za iskanje podatkov. Obdelava podatkov s pomočjo Excela. 

U8 / 

U9 Preverjanje znanja, razlaga snovi. 

U10 Delo z e-učbeniki – reševanje nalog, razlaga z i-učbeniki – Rokus. 

U11 Preverjanje rešitev domače naloge, učni listi, predstavitve – PowerPoint, naloge – priročniki – 
ROKUS. 

U12 E-učbeniki (pomoč pri razlagi), PPT-predstavitve. 

U13 Uporabljam za aplikacije, pisanje priprav, učnih listov, testov. 

U14 IKT uporabljam včasih, saj priprava vzame kar nekaj časa, izdelanih gradiv pa ni pretirano 

veliko. IKT uporabljam pri uvodni motivaciji, pri preverjanju znanja (KVIZ), če je to mogoče, 

občasno tudi pri vajah. IKT uporabljam, če mi to dopušča učna snov. Večinoma je to GeoGebra. 

Nekajkrat v šolskem letu gremo z učenci v računalniško učilnico, da na spletni strani 

eucbeniki.sio.si/ utrjujejo snov. 

U15 IKT uporabljam, če mi to dopušča učna snov. Večinoma je to GeoGebra. Nekajkrat v šolskem 

letu gremo z učenci v računalniško učilnico, da na spletni strani eucbeniki.sio.si/ utrjujejo snov. 

 

2. vprašanje − 1. del: Kako pogosto uporabljate IKT pri dopolnilnem pouku, individualni 

in skupinski učni pomoči ter dodatni strokovni pomoči (DSP) kot učni pomoči? 

1 ‒ nikoli     2 ‒ redko   3  ‒ včasih   4  ‒ pogosto (0-prazno/ne izvaja te oblike pomoči) 
 

 Dopolnilni pouk Individualna UP Skupinska UP DSP 

U1 1 0 0 0 

U2 4 3 3 3 

U3 1 2 2 2 

U4 1 0 0 0 

U5 0 0 3 3 

U6 1 2 2 2 

U7 2 1 1 1 

U8 2 3 3 3 

U9 1 1 1 1 

U10 1 3 0 2 

U11 3 3 3 3 

U12 3 2 2 2 

U13 3 0 0 3 

U14 1 1 1 1 

U15 1 1 3 2 
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2. vprašanje − 2. del: Utemeljite svoj odgovor z razlogi. Če IKT uporabljate, opišite, na 

kakšen način jo vključite v posamezno učno pomoč. 
 

U1 Pri dopolnilnem pouku se mi zdi pomembnejši osebni pristop in pomoč učencu. 

U2 
 

U3 Nisem imela veliko teh ur kot učiteljica matematike. Ko pa sem jih izvajala, sem se 
osredotočala na vaje in naloge, ki jih je dal učitelj matematike − torej na utrjevanje tistih vaj, 

ki že pri pouku niso bile razumljive. 

U4 Pri dopolnilnem pouku se osredotočam na konkretne naloge. Ostalih ne izvajam. 

U5 IKT pomaga učencem pri dodatni razlagi, v veliko pomoč je učencem, ki so vidni tipi (vidni 

stil učenja). 

U6 Interaktivne vaje, bolj nazorna razlaga, večja predstavljivost. 

U7 Razlog je pomanjkanje časa − preveč priprave za majhen učinek. 

U8 Dodatna ponazoritev učnih vsebin, interaktivne vaje. 

U9 Osebni stik in konkretna ponazoritev (modeli) se mi zdijo bolj učinkoviti. 

U10 Delo z e-učbeniki − vaje. 

U11 Kot naloge iz učnih listov. 

U12 Delo z e-učbenikom − vaje. 

U13 Reševanje interaktivnih vaj, iskanje podatkov, aplikacij. 

U14 Po navadi se pri teh urah bolj osredotočam na stvari, ki učencem niso bile jasne pri pouku. 

IKT gradiv, primernih za učno pomoč, pa ne poznam. 

U15 Ko z učencem delam individualno, rešujeva naloge na vnaprej pripravljen učni list, ravno 

tako pri dopolnilnem pouku. Pri skupinski učni pomoči smo velikokrat v računalniški učilnici, 

pri DSP kot učna pomoč pa jim občasno snov ponazorim z GeoGebro. 

 

3. vprašanje: Katero programsko opremo na področju matematike poznate in/ali 

uporabljate? Ali se vam zdi razpoložljiva programska oprema na področju matematike 

primerna? 
 

U1 Geogebra. 

U2 Geogebra. 

U3 Uporaba programa za risanje: GEOGEBRA. 

U4 Geogebra. 

U5 Predvsem uporabljam e-učbenike, interaktivne vaje ali pa sama sestavim vaje s programom 

Excel. 

U6 Geogebra, spletni učbeniki, astra.si, e.um.si. 

U7 Poleg standardne programske opreme Office (Word, Excel ...) največ uporabljam GeoGebro. 

U8 Spletni učbeniki, interaktivne vaje (arnes), astra.si. 

U9 E-gradiva za vajo in dodatno ponazoritev. 

U10 Cabri (včasih sem ga uporabljala, sedaj pa nič več). 

U11 Geogebra – redko.  Na tem področju nimamo dovolj znanja in informacij. 

U12 Cabrie, Geogebra. --> redko uporabljam, ker nimam dosti znanja iz tega področja. 

U13 Ne uporabljam posebne programske opreme, razen Worda, Powerpointa, Excella. 

U14 Poleg Powerpointa, Worda in Excela še Geogebro, SmartNotebook, Kahoot (za izdelavo 

kvizov). Programa Geogebra in Excel sta primerna, pogrešam pa še kakšne bolj raznolike 

programe za druga področja matematike. 

U15 GeoGebro ter e-učbenike. Sem mnenja, da bi lahko izvedli kakšno izobraževanje in nam 

predstavili še kakšno programsko opremo in uporabo le-te. GeoGebra je primerna, vendar 

sem mnenja, da je primerna za uporabo predvsem pri učencih tretje triade. E-učbenike 

uporabljamo z učenci vseh razredov, ki jih poučujem. 
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4. vprašanje: Ali se vam zdi primerno uporabljati IKT za učence, ki imajo učne težave pri 

matematiki? Če ste odgovorili z da, kje vidite prednosti pri tem? 
 

U1 Da, saj omogoča lažjo vizualizacijo. 

U2 Včasih ja, včasih ne. 

U3 Ne poznam dovolj primernih vsebin na internetu za te učence, tako, da verjetno za določene 

ure je to primerno, če so stvari primerno težavnostno narejene. 

U4 V primeru, da se učencu olajša delo (predstavljivost, računski postopki). 

U5 Seveda. Predvsem zaradi motivacije, učenja preko različnih kanalov ... 

U6 Da, boljša vizualna predstava --> boljša (oziroma bolj trajna) razumevanja. Razlago lahko 

ponovno pogleda doma. 

U7 Da. Določene postopke se lahko naučijo z uporabo IKT. Če so težave pri procesiranju znanja, 

jim IKT lahko pomaga premostiti te težave (poštevanka). 

U8 Da. Možnost boljše predstave (vizualne) določenih količin, pojmov. Ponovna razlaga, ki si jo 

lahko ogledajo doma (npr. astra.si). 

U9 Ne. 

U10 Da – večja predstavljivost pri učni snovi. 

U11 Da – animacija in predstavitve, za boljše razumevanje. 

U12 Da – večja predstavljivost. 

U13 Ne poznam možnosti. 

U14 Da. Pomaga predvsem učencem vizualnega tipa. IKT omogoča tudi večkratno ponovitev 

primerov, učencem je bolj zanimivo in si lažje več zapomnijo. 

U15 Učencem z učnimi težavami je primerno snov ponazoriti na več različnih načinov, zaradi 

česar se mi zdi uporaba IKT primerna. 

 

5. vprašanje: Diskalkulija je specifična učna težava, ki vpliva na sposobnosti usvajanja 

matematičnih spretnosti in znanj in povzroča težave pri razumevanju osnovnih 

matematičnih konceptov, dejstev in postopkov. Katere prilagoditve uporabljate/bi 

uporabljali pri takih učencih? 
 

U1 Pri obravnavi učne snovi le dodatno razlago, drugače pa upoštevam prilagoditve v skladu z 

odločbami. 

U2 Prilagoditve, ki so napisane v odločbi. 

U3 Številski trak, razpredelnica s pretvorbo enot, na kartončkih zapisani obrazci ali lastnosti, 

praktični materiali za predstavitev ulomkov, Montessori materiali. 

U4 Modeli;  tabela za poštevanko;  tabela za pretvarjanje enot. 

U5 Stotični kvadrat, kartonček s poštevanko, številska vrsta, kartonček z navodili za reševanje 

besedilnih nalog. Podaljšan čas, dodatna razlaga, multisenzorno poučevanje ... 

U6 Podaljšan čas, kartončki za poštevanko, stotični kvadrat, tabela za pretvarjanje enot, številski 

trak, slikovna ponazorila (vizualna opora). 

U7 Pomoč računala. Učenje strategij za reševanje določenih tipov nalog. Uporaba obrazcev (na 

kartončku). Konkretne naloge. Podaljšan čas pisanja. 

U8 Podaljšan čas; pripomočki − kartonček za poštevanko, tabela za pretvarjanje enot, stotični 

kvadrat, različna usmerjevalna navodila, vizualne opore. 

U9 Kartončki − zapis postopkov. 

U10 Na predstavljivosti osnovnih pojmov z različnimi didaktičnimi pripomočki, tabelami. 

U11 Predvsem več osnovnih nalog, ki so potrebne, da učenec vzpostavi povezave. Potrebne so 

naloge, ki določene operacije avtomatizirajo, šele nato pride razumevanje. 

U12 Didaktične pripomočke, tabele. 

U13 Didaktična ponazorila, veliko slikovnega materiala ali ponazoritev s konkretnimi predmeti, 

dodatna pojasnila, razlage. 
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U14 Omejitev snovi na minimalne standarde, uporaba pripomočkov in pomagal, dodatne razlage, 

konkretni primeri, učenje preko igre. 

U15 Če bi imela ustrezna gradiva, bi jim predvajala kakšne video posnetke v zvezi s snovjo. 

Drugače pa uporabljam bolj počasno razlago, več podobnih primerov. 

 

6. vprašanje: Ali poznate kakšno programsko opremo, namenjeno učencem z 

diskalkulijo? Česa bi si še želeli za učence z diskalkulijo? 

 
U1 Ne. 

U2 Ne. 

U3 Ne. Več materiala za boljšo predstavitev matematičnih problemov bodisi kot didaktični 

pripomočki v materialu ali kot računalniški program. 

U4 Ne. 

U5 Interaktivna tabla, e-učbeniki, igraje z Jelko, Miškina mala šola, E-um, Geogebra. 

U6 Ne poznam. Več računalniških »igric« z vsebino primerno za učence 6.−9-razreda. 

U7 Ne poznam. 

U8 Ne. Dodatne usmeritve, več računalniških »igric«. 

U9 Ne. 

U10 Ne. 

U11 Ne. Konkretne vaje in dejavnosti povezane s tem primanjkljajem. 

U12 Ne. 

U13 Ne poznam. 

U14 Ne poznam nobene programske opreme za te učence. Želela bi si, da bi obstajali programi, 

namenjeni učencem z učnimi težavami, ki bi jim pomagali pri usvajanju znanja. 

U15 Ne poznam. Želela bi več gradiv, namenjenih učencem z diskalkulijo, s katerimi bi si lahko 

pomagala pri individualnih urah in pri samem pouku. 

 

7. vprašanje − 1. del: Kakšno je po vašem mnenju znanje, ki ga imate na področju 

vključevanja IKT v pouk oziroma dopolnilni pouk? 

1 – slabo       2 – srednje dobro       3 – dobro   4 – zelo dobro 

 
U1 4 

U2 4 

U3 3 

U4 2 

U5 2 

U6 4 

U7 2 

U8 2 

U9 3 

U10 2 

U11 2 

U12 2 

U13 1 

U14 3 

U15 2 
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7. vprašanje − 2. del: Česa bi se še želeli naučiti na področju uporabe IKT? 

 
U1 V prihajajočem šolskem letu bomo sodelovali v projektu Inovativna pedagogika 1 : 1 − 

uporaba IKT pri pouku. V sklopu izvajanja tega projekta se (in učence) nameravam naučiti 

uporabljati čim več matematičnih aplikacij na tabličnih računalnikih. 

U2 Več različnih programov, s katerimi bi učencem čim bližje lahko približali snov. 

U3 Želela bi si še več takih programov, ki vključujejo vsebine matematike in so res primerni za 

uporabo pri šolski uri. 

U4 Nič. 

U5 Različnih načinov uporabe programov. 

U6 Primanjkuje kratkih seminarjev (lahko tudi webinarjev) s predstavitvijo programov. 

Mogoče bi lahko bile stvari zbrane na enem mestu. 

U7 Več praktičnih primerov − konkretna uporaba. 

U8 Uporaba programov za pomoč učencem s posebnimi potrebami, v kolikor obstajajo. 

U9 Sproti se naučim stvari, ki me zanimajo. 

U10 / 

U11 / 

U12 / 

U13 Spoznati in naučiti se uporabljati programsko opremo, ki omogoča podajanje/urjenje 

matematičnih vsebin. 

U14 Rada bi znala najti ali pa izdelati konkretna gradiva, ki so primerna za uporabo v razredu. 

U15 Želela bi predvsem poznavanje programske opreme, ki je namenjena matematiki. Tako bi 

bile ure bolj raznolike, učence pa bi pritegnile.  
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Priloga 4: Rezultati evalvacije po posameznih učiteljih 

 

V kolikšni meri se vam zdi posamezen aspekt upoštevan in dosežen pri gradivih?  

(1 – ni ustrezno, 2 – delno ustrezno, 3 – ustrezno, 4 – zelo ustrezno) 

  
Primerna 

hitrost 

izvajanja 

animacij 

Razumljivost Prilagojenost 

učencem z 

diskalkulijo 

Preprostost 

uporabe 

U1 2 4 4 4 

U2 4 4 4 4 

U3 2 4 4 4 

U4 3 4 4 3 

U5 3 4 4 4 

U6 3 4 4 4 

U7 2 3 4 3 

U8 4 4 4 4 

U9 1 3 4 4 

U10 2 3 4 4 

U11 2 4 4 3 

U12 3 4 4 4 

U13 3 4 4 4 

U14 3 4 4 4 

U15 4 4 4 3 

  
Uporabnost pri 

pouku 

Uporabnost pri 

dopolnilnem 

pouku 

Uporabnost pri 

dodatni 

strokovni 

pomoči 

Uporabnost pri 

individualni 

učni pomoči 

Uporabnost pri 

skupinski učni 

pomoči 

U1 2 3 4 4 3 

U2 3 4 4 4 4 

U3 4 4 4 4 4 

U4 2 3 4 4 3 

U5 3 3 4 4 4 

U6 3 4 4 4 4 

U7 2 3 4 4 3 

U8 3 4 4 4 4 

U9 2 3 3 3 3 

U10 2 3 4 4 4 

U11 3 4 3 4 3 

U12 4 3 4 3 4 

U13 3 4 4 4 4 

U14 2 3 4 4 4 

U15 4 3 4 4 3 

 


