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IZVLEČEK 

V diplomskem delu z naslovom Primerjava znanja poštevanke med Slovenijo in Bosno in 

Hercegovino sem želela preveriti, ali prihaja do kakšnih večjih razlik v znanju poštevanke 

med učenci teh dveh držav. Prav tako me je zanimalo, ali so prisotne razlike med samim 

procesom poučevanja te vsebine. V teoretičnem delu sem predstavila množenje, vpeljevanje 

le-tega, deljenje in nekatere druge posebnosti, s katerimi se srečamo pri poštevanki. V 

empiričnem delu pa sem predstavila poučevanje pouka poštevanke v obeh državah, saj sem 

bila prisotna v razredih in opazovala, ko so se učenci 3. razreda učili poštevanko. Ob koncu 

obravnave celotne poštevanke sem jim razdelili preiskus znanja in z njim preverila njihovo 

znanje poštevanke. Rezultate sem na koncu analizirala glede na doseganje posameznih 

taksonomskih ravni po Gagneju. Te zajemajo osnovno in konceptualno, proceduralno in 

problemsko znanje. Želela sem ugotoviti, ali se osnovno in problemsko znanje med državama 

kaj razlikuje. Za učiteljici, pri katerih sem pouk opazovala, pa sem pripravila vprašalnik o tem, 

kakšno je njuno stališče o poučevanju poštevanke. Raziskavo sem izvedla v dveh 3. razredih 

devetletne osnovne šole. En razred je bil iz Slovenije, drugi iz Bosne in Hercegovine, 

natančneje iz dela Republike Srbske. Ugotovila sem, da se osnovno znanje učencev ne 

razlikuje, se pa razlike kažejo v problemskem znanju, kjer so bili učenci iz Bosne in 

Hercegovine uspešnješi od učencev iz Slovenije. V splošnem pa je samo poučevanje 

poštevanke in način dela v obeh državah podoben.  

 

Ključne besede: množenje, poštevanka, Gagnejeva taksonomija znanja 
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Comparison of students` knowledge of multiplication table between Slovenia 

and Bosnia and  Herzegovina 

ABSTRACT 

With the thesis, entitled Comparison of students´ knowledge of multiplication table between 

Slovenia and Bosnia and Herzegovina, I wanted to check whether there are any major gaps 

in knowledge of multiplication table between these two countries. As well as whether 

differences exist during the process of teaching. In the theoretical part I present 

multiplication, delivering it, division and some of the other features, we encounter the 

multiplication table. In the empirical part, I present lessons of teaching multiplication table 

in both countries, as I observed and was present in class when the students of third class 

taught multiplication table. At the end of teaching the entire multiplication table, I gave 

them test of knowledge to check their knowledge of multiplication, which was presented at 

the end with the Gagne taxonomy of knowledge. This taxonomy includes basic and 

conceptual, procedural, and problem knowledge. I wanted to determine whether the basic 

and problem knowledge distinguish between the two countries. For teachers whose classes I 

observed, I prepared a questionnaire on how they two are looking at teaching multiplication 

table. The research was conducted in two third classes of primary school. One class was from 

Slovenia, another from Bosnia and Herzegovina, specifically the part of the Republika Srpska. 

I found that basic skills of students is no different, but show differences in problem 

knowledge, where the students from Bosnia and Herzegovina were best experienced from 

students from Slovenia. In general, the way of teaching multiplication table and work in both 

countries was similar. 

Keywords: multiplication, multiplication table, Gagne taxonomy of knowledge 
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Uvod 

Množenje in z njo poštevanka je temeljna računska operacija, s katero se v 

vsakodnevnem življenju še kako srečujemo in si pomagamo. Poznavanje poštevanke je 

ključnega pomena za nadaljnje učenje matematike v višjih razredih osnovne šole in 

kasneje tudi nadaljevanja v srednjih, visokih, višjih šolah.  

Uporaba množenja v različnih situacijah, kot je trgovina, tehtanje, merjenje, zagotavlja 

prakso v množenju, ki omogoča otrokom, da se bodo spomnili nekaterih aritmetičnih 

dejstev. Številne druge dejavnosti, kot je grafično ponazarjanje in iskanje vzorcev v 

tabelah, lajšajo zapomnitev nekaterih dejstev pri množenju, osmislijo vrednosti 

zmnožkov in s tem zmanjšajo  breme mehanskega učenja (Williams in Shuard, 1994).  

Za primerjavo učenja poštevanke pri nas v Sloveniji in v Bosni in Hercegovini, natančneje 

na območju Republike Srbske, sem se odločila predvsem zato, ker sem imela priložnost, 

da spoznam, kako deluje šolstvo izven naših meja in ker me je to zanimalo. Matematika 

je predmet, ki ga imam rada že od osnovne šole naprej. Poštevanka pa je tema, ki je 

vedno privlačna, zanimiva in ki se jo da poučevati na zabaven ter igriv način. Z njo sem 

imela tudi največ izkušenj med šolanjem na fakulteti, saj sem pri izbirnem predmetu iz 

didaktike matematike lahko spoznala različne zanimive igre, ki učencem s težavami pri 

učenju poštevanke popestrijo dopolnilne ure. Tako sem se srečevala tudi z raznimi 

težavami in napakami učencev. 

Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem uvodu 

predstavljam učna načrta za matematiko obeh držav, teme in cilje. Predstavljam tudi 

vpeljavo poštevanke in najbolj poznane načine vpeljevanja le-te. Znanje poštevanke sem 

povezala tudi z Gagnejevo taksonomijo znanja, ki se uporablja pri analiziranju preizkusov 

iz matematike.  

V empiričnem delu sem za vzorec vzela dva 3. razreda devetletnih osnovnih šol pri nas, v 

Sloveniji, ter v Bosni in Hercegovini. Poudarila bi, da se primerjava nanaša na področje 

Republike Srbske, saj se učni načrti iz Federacije Bosne in Hercegovine razlikujejo. 
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Namen te raziskave je bil ugotoviti, ali se poučevanje poštevanke med državama kaj 

razlikuje in kje se te razlike kažejo. Osredotočila sem se tudi na razliko v znanju učencev 

po obravnavi poštevanke. Glede na to, da je matematika in z njo poštevanka univerzalen 

predmet povsod po svetu in da večjih odstopanj ne bi smelo biti, se mi zdi zelo zanimivo 

primerjati rezultate preverjanja znanja, saj s tem lahko ugotovimo, da je pomembno 

predvsem to, na kakšen način učitelji poučujejo določene vsebine pri matematiki.  
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I. Teoretični del 

1 Učni načrt za matematiko 

1.1 Slovenija 

Učni načrt za 3. razred zavzema 175 ur na leto. Teme, ki se pojavijo, so:  

• geometrija in merjenje, 

• aritmetika in algebra, 

• druge vsebine. 

Poštevanka spada med aritmetiko, kjer se pojavijo naslednji sklopi; naravna števila in 

število 0, računske operacije in njihove lastnosti ter racionalna števila. V celotnem 

šolskem letu učenci posvetijo kar 115 ur aritmetiki in algebri. Kot pomoč učitelju so tu 

napisana tudi didaktična priporočila in dejavnosti ter medpredmetne povezave. Cilji, ki 

jih morajo doseči učenci pri učenju poštevanke, so:  

• usvojiti do avtomatizma zmnožke (produkte) v obsegu 10 × 10 (poštevanka), 

• spoznati pojem večkratnik števila, 

• spoznati pojem količnik, 

• usvojiti do avtomatizma količnike, ki so vezani na poštevanko, 

• spoznati, da sta množenje in deljenje obratni računski operaciji, 

• uporabljati računske operacije pri reševanju problemov, 

• uporabljati računske zakone pri seštevanju in množenju, 

• poznati vlogo števil 0 in 1 pri množenju in deljenju, 

• oceniti in spretno izračunati vrednost številskega izraza z upoštevanjem vrstnega 

reda računskih operacij. 

Velik poudarek je na avtomatizaciji poštevanke, učenci pa morajo poznati tudi zakon o 

zamenjavi (komutativnost) in zakon o združevanju (asociativnost) za množenje (Učni 

načrt, 2011). 
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1.2 Bosna in  Hercegovina – Republika Srbska 

Tu pa učni načrt za 3. razred zavzema 180 ur na leto. Učne teme so: 

• Naravna števila do 100, 

• Seštevanje in odštevanje števil do 100, 

• Množenje in deljenje naravnih števil do 100, 

• Geometrijska telesa, 

• Mere in merjenje. 

Množenju in deljenju naravnih števil do 100 posvetijo 89 ur. Teme imajo posebej 

razporejene, pri nas pa lahko vidimo da so npr. geometrijo in merjenje združili v eno. 

Sklopov nimajo, imajo pa zato pod temami napisane enote, ki so obravnavane med 

učnim procesom. Napisane pa so tudi smernice za učitelja, kot so pri nas 

specialnodidaktična priporočila. Cilji, ki jih dosegajo učenci pri obravnavi poštevanke, so 

sledeči: 

• obvladati množenje in deljenje do 100, 

• razumeti množenje kot seštevanje enakih seštevancev, spoznati in uporabljati 

termine in znake za množenje, 

• spoznati operacijo deljenja, uporabljati termine in znake za deljenje, 

• spoznati lastnosti števila 0 in 1 pri množenju in deljenju, 

• obvladati poštevanko enomestnih števil in posameznih primerov deljenja, 

• obvladati množenje in deljenje do 100, spoznati oklepaje in vrstni red računskih 

operacij, 

• zapisati in prebrati s pomočjo črk vsoto, razliko, zmnožek in količnik, ter določiti 

vrednost izraza z dvema operacijama,  

• reševati besedilne naloge z eno ali dvema računskima operacijama, kot tudi 

enačbe z eno operacijo (na osnovi zvez operacij). 

Zakonov o zamenjavi (komutativnosti) in združevanju (asociativnosti) za množenje 

pod to temo ni posebej zapisanih, kar ne pomeni, da ju ne uporabljajo v praksi. V 

učnem načrtu sta zapisana le pri seštevanju števil do 100 (Učni načrt).  
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Ob pregledu obeh učnih načrtov se zdi, da je učni načrt iz Bosne bolj obširen in zajema 

več vsebin, ki jih v Sloveniji še ne obravnavajo v 3. razredu. Tako v Bosni učenci že 

uporabljajo oklepaje pri računskih operacijah in se naučijo pisati splošne zapise za 

računske zakone, na primer: a + b = b + a. V Sloveniji pa učenci poznajo izraz večkratnik, 

ki ga v Bosni ne poznajo. V slovenskem učnem načrtu je opaziti tudi termin 

avtomatizacija poštevanke, medtem ko je v bosanskem večji poudarek na razumevanju 

množenja kot seštevanja enakih seštevancev. V bosanskem tudi ni posebej podarjeno, 

da sta množenje in deljenje obratni računski operaciji. 

 

2 Množenje 

Množenje je notranja algebrska operacija, ki jo obravnavamo na dva načina: 

• prek kartezičnega produkta, 

• kot krajši zapis seštevanja enakih seštevancev. 

V Sloveniji je vrstni red poučevanja poštevanke takšen: 2, 4, 5, 10, 3, 6, 7, 8, 9, 1. Glede 

na vaje v učbenikih lahko zaključimo tudi to, da se v večini slovenskih šol istočasno učijo 

tudi deljenje. Najprej množijo s številom 2, v naslednjih urah pa tudi delijo s številom 2. V 

nadaljevanju bomo predstavili značilnosti obeh pristopov.  

 

2.1 Kartezični produkt 

Kartezični produkt je matematična operacija med množicami. Množici A in B tvorita 

množico A × B, ki je torej kartezični produkt teh dveh množic. Ta množica pa vsebuje vse 

urejene pare (a, b), kjer je element a iz množice A, element b pa iz množice B. 

Množica vseh urejenih parov (a, b), kjer je a element množice A in b element množice B, 

imenujemo kartezični produkt A × B množic A in B. Pomemben je vrstni red elementov, 

saj mora biti na prvem mestu element iz prve množice, na drugem mestu pa element iz 

druge množice. 

A × B = {(a, b); a ∈ A in b ∈ B} 
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Primer:  

A = { 1, 2, 3} 
B = {x, y} 
A × B = {(1, x), (2, x), (3, x), (1, y), (2, y), (3, y)} 
 
Moč kartezičnega produkta dobimo tako, da preštejemo vse urejene pare v množici.  

Moč množice A = n, moč množice B = m. 

Vseh urejenih parov v množici A × B = n ∙ m 

 

Moč kartezičnega produkta je torej enaka produktu moči množic. 

m(A × B) = m(A) × m(B) = n × m 

Primer: 
m(A) = 3 
m(B) = 2 
m(A × B) = 3 ∙ 2 = 6 
 
Kartezični produkt A × B grafično ponazorimo s pomočjo mreže. 

                                B 
 
                              y 
 

                            x 
 
 
                                                1         2         3                   A 
 

Kartezični produkt lahko ponazorimo tudi s tabelo. Iščemo na primer vse možne plesne 

pare, če imamo 2 plesalki in 3 plesalce. 

 Simon                       Luka Tomaž 

Manca Manca, Simon Manca, Luka Manca, Tomaž 

    

Renata Renata, Simon Renata, Luka Renata, Tomaž 
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Z učenci lahko sestavljamo različne tabele, ki so jim bolj domače in s katerimi se 

srečujejo tudi v vsakdanjem življenju, na primer prek zgodbe: Jaka je šel po pouku v 

slaščičarno na sladoled. Tam je imel na voljo dve vrsti korneta in tri vrste sladoleda. 

Koliko možnih izbir ima Jaka, če se odloči za eno vrsto korneta in eno kepico sladoleda? 

 navaden kornet  sladki kornet 

kepica vanilije 

 

  

kepica čokolade   

kepica jagode   

Slika 1: Kartezični produkt 

Tako z učenci skupaj iščemo še ostale primere, ki so jim domači. Npr.: traktorjem 

menjajo priključke, iščejo možne pare pri športih igrah za dva ipd. Delo lahko poteka v 

skupinah, dvojicah, skupinsko pred tablo, s pomočjo tabel in sličic. 

2.2  Seštevanje enakih seštevancev 

Učenci se z množenjem in osnovo poštevanke seznanijo že v 2. razredu osnovne šole. 

Poudarek je na konkretni ravni in ustnem opisovanju. Na osnovi konkretnih reprezentacij 

računov seštevanja enakih seštevancev izpeljemo zapis z množenjem. Posredno se s 

situacijo množenja srečajo tudi prek primerov deljenja: Učiteljica ima 12 žvečilnih 

gumijev. Vsakemu otroku bo dala 2 žvečilna gumija. Koliko otrok bo obdarila? Primer se 

konkretno tudi ponazori in pokaže s predmeti. Učenci takoj vidijo, koliko otrok je dobilo 

žvečilne gumije in znajo povedati odgovor. V učnem načrtu piše, da se učenci sprva učijo 
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prek izkustva materialnega sveta, nato prek govornega jezika, naprej prek slik in 

diagramov ter nazadnje na simbolni ravni. 

Množenje je največkrat predstavljeno v obliki seštevanja enakih seštevancev. To je 

način, ki se najpogosteje uporablja tudi v slovenskih šolah. Učitelj s pomočjo konkretnih 

primerov uvaja učence na novo računsko operacijo. Vzame na primer dve slamici in ju da 

v lonček. Po dve slamici skupaj da še v šest drugih lončkov. Učence vpraša, koliko parov 

slamic je v lončkih. 7. Kaj pa, če vse skupaj seštejemo? 14. To zapišemo s seštevanjem: 

2 + 2 +2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14  

 

 

 

 

Imamo torej 7 parov slamic, ali sedem parov po dve, kar lahko zapišemo na krajši način: 

7 ∙ 2 = 14 Vpeljali smo nov znak, to je pika na sredini, ki ga imenujemo »krat«. Račun pa 

preberemo 7 krat 2 je 14.  

Množenje na ta način lahko predstavimo prek različnih aktivnosti in s tem še bolj 

utrdimo krajši zapis enakih seštevancev. 

Primeri: 

• Učitelj izbere tri učence. Vsak ima dvoje ušes. Koliko ušes imajo skupaj? Učenci 

lahko tudi slikovno ponazorijo z risanjem glav in ušes. Spodaj zapišejo račun 

seštevanja in še krajši zapis množenja.  

• Učitelj vzame stol in ga narobe obrne. Učencu reče, naj prešteje koliko nog ima. 

Nato pa mu da nalogo naj ugotovi, koliko nog imajo 3 stoli. Račun naj zapiše le v 

krajši obliki množenja.  

• Učitelj pripravi kartice, na katerih so narisane sličice, npr.: 6 ptičev, 5 psov, 4 

triangli. Učenci pa morajo ugotoviti, koliko imajo vsi ptiči in psi nog, ter koliko 

Slika 2: Kozarčki s slamicami, kot prikaz seštevanja enakih seštevancev  
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stranic sestavljajo triangli skupaj. Za vsak primer morajo napisati račun množenja 

(Thyer, Maggs, 1994).  

Člene, ki sestavljajo račun množenja, tudi poimenujemo: 

 

                                             faktor                                faktor 

                               5  ∙  8 = 40           zmnožek 

∙ (včasih tudi ×) in = pa sta simbola 

 

2.3 Zakon o zamenjavi (komutativnost) in zakon o združevanju 

(asociativnost) 

Pri množenju je potrebno omeniti še dva zakona, ki ju učenci spoznajo pri učenju 

poštevanke.  To sta zakon o zamenjavi in zakon o združevanju, ki učencem lajšata 

reševanje nekaterih problemov in nalog. Zakon o zamenjavi najlažje predstavimo s 

pravokotnikom, konkretno pa tudi z »link kockami«.  

                                                       6 

 

                    7 

 

Imamo 7 vrstic in vsaka ima 6 kock ali kvadratkov. Koliko je vseh kvadratkov? 7 ∙ 6 = 42  

Ali pa: imamo 6 stolpcev in vsak ima 7 kvadratkov. Koliko je vseh skupaj? 6 ∙ 7 = 42 Iz 

tega sledi, da je 7 ∙ 6 = 6 ∙ 7. V splošnem zapišemo a ∙ b = b ∙ a, vendar ne še na razredni 

stopnji.  

Učenci potrebujejo kar nekaj izkušenj in konkretnih primerov za usvojitev tega zakona, 

da ga lahko uporabljajo, s čimer si olajšajo računanje. Pomembno  je tudi, da ga 
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uporabljajo spontano. Primer je tudi tablica čokolade, ki jo lahko opišemo na 2 različna 

načina:  

4 vrstice po 6 koščkov ali 6 vrstic po 4 koščki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Primer tablice čokolade,ki prikazuje zakon o zamenjavi 

Če je učencem dano veliko takih primerov, kjer lahko sami uredijo ekvivalentne sklope 

na dva različna načina, bodo iz njih sprejeli dejstvo, da vrstni red števil, ki jih med seboj 

množijo, ni pomemben. Ko pridejo do te točke, si bodo učenci, ki so šteli koščke 

čokolade, zamislili število koščkov kot 6 pomnoženo s 4 ne glede na to, ali so šteli 4 

vrstice po 6 koščkov ali 6 vrstic po 4 koščke. Takrat pride zakon o zamenjavi do pravega 

pomena in tako lahko zapišejo račun 4 ∙ 6 za oboje, 4 šestic ali 6 štiric (Williams in 

Shuard, 1994).  

Učenci pa spoznajo še zakon o asociativnosti ali zakon o združevanju. Z usvajanjem tega 

zakona, zakon, ki so ga spoznali že pri seštevanju, samo prenesejo na množenje. Učenci 

spoznajo, da se trije faktorji lahko združijo na različne načine, pri čemer se zmnožek ne 

spremeni: 

a ∙  b ∙  c = (a ∙ b) ∙ c = a ∙ (b ∙ c) 

Znanje združevanja seštevancev je pomembno za spoznavanje tega istega zakona v 

množenju, zato ga je potrebno pred obravnavanjem nove snovi ponovno aktualizirati s 

ponavljanjem. S primerjavo dobljenih zmnožkov se potrjuje, da se končni zmnožek ne 

spremeni, kljub temu da se faktorji množijo po različnem vrstnem redu (Markovac, 

6  
+ 

6  
+ 

6  
+ 

6  
= 

4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24 



Praštalo V. (2012). Primerjava znanja poštevanke učencev Slovenije in Bosne in Hercegovine. 
Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakuteta. 
 

11 
 

1990). Vendar pa je do razumevanja zakona potrebno priti postopno prek konkretnih 

primerov. 

Primer: V gledališču je 10 vrst. V vsaki vrsti je 8 sedežev, na vsakem sedežu lahko sedita 

2 skupaj. Koliko obiskovalcev lahko naenkrat gleda predstavo, če so vsa mesta zasedena? 

Na koliko načinov lahko to izračunaš? 

1. (10 ∙ 8) ∙ 2 = 80 ∙ 2 = 160 

V prvem primeru smo najprej upoštevali podatke o vrsti in številu sedežev v vsaki vrsti in 

smo najprej izračunali to, potlej pa smo množili še s številom oseb, ki lahko sedijo na 

enem sedežu. 

2. 10 ∙ (8 ∙ 2) = 10 ∙ 16 = 160 

Pri drugem načinu pa smo najprej upoštevali, koliko je sedežev v vrsti in koliko oseb vse 

skupaj lahko sedi v eni vrsti, nato pa smo zmnožili še s številom vrst v gledališču.   

Zakon o zamenjavi učenci pri poštevanki lahko uporabijo že kmalu, le če ga usvojijo. Ko 

se na primer učenec nauči poštevanko števila 3, ve, koliko je 6 ∙ 3. Pri učenju poštevanke 

števila 6 pa ob uporabi zakona o zamenjavi brez večjega napora ugotovi, da je 3 ∙ 6 

enako, kot če bi računal 6 ∙ 3, ter s tem pride do pravilnega rezultata.  Enako je pri vseh 

drugih poštevankah, ki sledijo proti koncu, saj z zamenjavo členov pridemo do istega 

rezultata. Tako je poštevanka števila 9 lahko zelo enostavna, ker smo se že prej naučili 

koliko je 9 ∙ 2, 9 ∙ 4, 9 ∙ 5 itd.  

Zakon o združevanju pa je koristen pri množenju več faktorjev skupaj, saj lahko najprej 

zmnožijo tista dva faktorja, ki jim ju je lažje izračunati. Primer: 7 ∙ 5 ∙ 2 = ___ . V tem 

primeru si olajšamo postopek, če najprej izračunamo 5 ∙ 2 = 10 in nato še pomnožimo s 7 

ter dobimo rezultat 70.  

Če pa zakonu o združevanju dodamo še zakon o zamenjavi, lahko povsem poljubno 

obračamo števila in najprej izračunamo tisto, kar se zdi bolj uporabno, hitreje, lažje. 

Primer: 2 ∙ 9 ∙ 5 = 9 ∙ (2 ∙ 5) = 9 ∙ 10 = 90 

 



Praštalo V. (2012). Primerjava znanja poštevanke učencev Slovenije in Bosne in Hercegovine. 
Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakuteta. 
 

12 
 

3 Poštevanka 

3.1 Različni načini vpeljevanja poštevanke 

V splošnem poznamo dve metodi, po katerih se uči poštevanka: reproduktivna 

metoda/razmnoževanje in rekonstrukcijska metoda (Streefland, 1991). Reproduktivna 

metoda je v prvi vrsti usmerjena v reprodukcijo poštevanke, ki je obravnavana 

zaporedno. Metoda, ki se uporablja, je enaka za vsa števila. Začne se z vsoto enakih 

seštevancev, ki se nato zapiše v obliki produkta, z znakom krat (Streefland, 1991). Tako 

se pri nas učenci naučijo zapisati vsoto enakih seštevancev v obliki produkta že v 2. 

razredu. 

 
2                                                                                    1 × 2 =  2 
2 + 2 =                                                                           2 × 2 = 4 
2 + 2 + 2 =                      3 × 2 = 6 
2 + 2 + 2 +2 =                      4 × 2 = 8 
2 + 2 + 2 +2 + 2 =                                                        5 × 2 = 10 
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =                        6 × 2 = 12 
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =                                          7 × 2 = 14 
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =                                    8 × 2 = 16 
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =                             9 × 2 = 18 
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =                     10 × 2 = 20 
 

Vadenje poštevanke poteka prek utrjevanja in z igro. Aritmetična dejstva si otrok 

zapomni s ponavljanjem poštevanke. Strategije, ki niso preverjene in priznane, ne 

spodbujajo učinkovite aritmetike, saj niso koristne za vaje, ki jih neposredno izvajamo v 

šolah. Pomembno je izvajati tiste vaje, ki učencem pomagajo k hitrejši in boljši usvojitvi 

poštevanke.  

Mehanski reproduktivni metodi je nasprotna rekonstrukcijska metoda, ki jo podpirajo 

didaktični realisti. Ta metoda ni izključno in neposredno namenjena reprodukciji za 

zapomnitev znanja. Znanje poštevanke se namreč poskuša doseči s procesom obnove in 

izgradnje. To se počne tako, da se formalno aritmetiko povezuje z neformalnimi 

metodami dela za otroke in s podporo njihovih ustreznih modelov (Streefland, 1991).  V 

realističnem matematičnem izobraževanju množenje ni tako strogo povezano z učenjem 

poštevanke. Namesto tega poteka dolgo obdobje oblikovanja konceptov pred začetkom 
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učenja poštevanke. Tudi takrat se poštevanka uči v  različnem vrstnem redu in na 

drugačen, ne mehanski način. Množenje ni omejeno na tradicionalno poštevanko do 10, 

ampak je razširjeno na okoliščine in težave, kjer se znanje poštevanke uporablja 

inteligentno. Realistična matematika izobraževanja se torej bistveno razlikuje od 

mehanskega modela, v obeh njenih ključnih elementih oblikovanja koncepta in 

avtomatizacije ter njeni širši uporabnosti (Van den Heuvel-Panhuizen, 2008). 

Najpogostejša metoda se navezuje na poštevanko števila 7, ki izhaja iz vprašanja: »Koliko 

dni je v tolikih tednih?« 

1 × 7 vem 
2 × 7 hitro izvem, sledi iz 7 + 7 
3 × 7 preko (2 × 7) + 7, enkrat več 
4 × 7 dvakrat 2 × 7 
5 × 7 pol od 10 × 7, pol od 70 
6 × 7 preko (5 × 7) + 7, kar že vem 
7 × 7 sprememba, kar bom kmalu izvedel 
8 × 7 (7 × 7) + 7, najtežje od vseh poštevank 
9 × 7 (10 × 7) – 7, enkrat manj  
10 × 7 vem 

(Streefland, 1991) 
 
Iz tega modela se vpeljuje tudi ostala števila pri učenju poštevanke. Poglejmo si za 

število 8: 

 
1 × 8 vem 
2 × 8 vem (dvojno 8 + 8) 
3 × 8 preko (2 × 8) + 8 (enkrat več) 
4 × 8 dvakrat 2 × 8 ali 5 × 8 – 8 (enkrat manj) 
5 × 8 pol od 10 × 8 = 80 
6 × 8 preko (5 × 8) + 8 (enkrat več) ali podvajanje (3 × 8 + 3 × 8) 
7 × 8 preko 5 × 8 + 2 × 8 ali 6 × 8 + 8 (enkrat več) 
8 × 8 na različne načine; hitro postane znano 
9 × 8 10 × 8 – 8 (enkrat manj) 
10 × 8 vem 

(Van den Heuvel-Panhuizen, 2008) 
 

V slovenskih šolah pri učenju poštevanke bolj prevladuje reproduktivna metoda. Vrstni 

red sicer ne gre po vrsti od 1 do 10, temveč 2, 4, 5, 10, 3, 6, 7, 8, 9, 1, saj upoštevamo 

načelo od lažjega k težjemu in povezujemo sorodne poštevanke. Tudi glede konkretnih 

materialov iz vsakdanjega življenja se pri številu 2 lahko opremo na marsikaj. Imamo 2 
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roki, 2 nogi, 2 ušesi, 2 češnji. Pri številu 4 učenci štejejo kolesa pri avtomobilu, koliko nog 

se pase na ovčjem pašniku ali koliko nog ima miza. Število 5 nas takoj spomni na to, 

koliko imamo prstov na eni roki ali nogi in učenec hitro usvoji štetje po pet naprej, ko ga 

vprašaš, koliko prstov ima sošolec, ki sedi poleg njega. Pri številu 10 si pomagamo z 

denarjem, ki ga otroci v 3. razredu že kar dobro poznajo in si predstavljajo, koliko je 10 €. 

S triperesno deteljico se naučimo poštevanke števila 3. S štetjem, koliko nog ima pet 

muh si lažje predstavljamo poštevanko števila 6. S pikapolonico in njenimi sedmimi 

pikami na hrbtu spoznamo poštevanko števila 7. Pajki imajo na primer 8 nog in tako se z 

njimi naučimo poštevanke števila 8. Pri poštevanki števila 9 štejemo, koliko cvetnih listov 

ima cvetlica. Za število 1 pa je dovolj katera koli primerjava. Lahko imamo eno torbo, 

eno jabolko, eno hišo ipd. S temi konkretnimi primeri iz vsakdanjega življenja, s katerimi 

se učenci lahko srečajo, si poenostavimo in olajšamo učenje poštevanke. Tako učenci na 

konkretni ravni spoznavajo poštevanko. Je pa to tudi bolj zanimivo in zabavno, še 

posebej, če morajo sami poiskati kakšen predmet, s katerim bi se naučili poštevanke 

določenega števila. Se pa v praksi poslužujemo tudi metode, ki smo jo spoznali pri 

Streeflandu in Van den Heuvel-Panhuiznovi in jo nudimo manj uspešnim učencem. Če 

učenec ne ve, koliko je 9 ∙ 4, ga hitro spomnimo na 10 ∙ 4, kar je zanj lažje, in tako pride 

do transferja znanja, da je 9 ∙ 4 enako kot 40 – 4. 

 

3.2 Poštevanka kot štetje v nizu 

Otroci se s štetjem stvari okoli sebe kmalu naučijo šteti tudi po dve, tri, štiri itd. Nekatere 

stvari, kot so oči, rokavice ali noge, se po naravi štejejo v paru: »dve, štiri, šest, osem ...«. 

Kolesa na avtomobilčkih bodo šteli: »štiri, osem, dvanajst ...« Pri sestavljanju trikotnikov  

s paličicami si bodo pomagali s štetjem po tri. S takšnimi primeri se razvija ideja o 

dodajanju enakih števil ali množenju (Williams in Shuard, 1994).  

 

 

Trikotniki:    1        2       3      4        5 

Paličice:       3        6       9      12      15 
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To lahko pokažemo tudi na milimetrskemu papirju. Nad linijo so v vsakem kvadratku 

postavljene paličice, pod linijo pa število trikotnikov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz tega nato sledi naslednji prikaz na karo papirju, kjer lahko opazimo stopničasti 

diagram, kjer stolpci enakomerno naraščajo. 

               št. paličic 

                                12 
 
 
                                  9 
 
 
                                  6 
 
 
                                  3 

                                            1      2      3      4                    št. trikotnikov 
Slika 4: Stopničasti diagram  
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Nazadnje pa število paličic prikažemo s premico. 

 

 

št. paličic 

 

 

 

 
                                 0 
                                               1       2       3       4 
                                                  št. trikotnikov 
Slika 5: Naraščajoča premica  

S te slike lahko dobimo splošen zapis y = 3 ∙ x za poštevanko števila 3, vendar pa se poleg 

celih števil lahko s 3 množijo tudi števila, ki so na primer med 1 in 2. Učencem tako 

postopoma z grafičnimi ponazoritvami predstavimo, kako in za koliko naraščajo števila 

oz. večkratniki števil pri poštevanki. Tako si lažje predstavljajo in tudi hitreje zapomnijo 

poštevanko nekega števila. Vedno se dodaja isto število, pomembno je samo, kolikokrat 

ga dodaš.  

Učenci lahko ustvarjajo tudi druge tabele množenja z uporabo enakih skupin stvari, ki jih 

lahko najdejo okoli sebe. 5 je število prstov na roki, 7 je število dni v tednu, 10 je število 

»link kock« v desetiškem stolpcu. Kasneje poštevanko oz. večkratnike ponazorijo tudi na 

številskem traku, po katerem »skačejo« po 2 naprej, 3 naprej.  

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

3 

6 

9 

12 

Slika 6: Številski trak za ponazoritev poštevanke št. 2 
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3.3 Vzorci za poštevanko 

Osnovna dejstva množenja so več vredna, če jih poznamo posamično in ne kot le del 

poštevanke. Po večkratni uporabi naj bi učenci poznali vsako dejstvo in ko jim omeniš tri 

števila 5, 7 in 35 v situaciji množenja, jim bo takoj priklicalo v spomin, da je 5 × 7 = 35. 

Prav tako kot so 5, 7 in 12 neločljivo povezane med seboj pri seštevanju.  

Za otroke je pri učenju poštevanke zelo zanimiv tudi stotični kvadrat. Z njim se 

poštevanko tudi lažje učijo in jim je v veliko pomoč pri učenju le-te. Nekateri otroci, ki 

imajo težave s poštevanko, ga imajo pri sebi vsako uro matematike, saj hitreje »skačejo« 

po njem in iščejo pravilen rezultat na postavljen račun. Otroci pa ob stotičnem kvadratu 

uživajo tudi ob iskanju različnih vzorcev. Ko sami najdejo vzorec, jim ta pomaga, da si 

lažje zapomnijo poštevanko določenega števila. Z uporabo barvic je to še bolj zabavno in 

pregledno (Williams in Shuard, 1994).  

 

           Legenda:            večkratniki št. 3 

                                       večkratniki št. 9 in 

                       skupni večkratniki št. 3 in 9                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Slika 7: Večkratniki ševil 3 in 9 v stotičnem kvadratu 
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               Legenda:           večkratniki št. 4  

                                       večkratniki št. 8 in 

                      skupni večkratniki št. 4 in 8 

 

 

 

 

 

Slika 8: Večkratniki števil 4 in 8 v stotičnem kvadratu 

 

Pri vseh štirih primerih poštevanke števil 3, 9, 4 in 8 lahko opazimo določen vzorec, ki se 

pojavlja. Števila, ki so obarvana, si sledijo po diagonali. Učenci, ki imajo razvit bolj 

vizualen spomin, si s temi vzorci lažje zapomnijo večkratnike nekega števila. Ob priklicu 

stotičnega kvadrata si v mislih točno predstavljajo poštevanko nekega števila. Če imamo 

v enem stotičnem kvadratu obarvano poštevanko več števil hkrati, pa si učenci lažje 

zapomnijo tudi skupne večkratnike. Prednost stotičnega kvadrata je tudi v tem, da 

učenec lahko vzorec nadaljuje še po 10. večkratniku in s tem pridobi širše razumevanje 

pojma večkratnik. Večkratnike sem tako označila do 100, da učenci vidijo, da na primer 

večkratniki števila 3 niso le do 30, ampak se nadaljujejo ter da se tudi vzorec bolje razloči 

in opazi. 

Uporaben je tudi naslednji kvadrat, ki predstavlja poštevanko števil od 1 do 10. Če 

zmnožimo število iz stolpca s številom iz zgornje vrstice, preberemo rezultat v kvadratku, 

kjer se dani stolpec in vrstica sekata. Če na primer 2 iz stolpca pomnožimo s 4 iz zgornje 

vrstice in poiščemo presečišče vrstice, kjer je 2, s stolpcem, kjer je 4, dobimo zmnožek 

števila 2 in 4, to je 8. 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
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 2×4 = 8 

 

Slika 9: Kvadrat za množenje 

 

Spodnji vzorec predstavlja vse večkratnike števila 3 do števila 100, pri katerem se števila 

tudi ponavljajo. To pa zaradi tega, ker nismo upoštevali zakona o zamenjavi in imamo 

tako dve šestici, ki ju dobimo z računoma 2 ∙ 3 (2 vrstica in 3 stolpec) in 3 ∙ 2 (3 stolpec in 

2 vrstica). Če upoštevamo zakon o zamenjavi, potem je vsaka vrstica ekvivalentna točno 

določenemu stolpcu, na primer: 3. vrstica in 3. stolpec (če gledamo znotraj odebeljenih 

črt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

× 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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Slika 10: Vzorec večkratnikov števila 3 

 

Zanimiva je tudi poštevanka števila 9, kjer se desetice pri zaporednih večkratnikih večajo 

za 1, enice pa se manjšajo za 1. 

                     1 × 9 =    0   9 

                     2 × 9 =    1   8  

                     3 × 9 =    2   7  

                     4 × 9 =    3   6 

                     5 × 9 =    4   5 

                     6 × 9 =    5   4 

                     7 × 9 =    6   3 

                     8 × 9 =    7   2 

                     9 × 9 =    8   1 

                    10 × 9 =   9  0 

Slika 11: Zanimivo pravilo pri poštevanki števila 9 

× 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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Pri tem vzorcu opazimo še, da imajo rezultati enake števke. Primer: pri 2 × 9 je rezultat 

sestavljen iz števk 1 in 8, enako je pri 9 × 9, samo da sta števki obratno zapisani, 8 in 1. 

Tako se to pravilo ponavlja pri celotni poštevanki števila 9. Ugotovimo tudi, da je vsota 

števk v rezultatu pri vseh enaka 9: 0 + 9 = 9, 1 + 8 = 9, 2 + 7 = 9 … 

Otrokom na začetku učenja poštevanke lahko narišemo začetno zaporedje, ki ga morajo 

sami nadaljevati. Tako sami ugotovijo, za koliko se zaporedje veča. 

 

  Nadaljuj sam 

 

         2                       4                                    6                              

Videli smo torej, da je poštevanka v tesni povezavi z vsebino o zaporedjih, saj lahko 

abstraktnost poštevanke učencem približamo prek grafičnih reprezentacij z zanimivimi 

zaporedji. 

 

3.4 Ostala slikovna prezentacija poštevanke 

Otrokom lahko približamo razumevanje poštevanke tudi z drugimi prikazi. Eden je v 

obliki stroja, ki transformira, drugi pa z diagramom, ki prikazuje relacijo med dvema 

množicama. 

 

                                                     transformacija × 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

× 4 
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                                                                  × 4 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Relacija med dvema množicama 

 

Otroci poštevanko utrjujejo tudi s pomočjo Vennovega diagrama. Tako lahko v tem 

primeru iščejo skupne večkratnike števil 2 in 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Vennov diagram  

Celotna množica zajema števila od 1 do 30. V prvi množici so večkratniki števila 2, v drugi 

pa večkratniki števila 3. V presečni množici so števila, ki so deljiva tako z 2 kot s 3. 

Opazimo, da so to ravno skupni večkratniki števil 2 in 3. Zunaj množic pa so števila, ki 

niso večkratniki niti števila 2 niti števila 3.  

 

  

 1                   5                                 7                                                   13 

 

  17                                                                                                                      23 

                                                                                                                         11    

                                                                                                                      19 

25                                                                                                          

2             4        

8          10      

14      16   20 

 

6 
12                  3 
24             9            15 
18                 21 
                        27 
              30 

večkratniki  št. 2 večkratniki  št. 3 

                  1 

    2          3 

                      4       5             

6               7 

4            8 

  12             16 

20         24 

               28 
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4 Deljenje 

Deljenje je obratna operacija od množenja in jo je zato treba vsaj na kratko omeniti. Z 

množenjem je povezana tako, kot je odštevanje, ki je nasprotna operacija od seštevanja, 

povezano s seštevanjem. Otroci idejo o deljenju razvijejo že zelo zgodaj, še pred 

množenjem. Razvijejo dva bistveno drugačna tipa deljenja. Prvi je, ko svojim prijateljem 

delijo sladkarije, drugi pa je, ko želijo ugotoviti koliko bonbonov za 2 centa lahko kupijo, 

če imajo 10 centov. Prvi tip se imenuje delitev, drugi pa združevanje. Pri prvem iščemo 

število elementov v enako močnih množicah, pri drugem pa iščemo število enako 

močnih množic. 

4.1 Delitev 

Delitev je matematično manj preprosta, ampak otroci jo po navadi uporabljajo prej, ker 

ne potrebujejo štetja. Sladkarije lahko razdelijo in prav tako karte, ne da bi vedeli, koliko 

sladkarij sploh imajo in koliko otrokom jih morajo razdeliti. Vse, kar mora otrok narediti, 

je, da gre od otroka do otroka in vsakemu da eno sladkarijo, dokler jih ne zmanjka ali 

dokler jih ni dovolj za še en krog. To je matematična izkušnja delitve, vendar ne postane 

številčna, dokler otrok ne ve, da ima 12 bonbonov in 4 prijatelje, med katere jih mora 

razdeliti. Tedaj lahko vse napake pri delitvi odkrijejo tako, da preverijo, če je vsak 

prijatelj dobil 3 bonbone. Pri delitvi je tako znano število v celotnem nizu, ki ga moramo 

deliti in pa število podskupin, v katere je treba deliti. Neznanka pa je število, ki ga po 

deljenju dobimo v podskupini (Williams in Shuard, 1994). 
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Primer: 24 kart bomo enako razdelili med 8 otrok. Koliko kart bo dobil vsak otrok? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Delitev  

(Van den Heuvel-Panhuizen, 2008) 

Karte delimo osmim otrokom v krogu, vsakemu po eno, dokler nam jih ne zmanjka. Ker 

je 24 deljivo z 8, nam nobena karta ne ostane oz. ni nobene premalo, zato jih lahko 

pravično razdelimo.  

 

4.2 Združevanje 

Združevanje je matematično bolj preprosto, vendar so otroci v vsakdanjem življenju bolj 

povezani z operacijo delitve. Pri združevanju je znana velikost celotnega sklopa in 

velikost vsake podskupine. Neznanka pa je število podskupin.  
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Primer: 24 kart bomo dali v škatle. V vsako škatlo lahko damo 8 kart. Koliko škatel bomo 

potrebovali?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 15: Združevanje  

(Van den Heuvel-Panhuizen, 2008) 

Povzemimo:  

� Pri delitvi rešujemo probleme tipa: 
� Razdeli 12 na 4 enake 

dele. 
 

� Pri združevanju rešujemo probleme 
tipa: 

� Koliko štiric gre v 12? 
 

 
  
 
 
 
 

Imamo 4 okraske. Koliko kvadratov gre na 
vsak okrasek? 

 
 
 
 
 
 

4 kvadrati so na vsakem okrasku. Koliko 
okraskov dobimo iz danih kvadratkov? 

(Williams in Shuard, 1994) 

Člene pri računu deljenja poimenujemo: 

                                                           deljenec         delitelj 

                               24 : 8 = 3         količnik                                 

: in = pa sta simbola 
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5 Gagnejeva takosnomija znanja 

Gagne (1965) poskuša odgovoriti na vprašanje: »Kaj vemo o procesu učenja, kar bi lahko 

uporabili za izboljšanje izobrazbe?« To poskuša narediti na dokaj obsežen način. 

Razvidno je, da ne misli, da je učenje fenomen, ki se ga lahko razloži z lahkimi teorijami 

kljub priznanju o intelektualnih pritožbah, ki jih take teorije imajo. Kljub temu da se je 

veliko ljudi, med njimi tudi on sam, dolga leta trudilo predstaviti dejanske primere 

učenja z majhnim številom načel, je prepričan, da to ni mogoče. Človeku, ki ga zanima, 

zakaj se načela učenja uporabljajo v izobraževanju, bi odgovoril, da mora biti vprašanje 

postavljeno in odgovorjeno s premislekom, s kakšno sposobnostjo se učiti. Odgovor se 

mora razlikovati glede na določeno vrsto sprememb zmogljivosti, ki je v središču 

zanimanja, vendar trenutno ni splošnih pravil učenja, ki se uporabljajo kot vodila v 

oblikovanju navodil (Gagne, 1965). 

Kakorkoli, tu je veliko uporabnih posplošitev, ki jih lahko damo v več ločenih razredov 

glede na spremembe delovanja učenja, katerih je po njegovem mnenju najmanj osem. 

Ta načela so opisana kot pogoji za učenje in izvirajo iz opazovanj, ki jih je naredil sam ali 

drugi opazovalci.  

Kaj je učenje? Učenje je sprememba v človekovem razpolaganju ali zmogljivosti, ki jo je 

mogoče ohraniti in ki je ni preprosto pojasniti s procesom rasti.   

5.1 Preverjanje in ocenjevanje znanja 

Preverjanje in ocenjevanje znanja sta danes še kako pomembna dela v učnem procesu. 

Pomembna sta za učitelje, učence ter njihove starše. Učitelji tako preverijo znanje 

učencev, ki so ga dobili med samo obravnavo določene učne teme. S tem vidijo tudi, ali 

imajo učinkovite strategije in metode dela ter koliko so njihove razlage razumljive. 

Učenci s preverjanjem ugotovijo, kje so dobri, kaj jim ne gre, na katerem področju 

morajo vložiti več dela in truda. Preverjanje in ocenjevanje pa sta namenjeni tudi 

staršem, saj tako dobijo povratno informacijo o tem, kako njihov otrok napreduje, 

kakšno je njegovo znanje in kje potrebuje morebitno pomoč.  

Pri ocenjevanju znanja je pomembno, kakšne oblike preverjanja si učitelji izberejo. 

Seveda je najlažja in najbolj razširjena tradicionalna oblika preverjanja z zaprtimi tipi 

problemov, kjer je največkrat možen le en pravilen odgovor. Tudi pot je vnaprej 
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določena. Učitelj takšne naloge najlažje sestavi, manj težav pa ima tudi pri popravljanju 

izdelka učencev in točkovanju. Poznamo pa tudi druga znanja, ki jih puščamo ob strani in 

na njih raje pozabimo. To so procesno, konceptualno in problemsko znanje. Ker 

problemsko znanje z zaprtimi tipi nalog težko preverjamo, otrokom pa se bojimo pustiti 

bolj odprte misli, se še vedno bolj ali manj držimo tradicionalnih preverjanj znanja.  

Dosežke učencev glede na raven doseženega znanja opišemo s pomočjo taksonomskih 

lestvic. V didaktiki matematike se pri preverjanju in ocenjevanju znanja največkrat 

uporablja prirejena Gagnejeva klasifikacija znanja, ki jo uporabljajo v večini evropskih 

držav, tudi pri nas (Cotič in Žakelj, 2004).  

Osnovna in konceptualna 
znanja 

Proceduralna znanja Problemska znanja 

• Osnovna znanja in 
vedenja 

• Konceptualna znanja 

• Rutinska 
proceduralna znanja 

• Kompleksna 
proceduralna znanja 

• Strategije reševanje 
problemov 

• Aplikativna znanja 

 

5.1.1 Osnovna in konceptualna znanja 

Osnovna znanja in vedenja obsegajo poznavanje pojmov in dejstev ter priklic znanja. 

Elementi: 

Poznavanje posameznosti 

Poznavanje specifičnih dejstev 

Poznavanje terminologije 

Poznavanje klasifikacij in kategorij 
 

Konceptualna znanja so razumevanje pojmov in dejstev. Obsegajo oblikovanje in 

strukturiranje pojmov ter poznavanje relevantnih dejstev. 

Elementi: 

 

 

 

(Cotič in Žakelj, 2004) 

Prepoznavanje pojma 

Predstavljanje 

Prepoznavanje terminologije in simbolike v dani situaciji 

Definicije in izreki 

Povezave 
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Primeri: 

1. Izračunaj na dva načina. (Zgled: 5 ∙ 2 = 2 ∙ 5 = 10) 

2 ∙ 7 =                                                       3 ∙ 6 = 

5 ∙ 4 =                                                       10 ∙ 5 = 

 

2. Obkroži večkratnike števila 7. 

5       7       13       21      27      35      40     42      49      53      60        63       70 

3. H količniku števil 36 in 4 prištej 46. 

4. Karin ima 3 balone, Meta ima 4 balone več kot Karin. Barbara pa ima 6-krat več 

balonov kot Karin. Koliko balonov ima Meta in koliko Barbara? 

 

5.1.2 Proceduralna znanja 

Proceduralna znanja obsegajo poznavanje in učinkovito obvladovanje algoritmov. 

K rutinskemu proceduralnemu znanju spadajo izvajanje rutinskih postopkov, uporaba 

pravil in obrazcev, standardni računski postopek, reševanje preprostih nesestavljenih 

nalog, nalog  z malo podatki. 

H kompleksnemu proceduralnemu znanju pa spada uporaba kompleksnih postopkov: 

poznavanje in učinkovito obvladovanje algoritmov in procedur (metod, postopkov), 

izbira in izvedba algoritmov in procedur; uporaba pravil, zakonov, postopkov, sestavljene 

naloge z več podatki. 

Elementi: 

Poznavanje in učinkovito obvladovanje algoritmov in procedur (metod, postopkov) 

Uporaba (ne priklic) pravil, zakonov, postopkov 

Izbira in izvedba postopka, pri čemer je treba utemeljiti oziroma preveriti izbiro in 
postopek izvesti 

 

(Cotič in Žakelj, 2004) 
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Primeri: 

1. Napiši račun množenja, s katerim ugotoviš, koliko je vseh gumbov. Na koliko 

načinov lahko to storiš? 

 

 

 

2. Dopolni tabelo. 

x y x + y  x - y x ∙ 9 x ∙ 5 y ∙ 7 y ∙ 6 x ∙ y x : y 

8 4         

10 5         
 

3. Izračunaj. 

5 ∙ 2 =                                               45 : 9 = 

6 ∙ 4 =                                               36 : 6 = 

9 ∙ ____ = 27                               56 : ____ = 7 

4. V živalskem vrtu je Matic videl 5 slonov, 4 opice, 6 pavov in 2 kači. Koliko nog 

imajo vse živali skupaj?  

5. Obkroži črko pred nalogo, ki spada k računu. 

4 ∙ 3 = 12 

a) Zoja ima štiri lizike, Mojca pa tri. Koliko lizik imata obe skupaj? 

b) Marko je iz kock naredil 4 vagone. Za vsak vagon je porabil 3 kocke. Koliko 

kock je porabil za vse vagone skupaj? 

c) Pia je imela 4 slive. Tri je dala sosedama. Koliko sliv ji je še ostalo? 

5.1.3 Problemska znanja 

Pri problemskem reševanju nalog poteka proces samostojno, rešitev je za reševalca nova 

in zna kasneje uspešneje reševati nove probleme, saj se pojavi transfer znanja oziroma 
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prenos metode reševanja, kar je dokaz, da je problem rešljiv z lastno miselno 

aktivnostjo.  

Elementi: 

Postavitev problema 

Preveritev podatkov 

Strategije reševanja 

Transfer znanja 

Miselne spretnosti (analiza, sinteza, indukcija, 
dedukcija) 

Metakognitivne zmožnosti 

(Cotič in Žakelj, 2004) 

 

Primeri:  

1. Neko število moramo podvojiti in k njemu prišteti 5, da dobimo število 45. Katero 

število je to? 

2. Jani je kupil avtomobilček za 20 €. S katerimi bankovci in kovanci ga je lahko kupil, če 

je imel bankovce za 20 €, 10 € in 5 €, ter kovance za 2 € in 1 €? Napiši čim več možnih 

načinov, ki se jih spomniš. Uporabiš lahko sestavljene račune množenja in seštevanja. 

3. Na praznovanje Uršinega devetega rojstnega dne je prišlo vseh njenih 12 sošolcev in 

13 sošolk. Na zabavi so razrezali 3 torte in odprli 5 bonbonier. V vsaki bonbonieri je 

bilo 10 čokoladnih bonbonov. Koliko otrok je v Uršinem razredu? 

4. Uršin sošolec Žan je v knjigarni kupil dva svinčnika in tri zvezke. Katere podatke 

potrebuješ, da bi vedel, koliko denarja je Žan porabil v knjigarni? Obkroži črko pred 

pravilnim odgovorom. 

a) Ime papirnice. 

b) Ne potrebuje nobenega podatka. 

c) Ceno svinčnika in zvezka. 

d) Samo ceno svinčnika. 

5. K računu 7 ∙ 2 + 3 sestavi besedilno nalogo. 
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II. Empirični del 

1 Opredelitev problema in cilji raziskave 

Poštevanka je ena izmed osnovnih in pomembnih vsebin pri pouku matematike, s katero 

se učenci srečajo v 3. razredu. Brez dobrega obvladanja poštevanke imajo učenci v višjih 

razredih lahko precej težav pri pouku matematike, zato je pomembno, da učenci usvojijo 

znanje poštevanke do avtomatizacije. Strokovnjaki, ki zagovarjajo realistično 

matematiko, se morda s tem ne bi strinjali najbolj, saj pravijo, da mora otrok predvsem 

razumeti, zakaj je npr. 3 ∙ 5 = 15. Tako bodo znali reševati tudi druge račune, ki ne 

obsegajo znanja poštevanke do 100. Nekateri učenci se namreč res dobro naučijo 

poštevanko od 1 do 10 na pamet, brez globljega razmišljanja, ko pa jim postavimo 

vprašanje koliko je 15 ∙ 5, pa nam bodo odvrnili, da se tega še niso učili, saj so se učili le 

do 10 ∙  5 in problema ne bodo znali rešiti. Učenci tako po Gagnejevi klasifikaciji dosegajo 

različne stopnje znanj. Te pa so: osnovna in konceptualna znanja, proceduralna znanja in 

problemska znanja. 

V empiričnem delu diplomskga dela se bom posvetila primerjanju učenja poštevanke v 

Sloveniji in v Bosni in Hercegovini (Republika Srbska).  Bila sem prisotna pri pouku, ko so 

obravnavali poštevanko in si sproti beležila, kako učiteljica poučuje v Sloveniji in kako v 

Bosni in Hercegovini, katere didaktične pripomočke uporablja, če sploh jih, kakšne 

naloge rešujejo učenci, kako in koliko utrjujejo naučeno. Po obdelavi celotne poštevanke 

pa sem za učence pripravila še preverjanje znanja, ki je vključevalo različne ravni znanja 

po Gagneju.  

Namen raziskave 

Raziskati želim, ali se poučevanje poštevanke v 3. razredu devetletne osnovne šole med 

Slovenijo in Bosno in Hercegovino v čem bistveno razlikuje. Zanima me tudi, ali se znanje 

poštevanke učencev razlikuje in pri katerem tipu nalog je zaznati razlike.  

Cilji raziskave 

• Raziskati ali se poučevanje poštevanke med Slovenijo in Bosno in Hercegovino 

razlikuje, in če se, kako se razlikuje. 
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• Raziskati ali se znanje poštevanke med učenci v Sloveniji in Bosni in Hercegovini 

razlikuje, in če se, kje se kažejo razlike v znanju. 

2 Hipoteze  

� Poučevanje poštevanke se med državama Slovenije in Bosne in Hercegovine ne 

razlikuje. 

� Pri osnovnem znanju poštevanke se znanje učencev ne razlikuje. 

� Učenci v Sloveniji imajo več težav pri reševanju problemskih nalog kot učenci v 

Bosni in Hercegovini. 

 

3 Raziskovalna metodologija 

3.1 Raziskovalna metoda 

Kot raziskovalno metodo sem uporabila deskriptivno neeksperimentalnometodo 

pedagoškega raziskovanja. 

3.2 Vzorec 

Vzorec je bil namenski in je zajemal skupaj 39 učencev 3. razreda iz 9-letne Osnovne šole 

Toneta Čufarja Jesenice (22 učencev) in iz 9-letne Osnovne šole Branko Ćopić iz 

Prnjavorja, Bosna in Hercegovina (17 učencev). Vzorec predstavlja 17 deklet in in 22 

dečkov. Pri odgovorih na oblikovan vprašalnik sta sodelovali učiteljici omenjenih 

razredov.  

3.3 Merski instrumentarij 

Prvi merski instrument je bil opazovalni list za beleženje poteka pouka. Bila sem prisotna 

v razredu pri pouku matematike, ko je učiteljica obravnavala poštevanko, in si sproti 

beležila potek poučevanja. 

Drugi merski instrument je bil preizkus znanja za obravnavano temo poštevanke, ki sem 

ga sama sestavila (priloga 1). 

Tretji merski  instrument pa je bil nestandardiziran vprašalnik odprtega tipa za učiteljici, 

ki se je nanašal na poučevanje poštevanke z vidika učiteljic (priloga 2). 
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3.4 Postopek zbiranja podatkov 

Učencem obeh osnovnih šol sem po končanem obravnavanju poštevanke razdelila 

preizkus znanja, ki sem ga sestavila, da bi primerjala pridobljeno znanje učencev. 

Učiteljici sta rešili vprašalnik odprtega tipa, ki se je navezoval na poučevanje poštevanke. 

Namen tega vprašalnika je bil ugotoviti, kakšen je njun pogled na obravnavanje 

poštevanke v 3. razredu osnovne šole. 

3.5 Obdelava podatkov 

Uporabila sem deskriptivno statistiko. Analizirala sem preizkuse znanja učencev obeh 

držav in jih primerjala med seboj. Podatke sem predstavila tudi s tabelami in grafi. 

Vprašalniku za učiteljici sem dodala še njune odgovore, tako da je primerjava bolj 

nazorna.  

 

4 Rezultati in interpretacija rezultatov 

Moje raziskovanje je potekalo kot opazovanje z udeležbo v razredu. Na srečo v osnovnih 

šolah, kjer sem opazovala, poštevanke niso obravnavali v istem časovnem obdobju, tako 

da sem bila prisotna pri pouku toliko, kot mi je dovoljeval čas. V Sloveniji so s 

poštevanko začeli že oktobra in končali nekje januarja. V Bosni pa so z obravnavo 

poštevanke začeli šele konec decembra in jo obravnavali do maja. Opazovala sem 

predvsem metodično obravnavo poštevanke, vprašanja, ki jih je postavljala učiteljica, 

tipe nalog, ki so jih reševali učenci, potek pouka. Na koncu pa sem znanje poštevanke pri 

učencih preverila še s preizkusom znanja. Sestavila sem tudi vprašalnik za učiteljici, da 

sem pridobila še njuna stališča o poučevanju poštevanke. V nadaljevanju bom najprej 

predstavila, kako je v obeh državah potekal pouk matematike pri obravnavanju 

poštevanke.  

4.1 Opazovanje pri pouku 

4.1.1 Poučevanje poštevanke v Sloveniji 

Vrstni red števil obravnave poštevanke pri nas je sledeč: 2, 4, 5, 10, 3, 6, 7, 8, 9, 1. 

Najprej se naučijo množiti, v naslednji uri pa sledi deljenje, tako da množijo in delijo 
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skupaj. Vedno najprej obravnavajo poštevanko dveh sorodnih števil, npr. 2 in 4. V 

naslednjih urah pa še najprej deljenje števila 2 potem pa še števila 4. 

Uvajanje poštevanke novega števila 

Pri uvajanju poštevanke novega števila so na začetku vedno ponazarjali s konkretnimi 

primeri in materialom. Pri številu 5 jih je na primer učiteljica vprašala, koliko prstov 

imajo na roki. Nato so sestavljali razne račune in računali, koliko prstov imata npr. 

učenca za neko mizo (2 učenca sedita skupaj). Učiteljica jih je vprašala, koliko prstov 

imata. Nekdo je rekel 20. Zato je učiteljica hotela vedeti, kako je do tega prišel. Učenec 

je rekel 5, 5, 5, 5 � 5 + 5 + 5 + 5 = 20. Nato se je oglasil še drug učenec in rekel 4 ∙ 5. 

Učiteljica ga je vprašala, zakaj tako. Rekel je, ker so 4 roke po 5 prstov. Nato je učiteljica 

vprašala, kdaj bi bilo pa 5 ∙ 4. In nek učenec je odgovoril, da takrat, ko bi bilo 5 rok po 4 

prste. Po teh primerih so vzeli zvezke in napisali celotno poštevanko števila 5.   

Pri številu 10 je učiteljica prinesla kocke in sestavila stolpec iz 10 kock. Učence je 

spraševala, koliko kock bi imeli, če bi imeli 6 takih stolpcev, 10 stolpcev ipd. Nato je sledil 

zapis v zvezke. 

Pri številu 3 so učenci delali s palčkami. Učiteljica je učencem razdelila palčke in jim dala 

navodila, naj naredijo 3 trikotnike. Vprašanje, ki je sledilo je bilo, koliko palčk so porabili 

za te trikotnike. Učenci so odgovorili 9. In povedali račun, ki se glasi 3 ∙ 3 = 9. Nato so 

sestavili 5 trikotnikov. Zopet so morali povedati, koliko palčk so porabili in kako se glasi 

račun: 5 ∙ 3 = 15.  

Poštevanko števila 6 so delali s kockami, ki jim jih je razdelila učiteljica. Delali so stolpce 

iz 6 kock. Naročila jim je, naj sestavijo 3 stolpce s šestimi kockami in jih vprašala, koliko 

kock so porabili. Nek učenec je rekel 6 ∙ 3 = 18, kar je napačno. Učiteljica je druge 

vprašala, kaj je narobe naredil. Povedali so, da imajo 3 stolpce po 6 kock, zato je 3 ∙ 6 = 

18. Naredili so še nekaj teh stolpcev, povedali račune in pojasnili, zakaj je tako, nato pa 

so poštevanko števila 6 zapisali še v zvezke. 

Pri številu 7  so učenci dobili liste s pikapolonicami, ki so jih morali pobarvati, vsaki 

narisati 7 črnih pik, jih izrezati in nalepiti v zvezek, eno zraven druge. Pod pikapolonice so 

pisali večkratnike števila 7. Pod prvo so napisali 7, pod drugo 14, pod tretjo 21 itd.  
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Števila 8 so se lotili na drugačen način, prek zgodbe. Učiteljica je brala zgodbo, učenci pa 

so dobili list in nanj napisali vsako število, ki so ga slišali, eno zraven drugega. Zgodba se 

je glasila tako: »Pika Nogavička je v svoji vili Čira Čara živela že dolgih 8 let. Vsakih 16 dni 

je priredila zabavo. Vedno se je potrudila in spekla 24 slastnih tort. Doslej je priredila že 

32 zabav. Pika je najela 40 kuharskih mojstrov in 48 pomočnikov za pomivanje in 

pospravljanje. Kdo pravi, da je bila Pika nemarna in neurejena? Kuharski mojstri so 

pregledali 56 kuharskih knjig in napisali 64 jedilnih listov. Za 72 povabljenih otrok je Pika 

pripravila 80 vabil.« Skupaj so še enkrat preverili števila in ugotovili, da gre za 

večkratnike števila 8. Nato pa so poštevanko zapisali še v zvezke.  

Pri številu 9 niso uporabljali nobenih konkretnih pripomočkov in so poštevanko takoj 

zapisali v zvezke. Vendar so potem pogledali posebnosti poštevanke števila 9. En učenec 

je opazil, da se pri večkratnikih števke samo zamenjajo 45           54. Učiteljica jih je 

opozorila, da si lahko zapomnijo, da desetice naraščajo za 1.  

Nato jim je ostala le še poštevanka števila 1. Učenci so se pritoževali ali jo morajo res 

zapisati, saj je tako lahka in da bi se jo morali učiti na začetku.  

Pri poštevankah števil 2, 4, 5, 10, in 3 so v zvezke poleg računov risali tudi kocke s 

pikami. Pri 10 pa 10 kvadratov različnih barv, tako da so na koncu dobili stotični kvadrat.  

 

 1 ∙ 10 = 10 
2 ∙ 10 = 20 
3 ∙ 10 = 30 
4 ∙ 10 = 40 
5 ∙ 10 = 50 
6 ∙ 10 = 60 
7 ∙ 10 = 70 
8 ∙ 10 = 80 
9 ∙ 10 = 90 

10 ∙ 10 = 100 
 

Števila 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 in 100 so večkratniki števila 10. 
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Poštevanka števila 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Števila 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, in 30 so večkratniki števila 3. 

Poštevank števil 6, 7, 8, 9, in 1 niso več grafično ponazarjali. Vedno so najprej napisali 

naslov, npr. Poštevanka števila 6 in spodaj napisali račune: 

1 ∙ 6 = 6 
2 ∙ 6 = 12 
3 ∙ 6 = 18 
4 ∙ 6 = 24 
5 ∙ 6 = 30 
6 ∙ 6 = 36 
7 ∙ 6 = 42 
8 ∙ 6 = 48 
9 ∙ 6 = 54 
10 ∙ 6 = 60 

1 ∙ 3 = 3 

2 ∙ 3 = 6 

3 ∙ 3 = 9 

4 ∙ 3 = 12 

5 ∙ 3 = 15 

6 ∙ 3 = 18 

7 ∙ 3 = 21 

8 ∙ 3 = 24 

9 ∙ 3 = 27 

10 ∙ 3 = 30 
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Rezultate so pisali z rdečo barvo. Pod račune pa so vedno pisali še: »Števila 6, 12, 18, 24, 

30, 36, 42, 48, 54, 60 so večkratniki števila 6.  

Ponavljanje in utrjevanje 

Vsaka ura se je začela s pregledom domače naloge. Učiteljica je na glas brala račune, 

naloge in rezultate. Učenci so z rdečim pisalom preverjali rezultate. Nato je sledila 

ponovitev poštevanke, ki so se jo že naučili. To je naredila na več načinov:  

• Včasih je metala žogico. Postavila jim je račun, učenec, ki je žogico ujel pa je 

povedal rezultat;  

• Drugič je žogica po vrsti potovala po razredu. Učiteljica je postavljala račune 

poštevanke, učenec, ki je prišel na vrsto, pa je moral odgovoriti;  

• Včasih jih je samo klicala po imenu in jim postavljala račune; 

• Hodila je po učilnici, zastavila račun in tisti, ki se ga je dotaknila, je moral 

povedati rezultat; 

• Učenci so morali zapreti oči. Učiteljica je povedala račun deljenja (npr. 24 : 6 = 

___ ) in učenci so s prsti morali pokazati rezultat (npr. dvignili so 4 prste). Ona je 

hodila po razredu in se tistega, ki ni pravilno pokazal, dotaknila, tako da je vedel, 

da mora še enkrat izračunati; 

• Večkratnike so ponavljali kot kačo. Nekdo je začel, drugi je moral povedati 

naslednji večkratnik, tretji tretjega in tako naprej; 

Včasih pa so ponavljali tudi v parih ali skupinsko: 

• Skupinsko so na glas ponavljali večkratnike števil, tako naprej kot tudi nazaj; 

• V parih so eden drugemu postavljali račune, jih preverjali in popravljali, šteli so 

tudi napake. Ko sta oba prišla na vrsto in so končali s ponavljanjem, jih je nato 

učiteljica vprašala, koliko napak so imeli in če je imel kdo več kot 5 napak, je bilo 

to zelo slabo in je moral učenec doma več vaditi;  

• Pisali so tudi narek. Učiteljica je narekovala račune, učenci pa so pisali samo 

rezultate. Nato so si zamenjali zvezke s sosedom, da je ta preveril rezultate, ki jih 

je učiteljica napisala na tablo. Spodaj so napisali, koliko napak je imel sosed in 

kdor je pregledoval, se je spodaj podpisal. 
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Za utrjevanje poštevanke so učenci reševali delovne liste z različnimi nalogami, kot na 

primer: barvanje večkratnikov, da so prišli do nekega cilja, izpolnjevanje tabele, kot je ta: 

                           ∙ 4 

2 8 

3  

5  

6  

 

Igrali so tudi tombolo. Učenci so si sami morali izmisliti štiri večkratnike števila 2 in štiri 

večkratnike števila 4 ter jih zapisati v zvezke. Učiteljica je nato iz vrečke potegnila nek 

račun in ga na glas prebrala. Če si napisal rezultat tega računa, si ga prečrtal. Zmagal je 

tisti, ki je prvi prečrtal vsa števila.  

Eno šolsko uro so utrjevali znanje poštevanke tudi v računalniški učilnici. Učenci so bili v 

parih, če pa je bil kakšen računalnik odveč, so delali tudi sami. Učiteljica jim je povedala, 

katero spletno stran naj odprejo in katere naloge naj rešujejo. Učenci v parih so se 

izmenjavali. Najprej je eden rešil neko vajo, nato je reševal še drugi. Pomanjkljivost te 

šolske ure je bila, da učenci niso imeli vsak svojega računalnika. Tako so nekateri računali 

več, ali pa so pomagali tistemu, ki mu ni šlo. Če se niso dobro naučili, so kratili čas 

sosedu, saj so potrebovali dalj časa, da so izračunali. En sam učitelj pa ne more imeti 

nadzora nad vsemi in preverjati, koliko kdo dela.  

Poštevanko so utrjevali tudi s praznim stotičnim kvadratom. Nalepili so ga v zvezek in 

vzeli 4 različne barvice. Večkratnike enega števila so vpisovali z eno barvo, npr. 

večkratnike števila 10 z modro. Učiteljica je govorila račune, učenci pa so rezultate pisali 

v stotični kvadrat. Ko je povedala vse račune za število 10, je naročila učencem, naj 

zamenjajo barvico in je začela govoriti račune za število 5. Če je rezultat isti ali že 

napisan, so morali z drugo barvico še enkrat prevleči ta rezultat. Težave so imeli le 

učenci, ki niso dobro znali poštevanke, saj so se potem hitro izgubili in niso mogli slediti.  

Naslednje utrjevanje je potekalo v parih. Vsak par je dobil dva listka. Navodila za delo pa 

so bila, da morajo v parih poiskati čim več možnih računov, ki so se jih že učili, da dobijo 

rezultat, ki ga bo povedala ona. Lahko so računi množenja ali deljenja. Prvo število je bilo 
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20. Učenci so iskali račune, da so dobili rezultat 20 (2 ∙ 10, 4 ∙ 5, 5 ∙ 4, 10 ∙ 2). Nato so 

iskali račune množenja še za rezultata 4 in 10. Poštevanko so utrjevali tudi s sestavljanko. 

Izrezati so morali sličice, kjer so bili zraven napisani tudi računi, jih izračunati in nato 

sličico prilepiti na ustrezen kvadratek, kjer je bil isti rezultat, kot so ga dobili oni. Na 

koncu so dobili neko sliko. Znanje poštevanke so utrjevali tudi z vajami v delovnem 

zvezku Računanje je igra. Reševali pa so tudi delovni list s hišico, v kateri so bili računi 

množenja. 

 

 

 

∙ 5 7 9 3 8 1 4 10 2 6 

6           

10           

4           

8           

3           

9           

1           

5           

2           

7           
 

Deljenje 

Deljenje so obravnavali takoj za množenjem. Tako kot pri množenju so tudi pri deljenju 

delali na konkretnih primerih in s konkretnim materialom.  

Pri številu 2 je učiteljica pred tablo poklicala 4 učence in jim naročila naj naredijo pare. 

Nato je vprašala učence, koliko parov smo dobili, če smo 4 otroke dali v pare in kako bi 

se glasil račun. Učenci so povedali, da bi bil račun 4 : 2 = 2. Potem je učiteljica spremenila 

nalogo. Učencem je rekla, da imamo 2 skupini po 2 učenca. Koliko učencev imamo? Kako 

bi se glasil račun? 2 ∙ 2 = 4. Naredili so še nekaj takšnih primerov z učenci pred tablo in 

računanje v obe smeri, deljenje in množenje. Učiteljica je račune sproti pisala na tablo in 

na koncu učence vprašala, kaj so opazili. Učenci so ugotovili, da je račun samo zamenjan. 

Tako je učiteljica napovedala, da bodo spoznali količnike števila 2. V zvezek so napisali 
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naslov: Delimo z 2 in po vrsti pisali. Učiteljica je pisala na tablo in zraven govorila na 

primeru učencev v parih: 

2 : 2 = 1, ker je 1 ∙ 2 = 2 
4 : 2 = 2, ker je 2 ∙ 2 = 4 
6 : 2 = 3, ker je 3 ∙ 2 = 6 
8 : 2 = 4, ker je 4 ∙ 2 = 8 
10 : 2 = 5, ker je 5 ∙ 2 = 10 
12 : 2 = 6, ker je 6 ∙ 2 = 12 
14 : 2 = 7, ker je 7 ∙ 2 = 14 
16 : 2 = 8, ker je 8 ∙ 2 = 16 
18 : 2 = 9, ker je 9 ∙ 2 = 18 
20 : 2 = 10, ker je 10 ∙ 2 = 20 
 
Učiteljica je nato učencem povedala skupno ugotovitev, da sta množenje in deljenje 

samo obratni operaciji in da si pri deljenju pomagaš z računi množenja.  

Pri učenju količnikov števila 4 so delali v parih. Učiteljica je paru razdelila kocke in jim 

dala navodila. Vsak par je moral pred seboj imeti 16 kock. Teh 16 kock sta morala učenca 

razdeliti v skupine po 4. »Sošolcem bi rad dal po 4 kocke, koliko sošolcem bi lahko dal po 

4 kocke skupaj? Kakšen bi bil račun?« Učenci so povedali, da 16 : 4 = 4. Nato je učiteljica 

povedala še obratno situacijo. Kakšen bi bil račun, če bi dal 4 sošolcem po 4 kocke? 

Učenci so rekli, da bi bil račun 4 ∙ 4 = 16. Naredili so še nekaj primerov s kockami in prav 

tako v obe smeri, deljenje in množenje. Odprli so zvezke, napisali naslov Delimo s 4 in po 

vrsti pisali, tako kot pri deljenju števila 2. Učiteljica je za vsak račun navedla primer s 

kockami, npr. 8 kock damo v skupine po 4, koliko skupin dobimo? Učiteljica je tu 

vključevala problematiko obeh tipov deljenja, delitve in združevanja, vendar na to 

učence ni posebej opozorila. 

Učenje količnikov števila 5 so delali na enak način, s kockami in v parih. Zopet so dobili 

kocke, učiteljica jim je dala nalogo, naj 20 kock razdelijo v skupine po 5. Koliko skupin 

dobijo? Učenci so odgovorili, da 4. Učiteljica jih je vprašala, kako so do tega prišli in kako 

se glasi račun? Učenka je povedala račun 20 : 5 = 4. Učiteljica pa jo je vprašala, zakaj je 

tako? Učenka je povedala, da imamo 20 kock in smo jih razdelili po 5 ter smo dobili 4 

skupine. Nato je učiteljica vprašala še, kako bi to preverili, če je res. Učenka je povedala 

račun: 4 ∙ 5 = 20. Zopet so naredili še nekaj primerov s kockami in skupinami, nato so 

kocke pospravili, vzeli zvezke in napisali naslov: Delimo s 5. Učiteljica je račune, ki so jih 
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narekovali učenci, pisala na tablo. Tako je za vsak naslednji račun poklicala nekoga, ki je 

povedal, kako se glasi račun. Ko so napisali prvi račun, jih je učiteljica vprašala, katera 

števila bodo tu na prvem mestu:            

5 : 5 = 1, ker je 1 ∙ 5 = 5 

Učenec je naštel: 5, 10, 15, 20, 25 ... Učiteljica pa ga je vprašala, kaj so ta števila. Učenci 

so v en glas povedali, da so to večkratniki števila 5.  

Za količnike števila 10 so prav tako delali v parih, vendar jim je namesto kock razdelila 

palčke. 20 palčk so razdelili v skupine po 10. Koliko skupin so dobili in kako se glasi 

račun? 20 : 10 = 2. Kako pa bi to lahko preverili? 2 ∙ 10 = 20. Tako so naredili še nekaj 

primerov, vedno so tudi preverili z obratno računsko operacijo in se nato lotili pisanja v 

zvezke. Najprej so ponovili večkratnike števila 10 in napisali naslov: Delimo z 10. Račune 

so govorili učenci, učiteljica jih je po nareku pisala na tablo in primerjala s palčkami.  

Pri številu 3 so učenci v paru zopet dobili palčke. Učiteljica jim je naročila naj iz 6 palčk 

sestavijo trikotnike. »Koliko jih lahko sestaviš?« Učenec: »Dva.« Vprašala jih je, kakšen 

račun lahko sestavijo. Ena učenka je rekla 6 : 2, učiteljica pa jo je vprašala, če je to res. 

Drugi učenec jo je popravil in rekel 6 : 3 = 2. Kako pa bi lahko preverili? 2 ∙ 3 = 6. 

Trikotnike so sestavljali tudi iz 12 palčk, 21 palčk in preverjali račune z množenjem. 

Ponovili so večkratnike števila 3 in napisali naslov: Delimo s 3. Učiteljica je račune pisala 

na tablo, učenci v zvezke, zraven pa so ji tudi narekovali. En učenec je povedal račun 

deljenja, drugi pa ga je preveril z računom množenja.      

Število 6 so obravnavali individualno in s kockami. Vsak učenec je dobil nekaj »link 

kock«, učiteljica pa jim je dala navodila, naj iz 12 kock sestavijo stolpce po 6 kock. 

Učenko je vprašala, koliko stolpcev je dobila. Ona ji je pokazala na 2 dva stolpca in ji 

odgovorila. Drugo učenko pa je vprašala, kako se glasi račun. Ta ji je odgovorila: 12 : 6 = 

2. Tretji učenec pa je preveril z računom množenja: 2 ∙ 6 = 12. Nato so sestavljali stolpce 

po 6 kock še s 24 kockami in 36 kockami. Vedno so preverili še z množenjem, nato pa so 

se lotili pisanja računov v zvezke. Najprej so ponovili večkratnike števila 6 in napisali 

naslov: Delimo s 6 ter zapisovali račune. Učiteljica jih je po njihovem nareku tudi pisala 

na tablo, da so na koncu preverili, če imajo pravilno napisane račune.  



Praštalo V. (2012). Primerjava znanja poštevanke učencev Slovenije in Bosne in Hercegovine. 
Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakuteta. 
 

42 
 

Pri številu 7 in 8 niso uporabljali konkretnega materiala, ampak so samo ustno 

ponazarjali na primerih. Učiteljica jih je vprašala, koliko stolpcev po 7 kock bi lahko 

sestavili, če bi imeli 7 kock ali: »Imamo 8 kock in naredimo stolpec iz 8 kock. Koliko 

stolpcev dobimo?« Tako so takoj napisali naslov in kar sproti pisali račune deljenja za 

števili 7 in 8 ter jih preverjali z obratno računsko operacijo množenja.  

4.1.2 Poučevanje poštevanke v Bosni in Hercegovini 

V Bosni in Hercegovini je vrstni red učenja poštevanke malo drugačen. Gre pa takole 10, 

5, 2, 4, 8, 3, 6, 9, 1 in 7. Vendar pa za množenjem prav tako sledi deljenje, tako da se 

množenja in deljenja učijo hkrati. Zaradi časovne omejenosti pri njih nisem bila prisotna 

pri vseh urah, tako kot sem bila lahko pri nas in nimam podatkov za obravnavo vsakega 

števila posebej.  

Uvajanje poštevanke novega števila 

Učenci so veliko delali v skupinah ali v parih. Pri učenju poštevanke števila 5 so se 

razdelili v dvojice. Učiteljica jim je povedala, da se bodo danes učili poštevanko števila 5 

in da bodo delali z zapisom seštevanja enakih seštevancev. Uporabljali pa bodo množice. 

Učiteljica je vsakemu paru dala barvni list, na vrh so napisali naslov Množenje s številom 

5 in v tišini začeli delati. Enemu paru ni bilo čisto jasno, kaj delajo, zato sta še enkrat 

vprašala, kaj morajo narediti. Učiteljica jim je nato še enkrat razložila, da morajo napisati 

1 ∙ 5 in zraven zapisati še kot zapis seštevanja enakih seštevancev ter spodaj narisati 

vsoto s pomočjo množic. Učenci so pisali takole: 

 

2 ∙ 5 = 5 + 5 =            = 10 

 

3 ∙ 5 = 5 + 5 + 5 =                                                                          = 15     itd. 

 

Nek učenec je vprašal, če gredo samo do 10 ∙ 5, ali še naprej. Učiteljica mu je odvrnila, da 

je dovolj le do 10 ∙ 5. Pred tablo je poklicala par, ki je prvi rešil nalogo in nato drugi par. 

Ostali so morali preveriti, ali so pravilno izračunali in ali imajo vsi enake rezultate. Pred 
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tablo so prišli še vsi ostali pari in učiteljica je izbrala najlepši izd

tablo celotno poštevanko števila 5. Vsak par ji je narekoval en račun.

1 ∙ 5 = 5        5 
2 ∙ 5 = 10      5 + 5 = 10 
3 ∙ 5 = 15      5 + 5 + 5 = 15
4 ∙ 5 = 20      5 + 5 + 5 + 5 = 20
5 ∙ 5 = 25      5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25
6 ∙ 5 = 30      5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30
7 ∙ 5 = 35      5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 35
8 ∙ 5 = 40      5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 40
9 ∙ 5 = 45      5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 45
10 ∙ 5 = 50    5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 50
 
Učiteljica je učenca vprašala, koliko je bilo pri prvem računu množic. Ta je odgovoril da 

ena. Zatem ga je vprašala, koliko elementov ima množica? Odgovoril je 5. Nato jih je še 

malo spraševala račune poštevanke števila 5, da je videla, koliko so si zapomnili. En 

učenec je štel po 5 do 50, učenka pa nazaj po 5. Potem jim je naročila

zvezke in zapišejo to, kar je napisano na tabli. Zraven so morali risati tudi množice z 

elementi.  

Pri učenju poštevanke števila 3 je učiteljica uporabila PPT

da bodo delali množenje števila 3 in množenje s številom 3, kar sta različni stvari. Učence 

je najprej vprašala, kdo bi ji znal šteti po 3 do 30 in nato še nazaj. Javilo se je kar nekaj 

učencev, učiteljica pa je poklicala 2. Nato so se lo

primeri s sličicami, tako da je 

bili narejeni za celotno poštevanko števila 3. 

zraven je bila tudi sličica. »

Koliko jabolk imamo?« 

 

 

 

 

 

Učenci so povedali račun: 2 + 2 + 2 = 6
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tablo so prišli še vsi ostali pari in učiteljica je izbrala najlepši izdelek. Nato je zapisala na 

tablo celotno poštevanko števila 5. Vsak par ji je narekoval en račun. 

 
∙ 5 = 20      5 + 5 + 5 + 5 = 20 
∙ 5 = 25      5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 

30      5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 
∙ 5 = 35      5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 35 
∙ 5 = 40      5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 40 
∙ 5 = 45      5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 45 

∙ 5 = 50    5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 50 

a je učenca vprašala, koliko je bilo pri prvem računu množic. Ta je odgovoril da 

ena. Zatem ga je vprašala, koliko elementov ima množica? Odgovoril je 5. Nato jih je še 

malo spraševala račune poštevanke števila 5, da je videla, koliko so si zapomnili. En 

čenec je štel po 5 do 50, učenka pa nazaj po 5. Potem jim je naročila

zvezke in zapišejo to, kar je napisano na tabli. Zraven so morali risati tudi množice z 

Pri učenju poštevanke števila 3 je učiteljica uporabila PPT-predstavite

da bodo delali množenje števila 3 in množenje s številom 3, kar sta različni stvari. Učence 

je najprej vprašala, kdo bi ji znal šteti po 3 do 30 in nato še nazaj. Javilo se je kar nekaj 

učencev, učiteljica pa je poklicala 2. Nato so se lotili predstavitve. Na prosojnicah so bili 

primeri s sličicami, tako da je bilo konkretno ponazorjeno koliko je npr. 3 

bili narejeni za celotno poštevanko števila 3. Na prvem je bila besedilna naloga z jabolki, 

zraven je bila tudi sličica. »Na vsakem krožniku imamo 2 jabolki. Krožniki pa so trije. 

Učenci so povedali račun: 2 + 2 + 2 = 6 
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elek. Nato je zapisala na 

a je učenca vprašala, koliko je bilo pri prvem računu množic. Ta je odgovoril da 

ena. Zatem ga je vprašala, koliko elementov ima množica? Odgovoril je 5. Nato jih je še 

malo spraševala račune poštevanke števila 5, da je videla, koliko so si zapomnili. En 

čenec je štel po 5 do 50, učenka pa nazaj po 5. Potem jim je naročila, naj odprejo 

zvezke in zapišejo to, kar je napisano na tabli. Zraven so morali risati tudi množice z 

predstavitev. Napovedala je, 

da bodo delali množenje števila 3 in množenje s številom 3, kar sta različni stvari. Učence 

je najprej vprašala, kdo bi ji znal šteti po 3 do 30 in nato še nazaj. Javilo se je kar nekaj 

tili predstavitve. Na prosojnicah so bili 

konkretno ponazorjeno koliko je npr. 3 ∙ 3. Primeri so 

Na prvem je bila besedilna naloga z jabolki, 

. Krožniki pa so trije. 
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3 ∙ 2 = 6  

3 ∙ (2 ∙ 1) = 3 ∙ 2 = 6 

1 + 1 = 2 ∙ 1 = 2 

Učiteljica jih je nato vprašala, kdo bi ji znal napisati poštevanko števila 3. Učenec je prišel 

pred tablo in napisal. Učiteljica mu je pomagala s primeri jabolk na krožniku. »Imaš en 

krožnik s tremi jabolki.« 

3 = 3                                                                               1 ∙ 3 = 3 
3 + 3 = 6                                                     2 ∙ 3 = 6 
3 + 3 + 3 = 9                                                                   3 ∙ 3 = 9 
3 + 3 + 3 + 3 = 12                                                          4 ∙ 3 = 12 
3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15                                                    5 ∙ 3 = 15 
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18                                              6 ∙ 3 = 18 
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 21                                        7 ∙ 3 = 21 
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 24                                 8 ∙ 3 = 24 
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 27                           9 ∙ 3 = 27 
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 +3 = 30                     10 ∙ 3 = 30 
 

Na koncu jim je učiteljica razložila še razliko med množenjem števila 3 in množenje s 

številom 3. Pri prvem je 3 na prvem mestu: 3 ∙ 1, 3 ∙ 2, 3 ∙ 3, 3 ∙ 4 … Pri drugem pa je 3 na 

drugem mestu: 1 ∙ 3, 2 ∙ 3, 3 ∙ 3, 4 ∙ 3 … 

Učenje poštevanke števila 6 so delali na podoben način kot število 5. Učenci so se 

razdelili v skupine, vsaka skupina je dobila list papirja. Na vrh so napisali naslov 

Množenje s številom 6. Dobili so navodilo, da morajo pisati kot zapis seštevanja enakih 

seštevancev in zraven risati tudi množice z elementi. Ko so končali, so vodje skupin prišli 

pred tablo in pisali nanjo to, kar so delali na list, brez risanja množic. Ostali učenci so 

pisali v zvezke.  

Ponavljanje in utrjevanje 

Ponavljali so tako, da jih je učiteljica na začetku ure vprašala račune poštevanke za nazaj. 

Če so imeli nalogo in jim je katera vaja predstavljala težave so jo še enkrat rešili skupaj, 

tako da so se nejasnosti rešile.  
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Pri utrjevanju poštevanke je učiteljica uporabila delovne lističe, ki so bili bolj kratki. Po 

navadi jih je učencem razdelila pred koncem šolske ure. Ti listi so vsebovali samo račune 

ali samo besedilne naloge. Imeli pa so bolj malo časa za reševanje. Kdor je rešil, je 

prinesel list njej in ga je takoj pregledala in napisala tudi oceno. Toda te ocene so bile 

bolj za spodbudo kot zares. Pregledovala je tudi zvezke in delovni učbenik ter ju 

ocenjevala. Tako je po desetih malih ocenah dala neko skupno oceno. Učenci so 

poštevanko utrjevali tudi skupinsko. Razdelila jih je v skupine in jim razdelila delovne 

liste, gledala je tudi na to, da v eni skupini niso bili samo najboljši učenci, torej se je 

zavzemala za heterogene skupine, da bi boljši učenci pomagali slabšim. Utrjevali pa so 

tudi v parih, prav tako z delovnimi listi. Učiteljica je delo v parih in skupinsko delo 

naredila malo bolj tekmovalno. Rekla jim je npr., da bo tisti par, ki bo najbolje rešil, 

ocenjen, ali da bo tista skupina, ki bo najhitreje in pravilno rešila, prav tako dobila ocene. 

Učenci so bili tako na nek način tudi zelo motivirani za delo, pomagali so eden drugemu 

in se s tem učili.  

Deljenje 

Eno uro so ponovili tudi člene pri množenju: prvi faktor, drugi faktor in zmnožek. 

Učiteljica jih je spraševala, katera računska operacija je to, kaj sta prva člena, kaj je 

rezultat. Niso pozabili tudi na deljenje. Vprašala jih je, katera je obratna računska 

operacija množenju in kateri členi so pri deljenju. Zatem so se lotili deljenja s številom 5. 

Učenci so račune pisali na tablo. Vsak račun nekdo drug. Njihov način pisanja računov 

deljenja se je sprva razlikoval od našega in je bil precej nenavaden. Pisali so tako: 

1 ∙ 5 = 5, ker je 5 : 5 = 1 
2 ∙ 5 = 10, ker je 10 : 5 = 2 
3 ∙ 5 = 15, ker je 15 : 5 = 3 
4 ∙ 5 = 20, ker je 20 : 5 = 4 
5 ∙ 5 = 25, ker je 25 : 5 = 5 
6 ∙ 5 = 30, ker je 30 : 5 = 6 
7 ∙ 5 = 35, ker je 35 : 5 = 7 
8 ∙ 5 = 40, ker je 40 : 5 = 8 
9 ∙ 5 = 45, ker je 45 : 5 = 9 
10 ∙ 5 = 50, ker je 50 : 5 = 10  
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Učiteljica jih je zatem vprašala ali 20 lahko delijo tudi s katerim drugim številom, poleg 

števila 5. Učenci so odgovorili da lahko, saj lahko v računu množenja zamenjajo faktorje, 

na primer: 4 ∙ 5 = 5 ∙ 4. Zato je 20 : 5 = 4 in 20 : 4 = 5. Deljenje so ponazorili tudi s 

pomočjo množic. Učiteljica je na tablo narisala množico A. Učencem pa je dala nalogo, 

da bi v tej množici rada imela še 5 podmnožic. Kako bi to naredila? Poklicala je učenko, ki 

je prišla to naredit na tablo. Učenka je najprej preštela vse krogce v množici A in najprej 

izračunala, koliko krogcev gre v vsako podmnožico. Nato pa je podmnožice tudi narisala. 

V zvezke pa so pisali tudi učenci sami.  

 

 

         A 

 

 
 

 

 

 

Naredili so še nekaj primerov, tudi na tablo. Učiteljica je učencu dala nalogo: »Nariši 

množico z desetimi elementi. V podmnožici mora biti pet elementov. Koliko podmnožic 

dobiš?«  

Učiteljica je poudarila oba tipa deljenja, tako delitev kot združevanje.  

Lotili so se tudi besedilnih nalog z izrazi členov pri deljenju:  

• »Deljenec je 20, delitelj je 5. Koliko je količnik?«  

• »Količnik je število 4, delitelj je število 5. Katero število je deljenec?«  

• »Količnik je 6. Deljenec je 30. Koliko je delitelj?« 

V učbeniku so skupaj začeli reševati nalogo, ki je bila kar malce zahtevna. Učiteljica jim je 

postopek reševanja razložila in pokazala na primeru, da bi doma znali rešiti sami. Bila pa 

je v obliki tabele: 
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x y x : 5 y : 5 (x : 5) + (y : 5) x + y (x + y) : 5 

20 15      

40 30      

50 10      

 

Ker je v zadnjem stolpcu npr. račun: 70 : 5 = ___, ki se ga seveda niso učili, jim je 

učiteljica razložila, kako sami lahko pridejo do rezultata. Povedala jim je, da vedo, koliko 

je 50 : 5 = 10 in je napisala takole: 70 = (50 + 20). To se pravi 50 : 5 = 10 in 20 : 5 = 4 in 

nato seštejemo 10 + 4 = 14. To se pravi, je 70 : 5 = 14.  

Pri deljenju števila 8 pa so uporabili drugačen način zapisovanja računov. Tokrat so na 

prvo mesto pisali večkratnike in ne račune množenja. Vendar so si pomagali s 

pomožnimi računi. Tako je vsak račun deljenja imel 3 pomožne račune, ki so navedeni v 

spodnjem kvadratu, za prve tri račune deljenja. 

 

1 ∙ 8 = 8            
8 : 8 = 1 
8 : 1 = 8 

2 ∙ 8 = 16 
16 : 8 = 2 
16 : 2 = 8 

3 ∙ 8 = 24 
24 : 8 = 3 
24 : 3 = 8 

 
8 : 8 = 1 
16 : 8 = 2 
24 : 8 = 3 
32 : 8 = 4 
40 : 8 = 5 
48 : 8 = 6 
56 : 8 = 7 
64 : 8 = 8 
72 : 8 = 9 
80 : 8 = 10 
 

Zopet so rešili tudi nekaj besedilnih nalog z uporabo izrazov pri deljenju: 

• »Deljenec je 40. Količnik je 5. Koliko je delitelj?« 

• »Delitelj je 8. Količnik je 7. Koliko je deljenec?« 

• »Deljenec je 72. Delitelj je 8. Koliko je količnik?«  

Deljenje števila 3 so delali s konkretnimi primeri. Učiteljica je pred tablo poklicala 3 

učence. V skledi je imela koščke kred, ki jih je nato delila učencem. Najprej je rekla, da 
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ima v skledici 3 krede, vsakemu učencu je dala eno. Nato je vprašala učence, koliko 

koščkov kred je dobil vsak učenec in kako se glasi račun. Učenci so odgovorili, da se 

račun glasi 3 : 3 = 1. Potem je učiteljica rekla, da ima 6 koščkov kred. Spet jih je delila 

med učence pred tablo. Ostale je vprašala, koliko koščkov kred dobi vsak učenec in kako 

se glasi račun. Učenci so povedali, da gre račun takole: 6 : 3 = 2. Na takšen način so 

naredili račune vse do 30. Pri večkratniku 15 pa so račune začeli pisati tudi na tablo. En 

učenec je prišel na tablo napisat račun deljenja, uporabljati pa so začeli tudi zvezo z 

množenjem, zato so zraven napisali tudi račun množenja, tako kot to od začetka delajo v 

Sloveniji.  

3 : 3 = 1, ker je 1 ∙ 3 = 3 
6 : 3 = 2, ker je 2 ∙ 3 = 6 
9 : 3 = 3, ker je 3 ∙ 3 = 9 
12 : 3 = 4, ker je 4 ∙ 3 = 12 
15 : 3 = 5, ker je 5 ∙ 3 = 15 
18 : 3 = 6, ker je 6 ∙ 3 = 18 
21 : 3 = 7, ker je 7 ∙ 3 = 21 
24 : 3 = 8, ker je 8 ∙ 3 = 24 
27: 3 = 9, ker je 9 ∙ 3 = 27 
30 : 3 = 10, ker je 10 ∙ 3 = 30 
 
Račune so zatem prepisali še v zvezke in napisali naslov: Deljenje s številom 3.  

Za x manjše/večje število in x-krat manjše/večje število 

Nekaj ur so posebej namenili tudi tem poglavju in ker sem bila ravno prisotna na teh 

urah, bi jih prav tako rada omenila. Učiteljica je učence spraševala, koliko je, če število 3 

za 5-krat ali za 4-krat povečamo. Učenci so govorili rezultate in so vedeli, da gre za 

množenje. Potem pa jih je vprašala, kaj dobimo, če število 3 povečamo za 5. Najprej so 

odgovorili, da 15. Ker je učiteljica vedela, da niso pozorno poslušali in da še vedno 

mislijo, da gre za množenje, jim je dala nalogo na primeru jabolk. Učenci so ugotovili, da 

gre le za seštevanje in da je pravilni rezultat 8. V zvezke so napisali naslov: »Za 5 večje 

število, 5-krat večje število.« Učiteljica je primere najprej pisala na tablo in razlagala, 

učenci pa so ji sledili in poslušali. Uporabila je množico. 
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ZA 5 VEČJE ŠTEVILO 
              + 

5-KRAT VEČJE ŠTEVILO 
∙ 

4 + 5 = 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             4 + 5 = 9 
 

4 ∙ 5 = 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

4 ∙ 5 = 20 
 

 

Potem so se lotili še besedilnih nalog, ki so jih rešili ustno. 

• Katarina ima 4 čokoladne piškote. Biljana ima 5 piškotov več kot Katarina. Miloš 

pa ima 5-krat več piškotov kot Katarina. Koliko piškotov ima Biljana? Koliko jih 

ima Miloš? 

• Biljana ima 9 piškotov. Za koliko več ima od Katarine? Kolikokrat več piškotov pa 

ima Miloš od Katarine?  

Učenci so potem v zvezke prepisali to, kar je bilo na tabli. Tisti, ki je hitro rešil, je 

dobil nalogo, ki jo je učiteljica napisala na tablo. 

a) Za 5 večje od 9: 

b) 5-krat večje od 9: 

Učenka je pri primeru a napisala 5 + 9. Učiteljica jo je popravila, saj je v njenem primeru 

število 5 povečala za 9. Morala bi napisati ravno obratno. Učenka se je takoj popravila. 

Nek učenec je dvignil roko in rekel, da ne razume, kaj je razlika med primerom a in b, 

zato ga je učiteljica poklicala pred tablo in mu dala nek drug primer. Razložila mu je, da 

če je za 5 večje število je vedno plus, če pa je 5-krat večje število, potem je krat. 

a) Za 5 večje od 6: 

b) 5-krat večje od 6: 
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Zatikalo se je še eni učenki in tudi ona je na tabli rešila primer, potem pa jim je učiteljica 

napisala še nekaj primerov, ki so jih morali prepisati v zvezke in rešiti. 

a) Za 5 večje od 4 

b) 5-krat večje od 4 

a) Za 5 večje od 8 

b) 5-krat večje od 8 

a) Za 5 večje od 5 

b) 5-krat večje od 5 

a) Za 5 večje od 3 

b) 5-krat večje od 3 

Naslednjo uro so obravnavali za 5 manjše in 5-krat manjše število. Postavila jim je 

nalogo. Katero število je za 5 manjše od 8 in katero število je 5-krat manjše od 30? 

Učenka je pravilno izračunala oba primera, zato je učiteljica vprašala, kako ve, da je tako. 

Učenka ji je povedala računa: 8 – 5 = 3 in 30 : 5 = 6. V zvezke so napisali nov naslov: Za 5 

manjše število in 5-krat manjše število.  

ZA 5 MANJŠE ŠTEVILO 
                  - 

5-KRAT MANJŠE ŠTEVILO 
                   : 

Učenka je dvignila roko in rekla, da ne razume, kaj pomeni 5-krat manjše število. 

Učiteljica jim je povedala, da morajo ugotoviti odnose. Pri prvem uporabijo računsko 

operacijo odštevanja, pri drugem pa računsko operacijo deljenja. Učenci so primere 

posamezno reševali tudi pred tablo, ostali pa sami v zvezke.  

a) Za 5 manjše število od števila 35 

b) 5-krat manjše število od števila 35 

a) Za 5 manjše število od števila 50 

b) 5-krat manjše število od števila 50 

a) Za 10 manjše število od števila 40 

b) 10-krat manjše število od števila 40 

Učiteljica jim je na tablo napisala tudi tabelo, ki so jo morali prepisati, reševali pa so jo 

tudi pred tablo. Predstavljala jim je malo težav, predvsem pri ugotavljanju a – 5 in a : 5, 

največ pa seveda tistim, ki se poštevanke še niso naučili.  

a 20    40    35 

a – 5   25   15  10  

a : 5  8  9   7   
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Besedilne naloge 

Nekaj ur so posvetili tudi besedilnim nalogam. Sprva so začeli s tistimi lažjimi, kasneje s 

težjimi. Pri besedilnih nalogah, kjer je bilo potrebno napisati račune z eno ali dvema 

računskima operacijama, so imeli učenci kar nekaj težav. Posebej zato, ker niso dobro 

prebrali besedilne naloge. Pri sestavljenih računih je učiteljica zahtevala, da mora biti vse 

napisano kot en račun z oklepaji ali brez.  

Primer: Na vrtu se je paslo 5 krav, zraven pa je kokodakalo 7 kokoši. Koliko nog je bilo 

vse skupaj na vrtu? 

Tu so morali učenci že takoj pisati račun takole: 5 ∙ 4 + 7 ∙ 2 = 20 + 14 = 34 

Niso smeli posebej izračunati koliko nog imajo krave in koliko kokoši, ter potem narediti 

račun seštevanja. Tako jim je naročila učiteljica, da morajo delati le po tem postopku, ki 

so se ga naučili. 

Sledi predstavitev besedilnih nalog, ki so jih učenci reševali: 

• Prvi faktor je 5. Drugi faktor je neznan. Zmnožek je 30. Koliko je drugi faktor? 

• Imamo 8 košar. V vsaki košari je 8 jabolk. Koliko je vseh jabolk? 

• Napiši število, ki je 7-krat večje od števila 8. 

• Peter ima 12 prašičkov. Filip jih ima 4-krat manj. Koliko prašičkov ima Filip? 

• Prvi faktor je 4. Drugi faktor je razlika števil 12 in 4. Koliko je produkt? 

• Drugi faktor je 8. Prvi faktor je vsota števil 1 in 8. Koliko je produkt? 

• Na travniku se pasejo 4 krave in 8 konjev. Koliko nog imajo vsi skupaj? 

• Na tekmovanju v plavanju je sodelovalo 8 učencev, na tekmovanju v krosu pa 6-

krat več.  

A) Koliko učencev je sodelovalo v krosu? 

B) Koliko učencev je sodelovalo skupaj v plavanju in v krosu? 

• Katero število boš dobil, če število 8 povečaš za 3-krat in dobljenemu zmnožku 

dodaš število 47? 

• Milan ima 5 KM, Jovan pa 2-krat več, Zora pa za 2 več. Koliko ima Jovan in koliko 

Zora? 
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• V eni vreči je 40 kg jabolk, v drugi pa 5-krat manj. Koliko kg jabolk je v obeh 

vrečah? 

• V prvi vreči je 56 lešnikov, v drugi pa 8-krat manj. Koliko lešnikov je v obeh vrečah 

skupaj? 

• V eni košari je 48 breskev, v drugi za 8 manj, v tretji košari pa 8-krat manj. Koliko 

breskev je v vseh treh košarah skupaj? 

Zadnje 4 besedilne naloge so učencem predstavljale precej težav zaradi sestavljenih 

računov. Učiteljica jim je naloge razložila s pomočjo sličic, da so si jih lažje predstavljali. 

Pri zadnji nalogi pa sem tudi sama malo skeptična, saj je malce dvoumna. Zraven bi 

dodala še kakšen podatek več, da bi bila naloga razumljivejša, in sicer: »V eni košari je 48 

breskev, v drugi za 8 manj, v tretji košari pa 8-krat manj kot v prvi. Koliko breskev je v 

vseh treh košarah skupaj?« Pri prvotni besedilni nalogi sem se vprašala, 8-krat manj kot 

v kateri košari, saj bi se račun izšel tudi, če bi računal breskve iz tretje košare glede na 

prvo in glede na drugo.   

 

Takole pa je izgledalo njihovo preverjnje znanja: 

1. Navedi računske operacije in imena členov. 

_______________ 5 + 10 = 15                                   __________________   25 – 10 = 15 

 

_______________ 8 ∙ 9 = 72                                      ____________________ 36: 4 = 9 

 

2. Napiši števila, ki so deljiva s 4, nahajajo pa se med 4 in 40. 

 

3. Vsoto števil 6 in 3 pomnoži z 8. 

 

4. Dedek je star 64 let. Babica je mlajša od njega 8 let. Vnuk je 8-krat mlajši od 

dedka.  

a) Koliko let ima babica? 
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b) Koliko let ima vnuk? 

c) Izračunaj vsoto babičinih in vnukovih let. 

d) Za koliko let je babica starejša od vnuka? 

 

5. Na tekmovanju v košarki je sodelovalo 4 ekip po 8 učencev, na tekmovanju v 

odbojki pa 4 ekipe po 5 učencev. Katerih učencev je bilo več in za koliko? 

Zakon o združevanju – asociativnostni zakon 

Eno uro so posebej posvetili zakonu o združevanju. Učiteljica je temo napovedala s tem, 

da so ponovili prvi zakon, ki so ga pri množenju že spoznali, in sicer zakon o zamenjavi. 

Nato so skupaj naredili primer, ki ga je povedala učiteljica: »Imamo 2 vrsti in 4 klopi v 

vsaki vrsti. V vsaki klopi pa sedita 2 učenca. Kako bi napisali račun, da bi dobili število 

učencev v vseh klopeh in vrstah?« 

Na tablo je napisala 2 načina: 

1) 2 ∙ 4 ∙ 2 = (2 ∙ 4) ∙ 2 = 8 ∙ 2 = 16        

2) 2 ∙ 4 ∙ 2 = 2 ∙ (4 ∙ 2) = 2 ∙ 8 = 16 

Učence je vprašala, ali to lahko zapišejo tudi s črkami. Učenci so ji nato narekovali, kako s 

črkami napišejo oba načina: 

1) (a ∙ b) ∙ c 

2) a ∙ (b ∙ c)   

Skupaj so prišli do zaključka, da sta načina enaka, ker je rezultat v obeh primerih enak, 

niso pa razložili razlike v načinu razmišljanja, ki privede do 1. oz. do 2. zapisa. 

(a ∙ b) ∙ c = a ∙ (b ∙ c) 

Učenci so naredili še nekaj primerov na tabli. Vsak, ki je prišel pred tablo, je moral na 

glas govoriti to, kar je pisal.  

1) 4 ∙ 3 ∙ 2 = (4 ∙ 3) ∙ 2 = 12 ∙ 2 = 24 

2) 4 ∙ 3 ∙ 2 = 4 ∙ ( 3 ∙ 2) = 4 ∙ 6 = 24 
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1) 5 ∙ 4 ∙ 2 = (5 ∙ 4) ∙ 2 = 20 ∙ 2 = 40 

2) 5 ∙ 4 ∙ 2 = 5 ∙ (4 ∙ 2) = 5 ∙ 8 = 40 

 

1) 2 ∙ 3 ∙ 4 = (2 ∙ 3) ∙ 4 = 6 ∙ 4 = 24 

2) 2 ∙ 3 ∙ 4 = 2 ∙ (3 ∙ 4) = 2 ∙ 12 = 24 

Teh primerov niso konkretno ponazorili s primeri iz vsakdanjega življenja. Tak primer je 

bil le prvi, ko so s primerom iz šolskih klopi ugotavljali, koliko učencev sedi v vseh klopeh. 

Nadaljnje primere so delali zgolj iz pravila, ki so ga zapisali na simbolni ravni. 

Ko so to usvojili, jim je učiteljica rekla, da bodo delali še na tretji način, z uporabo 

komutativnosti.  

3) 2 ∙ 3 ∙ 4 = (2 ∙ 4) ∙ 3 = 8 ∙ 3 = 24 

 

(a ∙ c) ∙ b 

                     Asociativnost in komutativnost 

1. način: združevanje 1 in 2 

2. način: združevanje 2 in 3 

3. način: združevanje 1 in 3 

pri čemer se produkt ne spremeni 

Učenci so vsak zase rešili še dva računa na vse tri načine: 

2 ∙ 3 ∙ 3 = 

2 ∙ 4 ∙ 5 = 

 

4.1.3 Primerjava/analiza načinov poučevanja v Sloveniji in Bosni in Hercegovini 

Na koncu bi povzela, da se poučevanje poštevanke v obeh državah ne razlikuje bistveno. 

Kljub temu pa lahko poudarimo nekatere očitne razlike,  ki jih opazimo. V Sloveniji tako 

opazimo večji poudarek na konkretnem nivoju in osmišljanju situacij, medtem ko je v 

Bosni in Hercegovini poudarek na grafičnem in simbolnem nivoju. V Bosni sledi hiter 

prehod na samo računanje in zahtevne primere, tudi zapise z neznankami. Vsebina se 
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torej hitreje razširi na bolj abstrakten in tudi matematično zahtevnejši nivo. V Sloveniji so 

vaje za ponavljanje in utrjevanje učencem bolj zanimive in zabavne, saj učiteljica 

vključuje razne didaktične igre. V Bosni pa učiteljica le postavlja račune, ki jih učenci 

izračunajo. Pogosteje rešujejo tudi krajša preverjanja znanja v obliki delovnih lističev. 

Čeprav pri obravnavanju poštevanke v Sloveniji nisem posebej izpostavila vsebin o 

besedilnih nalogah in zakona o združevanju, jih ne smemo pozabiti. Tudi v naših šolah 

učenci rešujejo besedilne naloge in spoznajo zakon o združevanju, le da ob obravnavi 

omenjenih tem nisem bila prisotna in zato težko napišem, kako točno in na kakšen način 

so to obravnavali. 

 

4.2 Preizkus znanja 

S preizkusom znanja (priloga 1) sem preverjala osnovna in konceptualna znanja, 

proceduralno znanje in problemsko znanje učencev obeh držav. Učencem sem razdelila 

enak preizkus znanja in jim na voljo dala 45 minut. Ker je bil v enem razredu učenec z 

učnimi težavami, sem njegov čas pisanja malce podaljšala. Preden sem razdelila 

preizkuse, sem jim dala natančna navodila, kako reševati, ko pa so imeli preizkuse pred 

seboj, smo skupaj prebrali naloge, da so lahko takoj vprašali, če katere naloge niso 

razumeli. Učni cilji, ki naj bi jih učenci dosegli, pa so bili:  

UČENEC:  

• zna množiti in deliti v obsegu do 100, 

• pozna pojem večkratnik,  

• izračuna vrednost številskega izraza z upoštevanjem vrstnega reda računskih 

operacij, 

• razlikuje med za x večje število in x-krat večje število, 

• zna reševati besedilne naloge, 

• zna poiskati pravilen račun glede na slikovni prikaz, 

• zna samostojno napisati besedilno nalogo k danemu računu. 

Z naslednjimi tabelami in grafi bom predstavila rezultate posameznih nalog in dosežkov, 

ki so jih dosegli slovenski in bosanski učenci. 
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Do teh podatkov sem prišla 

nalogo posebej izračunala aritmetično sredino. To pomeni

dosegli učenci pri 1. nalogi in nato delil

posebej za eno šolo in posebej za drugo.

TČ= Tone Čufar (SLO)   BĆ= Bran

 

Graf 1: Povprečje točk  

Iz grafa se lepo vidi, kakšna so bila odstopanja obeh šol pri določeni nalogi. V povprečju 

so vse možne točke dosegli le učenci OŠ Branko Ćopić

pa bili učenci OŠ Branko Ćopić 

boljše rezultate. Pri šestih nalogah razlike niso velike

in 8. nalogi pa so razlike večje. Vidimo tudi, da so 

0.00

2.00

4.00
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 1. nal. 2. nal. 

možne 
točke 

12 12 

povprečje 
točk TČ 
delež točk 
[%] 

11.18 
 
93,17 

10.64 
 
88,67 

povprečje 
točk BĆ 
delež točk 
[%] 

11.88 
 
99 

11.35 
 
94,58 

Tabela 1: Povprečje točk  
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Do teh podatkov sem prišla tako, da sem popravila vse preizkuse učencev in za 

aritmetično sredino. To pomeni, da sem seštela točke, ki so jih 

dosegli učenci pri 1. nalogi in nato delila s številom učencev, ki so preizkuse

posebej za eno šolo in posebej za drugo. 

Branko Ćopić (BIH) 

 

se lepo vidi, kakšna so bila odstopanja obeh šol pri določeni nalogi. V povprečju 

očke dosegli le učenci OŠ Branko Ćopić pri 7. nalogi, drugje pa nihče. So 

OŠ Branko Ćopić uspešnejši pri večini nalog, saj so v povprečju 

boljše rezultate. Pri šestih nalogah razlike niso velike, odstopanja so le manjša. Pri 3., 7. 

večje. Vidimo tudi, da so učenci v povprečju dosegali visoke 

4. nal. 5. nal. 6. nal. 7. nal. 8. nal. 9. nal. 10. 
nal.

11. 
nal.
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nal. 
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nal. 
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učencev in za vsako 

, da sem seštela točke, ki so jih 

a s številom učencev, ki so preizkuse rešili, 
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rezultate, le 10. naloga jim je predstavljala največ težav, saj so bili slovenski učenci komaj 

36% uspešni, bosanski pa 53%. V nadaljevanju bom predstavila analizo posameznih znanj 

po Gagneju, ki so jih dosegali učenci obeh držav. 

4.2.1 Analiza doseganja osnovnega in konceptualnega znanja 

Naslednje razpredelnice in graf predstavljajo doseganje osnovnega in konceptualnega 

znanja učencev. Naloge, ki so preverjale to znanje, so bile 4., 6. in 11. naloga, saj so 

preverjale poznavanje pojmov in priklic znanja. 

Naloge: 

4. Obkroži večkratnike števila 6. 
 
3,  6,  9, 12,  18,  24,  28,  30,  34,  36,  39,  42,  48,  53,  54,  60. 
 
 
 

6. Izpolni tabelo. 
 
 7 5 2 9 6 
za 7 večje 
število 

     

7× večje 
število 

     

 

11. Obkroži račun, ki ustreza sličici. 

a) 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

4 · 5 

4 + 5  

5 · 5 

20 : 4 

3 + 3 
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b) 

 

 

 

 

 

 

c)  

 

 

 

 

 

 

Podatki v tabeli nam predstavljajo, koliko je bilo možnih točk pri vsaki nalogi. V drugi 

vrstici je povprečje točk, ki so ga dosegli učenci pri nalogah. Seštela sem točke, ki so jih 

dosegli učenci pri posamezni nalogi in delila s številom učencev, ki so preizkuse rešili. V 

tretji vrstici sem izračunala odstotke, ki so jih dosegli učenci glede na povprečje 

doseženih točk. Nato pa sem v zadnji vrstici izračunala povprečje znanja vseh nalog, ki 

preverjale osnovno in konceptualno znanje po Gagneju. Seštela sem odstotek doseženih 

točk in delila s 3, ker so osnovno in konceptualno znanje preverjale tri naloge.

OŠ Branko Ćopić Prnjavor – BIH

 4. nal

Možne točke 5 

Povprečje doseženih 
točk učencev 

4,06

Odstotek doseženih točk 81,2

Povprečje znanja obeh 
nalog v % 

 

Tabela 2: Osnovna znanja BĆ 
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Podatki v tabeli nam predstavljajo, koliko je bilo možnih točk pri vsaki nalogi. V drugi 

vrstici je povprečje točk, ki so ga dosegli učenci pri nalogah. Seštela sem točke, ki so jih 

učenci pri posamezni nalogi in delila s številom učencev, ki so preizkuse rešili. V 

tretji vrstici sem izračunala odstotke, ki so jih dosegli učenci glede na povprečje 

doseženih točk. Nato pa sem v zadnji vrstici izračunala povprečje znanja vseh nalog, ki 

preverjale osnovno in konceptualno znanje po Gagneju. Seštela sem odstotek doseženih 

točk in delila s 3, ker so osnovno in konceptualno znanje preverjale tri naloge.

BIH 

4. nal. 6. nal. 11. nal.  

 10 5  

4,06 9,59 3,65  

81,2 95,9 73  

  83,37

4 + 6 

6 · 4 

4 · 4 

4 + 4 

5 + 5 

1 · 3 

15 : 5 

3 + 5 

5 · 3 

Praštalo V. (2012). Primerjava znanja poštevanke učencev Slovenije in Bosne in Hercegovine. 

Podatki v tabeli nam predstavljajo, koliko je bilo možnih točk pri vsaki nalogi. V drugi 

vrstici je povprečje točk, ki so ga dosegli učenci pri nalogah. Seštela sem točke, ki so jih 

učenci pri posamezni nalogi in delila s številom učencev, ki so preizkuse rešili. V 

tretji vrstici sem izračunala odstotke, ki so jih dosegli učenci glede na povprečje 

doseženih točk. Nato pa sem v zadnji vrstici izračunala povprečje znanja vseh nalog, ki so 

preverjale osnovno in konceptualno znanje po Gagneju. Seštela sem odstotek doseženih 

točk in delila s 3, ker so osnovno in konceptualno znanje preverjale tri naloge. 

 

 

 

 

83,37 
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OŠ Toneta Čufarja Jesenice – SLO 

 4. nal. 6. nal. 11. nal.  

Možne točke 5 10 5  

Povprečje doseženih 
točk učencev 

4,70 8,86 3,68  

Odstotek doseženih točk 94 88,6 73,6  

Povprečje znanja obeh 
nalog v % 

   85,4 

 

 

 

Graf 2: Delež usvojenih osnovnih in konceptualnih znanj obeh šol  

Razvidno je, da imajo vsi učenci dobro usvojeno osnovno in konceptualno znanje, saj so 

v povprečju vseh nalog skupaj, dosegli več kot 80 %. Tako v večini poznajo in oblikujejo 

pojme ter dejstva in si znajo priklicati v spomin znanje, ki ga imajo. Slovenski učenci so 

bili uspešnejši pri 4. nalogi, kjer so morali obkrožiti večkratnike ter pri 11. nalogi, kjer so 

slike povezali z računom. Bosanski učenci so bili uspešnejši pri 6. nalogi, kjer so morali 

izpolnjevati tabelo. 

4.2.2 Analiza doseganja proceduralnega znanja 

Naloge 1., 2., 3., 5., 8. in 9. so preverjale proceduralno znanje učencev in so preverjale 

uporabo pravil, računskih postopkov in reševanje sestavljenih besedilnih nalog. Rezultati 

so predstavljeni v naslednjih tabelah in z grafom v odstotkih. Do teh rezultatov sem 

prišla na enak način kot zgoraj pri analizi osnovnega in konceptualnega znanja.   
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Tabela 3: Osnovna znanja TČ 
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Branko Ćopić 
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Naloge: 

1. Izračunaj. 
 
6 · 5  =  ____                                   7 · 9 = ____               8 · 2 = ____ 

4 · 8 =  ____                                   2 · 4 =  ____                        5 · 5 = ____ 

8 ·          = 24                                 5 ·           = 50              7 ·         = 42 

         ·  3 = 18                                         · 9 = 18                                · 10 = 0 

 

2. Izračunaj. 
 
49 : 7 = ____                         14 : 2 = ____                             24 : 6 = ____ 

36 : 4 = ____                         48 : 8 = ____                             35 : 5 = ____ 

54 :          = 9                         36 :          = 6                             100 :         = 10 

         : 5 = 8                                  : 7 = 4                                         : 3 = 10 

 

3. Izračunaj. 

4 + 5 · 7 = _____                       5 · 3 + 15 = ______                 26 – 18 : 2 = _____ 

6 + 3 · 8 = _____                       8 – 4 : 2 = ____                    45 : 5 + 81 : 9 = ____ 

9 – 4 · 2 = _____                      24 : 6 – 3 = _____                 9 · 4 – 18 : 2 = _____ 

 

5. Izračunaj. 
 

· 4 : 4 

 36  0   24 

3  5  10 8  

 

8. Reši besedilno nalogo. 
 
Ob ribniku se je sončilo 8 račk. K ribniku so nato prišle še 3 srnice, da bi se 

odžejale. Koliko nog je bilo vse skupaj pri ribniku? 

 
Račun: _________________________________________ 
 
Odgovor: ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 
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9. Reši besedilno nalogo. 
 
V vazah je bilo 35 rož. V vsaki vazi je bilo 5 rož. Koliko vaz smo imeli?    
 
Račun: _______________________________________ 
 
Odgovor: ________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

 

OŠ Branko Ćopić Prnjavor – BIH 

 1. nal. 2. nal. 3. nal. 5. nal. 8. nal. 9. nal.  

Možne točke 12 12 9 7 3 2  

Povprečje 
doseženih točk 
učencev 

11,88 11,35 7,65 6,82 2,35 1,88  

Odstotek doseženih 
točk 

99 94,58 85 97,43 78,33 94  

Povprečje znanja 
vseh nalog v % 

      91,39 

Tabela 4: Proceduralna znanja BĆ 

OŠ Toneta Čufarja Jesenice – SLO 

 1. nal. 2. nal. 3. nal. 5. nal. 8. nal. 9. nal.  

Možne točke 12 12 9 7 3 2  

Povprečje 
doseženih točk 
učencev 

11,18 10,64 5,18 6,59 1,59 1,82  

Odstotek doseženih 
točk 

93,17 88,67 57,56 94,14 53 91  

Povprečje znanja 
vseh nalog v % 

      79,59 

Tabela 5: Proceduralna znanja TČ 
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Graf 3: Delež doseganja proceduralnih znanj obeh šol  

Tu se vidi, da je razlika med OŠ Branko Ćopić in OŠ Toneta Čufarja že bolj opazna, saj 

predstavlja kar 10 %. Učenci v Bosni so tako boljši pri poznavanju in obvladanju 

algoritmov in postopkov, uporabi pravil in zakonov. Čeprav so slovenski učenci slabši od 

njih, so še vedno dosegli dober rezultat, saj to taksonomsko raven dosega skoraj 80 %. 

Pri vseh nalogah proceduralnega znanja so bili učenci iz Bosne in Hercegovine boljši od 

slovenskih vrstnikov in so procentualno dosegli višje rezultate. Razlogi, zakaj je tako, so 

lahko v tem, da so v Bosni in Hercegovini delali več z besedilnimi nalogami. Pri 

sestavljenih računih pa so bili bolj pozorni na vrstni red reševanja, saj je učiteljica veliko 

poudarjala, na kakšen način se takšni računi računajo. Poudariti moram, da sem z vsemi 

učenci pred reševanjem preizkusa ponovila, kako se tovrstni računi rešujejo. Očitno so 

nekateri učenci med samim reševanjem na to preprosto pozabili, od prej pa mogoče niso 

imeli dovolj utrjenega znanja, kakšen je vrstni red računanja sestavljenih računov.  

4.2.3 Analiza doseganja problemskega znanja 

Nalogi 7 in 10  pa sta bili problemski in sta učencem predstavljali največ težav, ker so 

morali do rešitev priti z uporabo lastnega mišljenja in po poti, ki ni bila točno določena 

vnaprej. 
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Nalogi: 

7. Z uporabo računske operacije množenja napiši čim več možnih računov, da 

dobiš rezultat v oblačku. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. K danemu računu napiši besedilno nalogo. 

20 : 4 = 

Besedilna naloga: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

OŠ Branko Ćopić Prnjavor  – BIH 

 7. nal. 10. nal.  

Možne točke 4 3  

Povprečje doseženih 
točk učencev 

4 1,59  

Odstotek doseženih točk 100 53  

Povprečje znanja vseh 
nalog v % 

  76,5 

Tabela 6: Problemska znanja BĆ 

OŠ Toneta Čufarja Jesenice – SLO 

 7. nal. 10. nal.  

Možne točke 4 3  

Povprečje doseženih 
točk učencev 

2,09 1,09  

Odstotek doseženih točk 52,25 36,33  

Povprečje znanja vseh 
nalog v % 

  44,29 

Tabela 7: Problemska znanja TČ 

24 40 



Praštalo V. (2012). Primerjava znanja poštevanke učencev Slovenije in Bosne in Hercegovine. 
Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakuteta. 
 

64 
 

 

Graf 4: Delež usvojenih problemskih znanj obeh šol  

Že samo ime nam pove, da problemsko znanje predstavlja nek problem in so imeli zato 

učenci obeh držav pri teh dveh nalogah nekaj več težav. Bistvo teh nalog je, da učenci 

sami z lastnim razmišljanjem pridejo do določenih spoznanj, na podlagi osnovnega in 

konceptualnega znanja, ki so ga usvojili pri pouku. Zopet so bili boljši učenci iz Bosne in 

Hercegovine in so v povprečju dosegli 76% uspešnost, medtem ko so slovenski učenci 

dosegli v povprečju 44 %. Bosanski učenci so bili uspešnejši pri obeh nalogah 

problemskega tipa. Pri 7. nalogi so bili bosanski učenci v povprečju kar 100% uspešni in 

so dosegli vse možne točke. Pri tej nalogi moram poudariti, da so bile možne tudi 

dodatne točke, ker je bila naloga neomejena. To pomeni da od učencev nisem zahtevala 

le tistih računov, ki so se jih naučili pri poštevanki števil 4, 6, 3, 8, 10 in 5, da so dobili 

rezultat 24 ali 40. Učenci so svoje znanje lahko razširili na to, česar se v šoli niso učili in 

so lahko napisali tudi naslednje račune: 1 ∙ 24, 2 ∙ 12, 12 ∙ 2, 1 ∙ 40, 2 ∙ 20, 20 ∙ 2. 

Ti rezultati se mi zdijo najbolj presenetljivi, saj se mi je zdel pristop v slovenski šoli bolj 

kvalitetno zasnovan. Večji poudarek je bil na razumevanju poštevanke, na konkretizaciji 

in veliko je bilo raznolikih načinov utrjevanja. Slovenski učenci so 7. nalogo reševali pri 

pouku in so se torej z njo že srečali, pri preizkusu pa so bili polovično uspešni. 10. naloga 

je bila za marsikoga res trd oreh, saj so si sami morali izmisliti neko besedilo na dani 

račun. Mogoče so bili bosanski učenci uspešnejši pri pisanju besedila zato, ker so imeli 

več izkušenj z besedilnimi nalogami. Ne moremo pa reči, da jih v slovenskih šolah 

zanemarjamo in da se učenci z njimi ne soočajo. Tudi pri nas učitelji uporabljajo 
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besedilne naloge, vendar v tem primeru mogoče ne tako pogosto kot v primerjavi z 

Bosno in Hercegovino. 

V naslednji tabeli je primerjava rezultatov vseh treh tipov znanj po Gagneju. Razlike 

naraščajo s tipom znanja. Pri osnovnem znanju je razlika minimalna. Pri proceduralnem 

je razlika že očitna, vendar učenci obeh držav dosegajo visoko povprečje, medtem ko se 

pri problemskem znanju razlika še poveča in se tudi povprečje znanja bisteno zniža.  

 SLOVENIJA BOSNA IN HERCEGOVINA 

OSNOVNO IN KONCEPTUALNO ZNANJE 85,4 % 83,37 % 

PROCEDURALNO ZNANJE 79,59 % 91,39 % 

PROBLEMSKO ZNANJE 44,29 % 76,5 % 

Tabela 8: Primerjava deleža znanj obeh šol glede na nivo znanj po Gagneju 

 

4.2.4 Najpogostejše napake in druge posebnosti učencev pri reševanju nalog 

Naloge osnovnega in konceptualnega znanja 

Nekateri učenci so delali napake pri izpolnjevanju tabele, ko so prištevali število 

dobljenemu rezultatu iz zgornje vrstice, namesto da bi množili s številom, ki je napisano 

na vrhu: 

 

Naloge proceduralnega znanja 

Učenci so imeli veliko težav pri sestavljenih računih. Niso upoštevali vrstnega reda 

računanja: najprej množiš in deliš, šele nato seštevaš in odštevaš. To smo posebej 

poudarili tudi pred pisanjem preizkusa, vendar so učenci na to pozabili. Kar sem še 

opazila in je treba poudariti, je, da slovenski učenci zraven niso pisali vmesnih rezultatov, 
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temveč takoj končni rezultat, medtem ko so bosanski učenci pisali vmesne rezultate. 

Učenci obeh držav so sestavljene račune obravnavali tudi med poukom, tako da jim 

naloga ni bila neznana. 

Primeri reševanja sestavljenih računov učencev: 

Učenec je reševal po  vrsti od leve proti desni, zato je v vseh 

treh primerih najprej uporabil operaciji seštevanja in 

odštevanja, namesto da bi najprej uporabil operacijo 

množenja. 

 

 

V prvem primeru je učenec zopet dal prednost 

odštevanju namesto deljenju, kar je posledica reševanja v 

smeri od leve proti desni in je zato prišel do nepravilnega 

rezultata. V drugem primeru je najprej delil in 

dobljenemu rezultatu prištel 81, tako je dobil število 90, ki ga je delil z 9 in dobil rezultat 

10. Vidimo da je ponovno reševal v smeri od leve proti desni. 

V zadnjem primeru je zmnožil števili in dobil rezultat 36, od katerega je odštel 18 in dobil 

število 18, ki ga je pozabil  deliti še z 2. 

 

Tudi besedilna naloga s sestavljenim računom je povzročala veliko težav. Učenci niso 

dobro prebrali besedila in zato niso uporabili točnih podatkov. Nekateri so nalogo rešili 

malo na pamet in malo pisno, kar me je motilo, saj se mi zdi potrebno, da učenci 

napišejo vse račune, da učitelj potem ve, kako je posameznik do končnega rezultata 

sploh prišel.  
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V Bosni in Hercegovini je to nalogo v celoti pravilno rešilo 13 učencev od 17, v Sloveniji 

pa 15 učencev od 22. Poudarila bi tudi to, da so vsi tisti bosanski učenci, ki so nalogo 

pravilno rešili, napisali le en račun in to na način, ki so se ga učili pri pouku, saj jih je 

učiteljica pri tovrstnih primerih vedno opozarjala, da morajo reševati tako, kot so se učili. 
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Nekateri so pisali tudi brez oklepajev: 

 

 

Slovenski učenci so v večini primerov reševali nalogo tako, da so zapisali 2 ločena računa:  

 

 

Napake učencev pri tej besedilni nalogi so izgledale takole: 

 

Učenec je upošteval le številčna podatka in ju zmnožil. Ni bil pozoren na besedilo in zato 

ni upošteval da imajo race 2 nogi in srne 4.  
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Učenec je v tem primeru seštel, koliko živali je bilo vse skupaj pri ribniku. Pozabil pa je, 

da nimajo vse živali enakega števila nog. Srne imajo namreč 4 noge, on pa je računal 

tako, da imajo tudi srne le 2 nogi. 

 

 

Tu je učenec na pamet izračunal, koliko nog imajo vse račke in dobil rezultat 16. Nato pa 

je ta rezultat množil s številom srn, kar je popolnoma nepravilno in si je nalogo precej  

otežil. Učenec besedilne naloge ni razumel, saj je števila le kombiniral v nesmiselne 

povezave. 
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Učenec je nalogo začel reševati na pravilen način. Upošteval je število račk in tudi 

njihovo število nog. Vidi se, da je vedel tudi za število nog, ki jih imajo srne, vendar je 

pozabil da so pri ribniku 3 srne in ne ena sama. 

 

Problemska naloga 

Največjo težavo je učencem predstavljala problemska naloga, kjer so morali k danemu 

računu napisati besedilno nalogo. Nekateri učenci so nalogo dobro začeli, potem pa so 

se zmotili pri vprašanju. Naj navedem nekaj primerov:  

 

� *V škatlah je bilo 20 čokoladic. Prijateljicam sem dala po 4 čokolade. Koliko so 

dobile? 

Učenec je napačno zastavil celotno nalogo. Že v besedilu pove, da je razdelil prijateljicam 

po 4 čokolade, potem pa sprašuje koliko so dobile. Odgovor na to vprašanje je torej 4. 
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� *Mama ima 20 bonbonov. Razdelila jih bo štirim otrokom. Koliko bonbonov bo 

dobil vsak otrok? 

Učenec je pravilno razmišljal ob sestavi besedilne naloge, vendar je pozabil poudariti na 

pravično razdelitev bonbonov. 

 

 

� *Maja je nabrala 20 rož, ki jih bo dala v 4 vaze. Koliko rož bo dala v vsako vazo? 

Tudi pri v tem primeru je učenec pozabil na pravično razdelitev rož v vaze. V prvo vazo 

lahko namreč damo 5 rož, v drugo 7, v tretjo 6 in v četrto 2. 
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� *Miha je bil zunaj. Imel je 20 bonbonov. Razdelil jih je med štiri prijatelje. Koliko 

vsak dobi? 

Prav tako je tudi pri tej besedilni nalogi učenec pozabil, da mora Miha pravično razdeliti 

20 bonbonov, da vsak dobi enako. 

Nekateri so se znašli in so napisali takole: 

 

� *Deljenec je 20, delitelj je 4. Koliko je količnik? 

Učenci, ki so se spomnili tega tipa besedilnih nalog, so preprosto zapisali nalogo z 

uporabo členov. Pomembno pri tem je, da člene poznaš in da ne mešaš deljenca z 

deliteljem. 

 

Tisti, ki so dobro začeli in so tudi dobro mislili, so pozabili napisati npr. pravično razdelila, 

saj lahko 20 čokoladic razdeliš med 4 otroke tako, da jih nekdo dobi 6, drugi 5, tretji 7 in 

četrti samo 2. Poudarek mora biti na enaki ali pravični porazdelitvi. Besedilno nalogo je 

torej v celoti pravilno napisalo 7 od 22 učencev iz Slovenije in 7 od 17 učencev iz Bosne, 

kar je dokaj slab uspeh. 
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4.3 Vprašalnik za učiteljici 

Za učiteljici sem pripravila vprašalnik o njunem pogledu na poučevanje poštevanke v 

njuni učiteljski karieri. Vprašalnik je vseboval vprašanja odprtega tipa. Odgovori so 

dobesedno prepisani oz. prevedeni.  

VPRAŠALNIK ZA UČITELJICI 

1. Koliko let že poučujete na razredni stopnji?    

SLO učiteljica: 15 let 

BIH učiteljica: 31 godina (*let) 

2. Ali vam je prehod iz 8-letne OŠ v 9-letno OŠ predstavljal težave? Kje, na katerem 

področju? 

 

SLO učiteljica: Prehod mi ni prestavljal nobenih težav, saj sem takrat poučevala v 2. 

razredu in ni bilo večjih razlik. Res pa je, da pred tem nisem nikoli poučevala v 1. razredu. 

BIH učiteljica: Prelazak sa 8-godišnje osnovne škole u 9-godišnju osnovnu školu nije 

predstavljalo probleme.  

(*Prehod iz 8-letne osnovne šole v 9-letno osnovno šolo ni predstavljal problemov.) 

3. Na kakšen način poučujete poštevanko?  

SLO učiteljica: Poštevanko vpeljem preko seštevanja enakih seštevancev in na 

konkretnem primeru. 

BIH učiteljica: U našim školama se izučavanje operacije množenja zasniva na strategiji 

razumijevanja množenja kao zbira jednakih sabiraka.  

(*V naših šolah je poučevanje operacije množenja zasnovano na strategiji razumevanja 

množenja kot seštevanje enakih seštevancev.) 

4. Ali se je način poučevanja poštevanke kaj spremenil od takrat, ko ste začeli poučevati? 

SLO učiteljica: Ne. 
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BIH učiteljica: Da, uvođenjem novih  metoda i oblika rada.  

(*Da, z uvajanjem novih metod in oblik dela.) 

5. Ali pri poučevanju poštevanke uporabljate didaktična sredstva? Katera? 

SLO učiteljica: Da. Kocke, palčke, … 

BIH učiteljica: Da, raznobojni žetoni kružnog ili drugog oblika, raznobojne kuglice, pali 

drvca ili štapići, aplikacije (nestruktuirani didaktički materijali), obojeni štapići, slagalica, 

razne domine, kocke za igru, razni štampani materijali kompjuterske prezentacije 

(strukturirani didaktički materijali).  

(*Da, barvni žetoni ali žetoni drugih oblik, barvne kroglice, lesene paličice, aplikacije 

(nestrukturirani didaktični pripomočki), obarvane paličice, sestavljanke, razne domine, 

igralne kocke, razni natisnjeni materiali, računalniške predstavitve (strukturirani 

didaktični pripomočki.) 

6. Ali se pri poučevanju poštevanke poslužujete moderne tehnologije/računalnika? 

Koliko ur namenite delu z njim? 

SLO učiteljica: Računalnik uporabljam za utrjevanje poštevanke. Okoli 6 ur. 

BIH učiteljica: Da, od 10 do 15 školskih časova.  

(*Da, od 10 do 15 šolskih ur.) 

7. Ali učenci pri utrjevanju poštevanke pri pouku uporabljajo računalniške igre?  

SLO učiteljica: Da, saj je kar nekaj strani tako zastavljenih. 

BIH učiteljica: Svaki učenik nema svoj kompjuter pa koristimo VIDEO-BIN.  

(*Vsak učenec nima svojega računalnika zato uporabljamo projektor.) 

8. Koliko ur namenite utrjevanju poštevanke (za eno število)? Ali se vam zdi to dovolj? 

SLO učiteljica: 1 – 2 uri. Odvisno. Za 7, 8, 9 bi bilo lahko več. Vendar večina učencev hitro 

usvoji poštevanko, za tiste, ki imajo težave, pa bi bilo potrebno več časa, hkrati pa tudi 

več domačega dela. 
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BIH učiteljica: Za dva broja koristim jedan čas utvrđivanja. Mislim, da je to dovoljno. 

(*Za dve števili porabimo eno šolsko uro utrjevanja. Mislim, da je to dovolj.) 

9. S katerimi težavami se soočajo učenci pri učenju poštevanke? 

SLO učiteljica: Zamenjujejo razultate. 

BIH učiteljica: Ako tablicu memorišu bez razumijevanja.  

(*Če si poštevanko zapomnijo brez razumevanja.) 

10. Kaj je po vašem mnenju največja težava otrok pri učenju poštevanke? 

SLO učiteljica: Poštevanko se je treba naučiti do avtomatizma – v šoli in doma. Premalo 

vaje. 

BIH učiteljica: Kod učenika koji nisu savladali sabiranje i oduzimanje do 100. 

(*Če učenci niso usvojili seštevanja in odštevanja do 100.) 

11. Kakšni so vaši testi preverjanja znanja? Se držite tradicionalnih nalog, kjer je le ena 

možna rešitev in pot, ali jim daste tudi naloge odprtega tipa? 

SLO učiteljica: Oboje. Pri poštevanki so pomembni rezultati – zato računi. 

Pri besedilnih nalogah pa dopuščam več možnosti, samo da je rezultat pravilen in da 

vidim, da otrok razume nalogo, da zna odgovoriti, kaj je sploh izračunal. 

BIH učiteljica: Koristim kontrolne zadatke objektivnog tipa gdje ima više načina do 

rješenja.  

(*Uporabljam kontrolne naloge objektivnega tipa, kjer je več načinov do rešitve.) 

12. Ste že slišali za Gagnéjevo taksonomijo znanja in ali jo kdaj uporabljate pri 

preverjanju znanja? 

SLO učiteljica: Da. 

BIH učiteljica: Da. 
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13. Ali poštevanka predstavlja eno temeljnih matematičnih znanj brez katere učenci ne 

morejo napredovati v višje razrede in zakaj? 

SLO učiteljica: Da, ker se znanje nadgrajuje – pisno množenje z dvo- in tromestnimi 

števili, deljenje z dvo- in tromestnimi števili že v četrtem in petem razredu. Poštevanko 

potrebujemo vedno, tudi v življenjskih situacijah. 

BIH učiteljica: Da, tablica množenja je matematička operacija bez koje učenici ne mogu 

da prate gradivo iz matematike u višim razredima.  

(*Da, poštevanka je matematična operacija brez katere učenci ne morejo slediti 

vsebinam iz matematike v višjih razredih.) 

14. Ali uporabljate pri uvajanju poštevanke načelo od konkretnega k abstraktnemu? 

Kako?  

SLO učiteljica: Da. 

1. Prikaz – račun. 

2. Račun. 

BIH učiteljica: Da. 

15. Koliko časa (okvirno mesecev) ste v šolskem letu namenili poštevanki? 

SLO učiteljica: 4 mesece. 

BIH učiteljica: Nastavnim planom i programom je predviđeno oko 80 časova za 

,,Množenje i dijeljenje brojeva do 100,,  ( 4 mjeseca).  

(*V učnem načrtu in programu je predvideno okoli 80 ur za »Množenje in deljenje števil 

do 100« (4 mesece).) 

16. Ali se zavzemate, da učence naučite uporabno poštevanko in ne samo avtomatizacijo 

poštevanke do 100? Kako? 

SLO učiteljica: S konkretnimi primeri iz življenja. Prikažem, kako nam poštevanka olajša 

pot do rezultata. 
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BIH učiteljica: Da, jer im je potrebna u svakodnevnom životu.  

(*Da, ker jo potrebujejo v vsakodnevnem življenju.) 
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5 Povzetek ugotovitev 

Moja prva hipoteza se je nanašala na poučevanje poštevanke v obeh državah, in sicer, da 

se poučevanje poštevanke med državama ne razlikuje. Do ugotovitev sem prišla z 

opazovanjem pouka matematike med obravnavanjem poštevanke v 3. razredu 

devetletne osnovne šole v Sloveniji in v Bosni in Hercegovini. V splošnem lahko 

zaključim, da se poučevanje poštevanke ne razlikuje, saj je že sama matematika in z njo 

poštevanka neka univerzalna tema, kjer je 3 ∙ 4 vedno 12, le da do tega rezultata lahko 

pridemo na več načinov in z drugimi metodami in načinom dela. Tako pri nas kot v Bosni 

in Hercegovini se poštevanko vpeljuje s seštevanjem enakih seštevancev. V obeh 

državah deljenje sledi množenju. Se pa pojavijo tudi nekatere razlike. Prva je ta, da vrstni 

red učenja poštevanke števil ni enak. Druga je ta, da se v Bosni pri vpeljevanju novega 

števila poslužujejo množic, medtem ko je pri nas velik poudarek na konkretnem 

materialu. Razlog, zakaj pri nas uporabljajo več didaktičnega materiala, je v finančnih 

zalogah države in s tem tudi šol, ki so del javne uprave. Kar se tiče načina dela, pa je 

seveda odvisno tudi od samega učitelja in njegove osebnosti. Ljudje smo različni in s tem 

tudi učitelji. Vsak ima nek svoj način poučevanja in težko bomo našli dva učitelja z 

enakim načinom. V Bosni sem opazila malce več sprotnega preverjanja znanja, saj je 

učiteljica učencem večkrat pripravila krajše teste, ki jih je še isti dan popravila. Učence je 

na ta način tudi bolj motivirala za učenje, v razredu pa je vladala pozitivna tekmovalnost 

med učenci. Hipotezo, ki pravi, da se poučevanje poštevanke med državama Slovenije in 

Bosne in Hercegovine ne razlikuje, torej lahko potrdim. 

Druga hipoteza je bila, da se nivo usvojenega osnovnega in konceptualnega znanja 

poštevanke med državama ne razlikuje, kar tudi lahko potrdim. Pri osnovnem in 

konceptualnem znanju razlik med učenci tako rekoč ni bilo. To nam pove, da se učenci 

poštevanko dobro naučijo in jo v celoti obvladajo. Seveda se najde posameznik, ki se mu 

še vedno zatika pri določenem primeru, vendar pa je cilj, da zna množiti in deliti v 

obsegu do 100, dosegel. Otroci v 3. razredu tako usvojijo znanje poštevanke, kar je 

pomembno za nadaljnje učenje matematike v višjih razredih. Poštevanka v matematiki 

predstavlja to, kar pri slovenskem ali srbskem jeziku predstavlja učenje črk in abecede. S 

poštevanko se srečujemo v vsakdanjem življenju in je pomembno, da je ne le 
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avtomatiziramo, temveč da jo tudi razumemo. Seveda pa je pomembno, da učencem na 

konkretnem nivoju predstavimo prve korake v svet poštevanke. 

Tretja hipoteza se je glasila, da imajo slovenski učenci več težav pri reševanju 

problemskih nalog kot učenci v Bosni in Hercegovini. Razlog, zakaj sem postavila to 

hipotezo, temelji predvsem na lastnih izkušnjah, ko sem že kot osnovnošolka primerjala 

vsebine, zahtevnosti učbenikov in nalog med sabo in bratrancem, ki je iste starosti kot 

jaz. Jaz sem šolo obiskovala v Sloveniji, on pa v Bosni in Hercegovini. To hipotezo lahko 

potrdim, saj so bosanski učenci pri problemskih nalogah dosegali boljše rezultate. Tako 

so bili pri prvi nalogi, kjer so morali na dani rezultat napisati čim več računov množenja, 

kar 100% uspešni, slovenski učenci pa so dosegli polovičen uspeh (52 %). Naloga je bila 

zelo odprtega tipa in neomejena, zato so učenci, ki vsestransko razmišljajo dosegli tudi 

dodatne točke.  Pri drugi nalogi, kjer so morali sami sestaviti besedilno nalogo glede na 

račun, je bilo razmerje 53 % : 36 % za učence iz Bosne in Hercegovine. Največjo težavo je 

učencem povzročala prav 10. naloga problemskega tipa, kjer so morali sestaviti besedilo 

na dani račun. Le tu so slovenski učenci dosegli manj kot 50% uspeh, in sicer 36 %, 

bosanski učenci pa 53 %.  
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6 Sklep 

Poštevanka je ena izmed ključnih tem, ki se obravnavajo pri matematiki na razredni 

stopnji in brez katere je težko napredovati v višje razrede. Tudi v vsakdanjem življenju se 

z njo srečujemo skoraj vsak dan, pa naj bo to v trgovini, na banki, pošti, na smučišču, v 

gledališču, avtobusu, vlaku. Brez njenega znanja imajo učenci na predmetni stopnji lahko 

precejšnje težave pri matematiki, saj je poštevanka osnova za vse nadaljnje vsebine, ki se 

obravnavajo pri tem predmetu. Zato se v naših šolah zavzemajo, da učenci do 

avtomatizacije obvladajo poštevanko, s čimer se nekateri matematični didaktiki, kot so 

didaktični realisti, ne strinjajo najbolje. Ti se bolj zavzemajo za poučevanje na ravni 

razumevanja, da učenci vedo, kako in na kakšen način so prišli do dobljenega rezultata. 

Zato je pomembno poštevanko učiti tudi s konkretnimi primeri, z didaktičnimi 

pripomočki in primeri iz vsakdanjega življenja. Sama sem mnenja, da je poštevanko 

vsekakor potrebno učiti na konkretni ravni, saj si učenci stvari lažje predstavljajo in 

razumejo. Tako hitreje in lažje povežejo deljenje in množenje kot obratni računski 

operaciji. Velik poudarek pa je tudi na vaji. Učenci in z njimi tudi starši bi si za vsako 

število poštevanke morali vzeti več časa za urjenje, kot si ga sicer vzamejo. V šoli pa naj 

bi učiteljice poskrbele tudi za zanimivejše urjenje poštevanke, saj poznamo toliko 

didaktičnih iger, kot so: spomin, tombola, Človek ne jezi se, Črni Peter, Bum in tudi 

računalniške didaktične igre, s katerimi lahko vadimo poštevanko.  

S tem diplomskim delom in raziskavo sem se osredotočila na primerjavo znanja in 

poučevanja poštevanke med dvema državama, ki sta bili nekoč dela skupne države 

Jugoslavije, danes pa sta samostojni in se zelo razlikujeta v kulturi, mentaliteti, načinu 

življenja, politiki, ekonomiji in še bi lahko naštevala. Zanimalo me je, ali se tudi 

poučevanje in s tem znanje poštevanke učencev kaj razlikuje.  

Ugotovila sem, da se poučevanje poštevanke med državama ne razlikuje tako zelo. 

Učitelji imajo zelo podoben način uvajanja učenja poštevanke. Poudarek je na konkretni 

ravni, s konkretnimi primeri. V Sloveniji uporabljajo mogoče malce več didaktičnih 

pripomočkov kot v Bosni in Hercegovini. Vsako šolsko uro ponavljajo že naučeno v obeh 

državah, tudi obratno računsko operacijo deljenja vzamejo takoj za množenjem. 

Osnovno znanje poštevanke se med državama ne razlikuje, se pa razlikuje problemsko 
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znanje, pri katerem so učenci iz Bosne in Hercegovine dosegali boljše rezultate. Glede na 

učni načrt in naloge, ki jih imajo v učbeniku, se od njih zahteva več in so zato tudi 

uspešnejši.  

Zdi se mi, da so učenci iz Bosne in Hercegovine bolj motivirani tako za delo kot za učenje. 

Vsekakor veliko vlogo igra tu učitelj, ki je pomemben faktor v učnem procesu. Pri nas so 

v 3. razredu še vedno opisne ocene in se zato učenci še ne zavedajo toliko tega, kakšno 

znanje dosegajo. V Bosni in Hercegovini pa ocene že imajo in imajo zato boljšo predstavo 

o tem, koliko znajo in koliko ne. Učencu ena ocena kot število pove več, kot ena poved o 

tem, kakšno znanje dosega. Več je tudi pozitivne tekmovalnosti med učenci v razredu.  

Z empiričnim delom sem prišla do nekega splošnega vpogleda v to, kako poteka 

poučevanje poštevanke v Sloveniji in kako v Bosni in Hercegovini ter, ali se znanje 

učencev kaj razlikuje. Če bi hotela bolj natančno izvedeti, kakšno je znanje učencev obeh 

držav, bi vsekakor morala v svojo raziskavo vključiti več razredov ter tudi razrede iz 

različnih delov obeh držav. S samo enim razredom težko posplošiš na celotno državo, 

vendar pa tudi s tem dobiš nek občutek, kako se dela pri nas in kako drugje. Pomembno 

je, da učenci, ne glede na to iz katere države prihajajo, usvojijo poštevanko in jo 

razumejo, saj jo bodo potrebovali za nadaljne šolanje. 
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8 Priloge 

Priloga 1: preizkus znanja, ki sem ga pripravila za učence po končani obravnavi vse 

poštevanke. Preizkus znanja je bil enak za obe osnovni šoli. 

 
Ime in priimek: ______________ 

 
__________________ 

REŠI, SAJ ZNAŠ! 
 
1.Izračunaj. 

 
6 · 5  =  ____                                   7 · 9 = ____               8 · 2 = ____ 

4 · 8 =  ____                                    2 · 4 =  ____                       5 · 5 = ____ 

8 ·          = 24                                  5 ·          =  50                     7 ·           = 42 

        ·  3 = 18                                            · 9 = 18                              · 10 = 0 

 
2.Izračunaj. 

 
49 : 7 = ____                         14 : 2 = ____                             24 : 6 = ____ 

36 : 4 = ____                         48 : 8 = ____                             35 : 5 = ____ 

54 :          = 9                         36 :          = 6                             100 :         = 10 

         : 5 = 8                                  : 7 = 4                                         : 3 = 10 

 

3.Izračunaj. 

4 + 5 · 7 = _____                       5 · 3 + 15 = ______                   26 – 18 : 2 = _____ 

6 + 3 · 8 = _____                       8 – 4 : 2 = ____                         45 : 5 + 81 : 9 = ____ 

9 – 4 · 2 = _____                       24 : 6 – 3 = _____                     9 · 4 – 18 : 2 = _____ 

 

4. Obkroži večkratnike števila 6. 
 
3,  6,  9, 12,  18,  24,  28,  30,  34,  36,  39,  42,  48,  53,  54,  60. 
 
 
 

5. Izračunaj. 
 

· 4                                                                                                                               : 4 

 36  0   24 

3  5  10 8  
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6. Izpolni tabelo. 
 
 7 5 2 9 6 
za 7 večje 
število 

     

7× večje 
število 

     

 
 

7. Z uporabo računske operacije množenja napiši čim več možnih računov, da 

dobiš rezultat v oblačku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Reši besedilno nalogo. 
 
Ob ribniku se je sončilo 8 račk. K ribniku so nato prišle še 3 srnice, da bi se odžejale. 

Koliko nog je bilo vse skupaj pri ribniku? 

 
Račun: _________________________________________ 
 
Odgovor: ____________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________ 
 
 

9. Reši besedilno nalogo. 
 
V vazah je bilo 35 rož. V vsaki vazi je bilo 5 rož. Koliko vaz smo imeli?    
 
Račun: _______________________________________ 
 
Odgovor: ____________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 

 

 

 

24 40 



 

 

10. K danemu računu napiši besedilno nalogo.

Besedilna naloga: ____________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________

 

11. Obkroži račun, ki ustreza sli

a) 

 

b) 
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unu napiši besedilno nalogo. 

20 : 4 = 

Besedilna naloga: ____________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

un, ki ustreza sličici. 

  

 

 
 
 
 

 

 

4 

4 + 5 

5 

20 : 4

3 + 3

4 + 6

6 · 4

4 · 4

4 + 4

Besedilna naloga: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

4 · 5 

4 + 5  

5 · 5 

20 : 4 

3 + 3 

4 + 6 

· 4 

· 4 

4 + 4 



 

 

c)  
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5 + 5

1 · 3

15 : 5

3 + 5

5 · 3

5 + 5 

· 3 

15 : 5 

3 + 5 

· 3 

Še enkrat 
preveri 
rezultate! 
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Ime i prezime: ______________ 
 

______________ 
 

 
RIJEŠI, JER ZNAŠ! 

1. Izračunaj. 
 
6 · 5  =  ____                                   7 · 9 = ____               8 · 2 = ____ 

4 · 8 =  ____                                   2 · 4 =  ____                        5 · 5 = ____ 

8 ·          = 24                                 5 ·          = 50              7 ·          = 42 

         ·  3 = 18                                        · 9 = 18                                  · 10 = 0 

 
2. Izračunaj. 

 
49 : 7 = ____                         14 : 2 = ____                             24 : 6 = ____ 

36 : 4 = ____                         48 : 8 = ____                             35 : 5 = ____ 

54 :          = 9                         36 :          = 6                             100 :         = 10 

         : 5 = 8                                  : 7 = 4                                         : 3 = 10 

 

3. Izračunaj. 

4 + 5 · 7 = _____                       5 · 3 + 15 = ______                   26 – 18 : 2 = _____ 

6 + 3 · 8 = _____                       8 – 4 : 2 = ____                       45 : 5 + 81 : 9 = _____ 

9 – 4 · 2 = _____                       24 : 6 – 3 = _____                     9 · 4 – 18 : 2 = _____ 

 

4. Zaokroži brojeve koju su djeljivi sa 6. 
  
3,  6,  9, 12,  18,  24,  28,  30,  34,  36,  39,  42,  48,  53,  54,  60. 
 
 
 

5. Izračunaj. 
 

· 4 : 4 

 36  0   24 

3  5  10 8  
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6. Izpuni tabelu. 
 
 7 5 2 9 6 
za 7 večji 
broj 

     

7× večji 
broj 

     

 
7. Sa upotrebom računske operacije množenja napiši što više mogučih računa, 

da dobiješ rezultat u oblaku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Riješi tekstni zadatak. 
 
Pokraj ribnjaka se je sunčalo 8 pataka. Kod ribnjaka su zatim došle još 3 srnice, da bi 

se napile vode. Koliko nogu je bilo sve zajedno pokraj ribnjaka? 

 
Račun: _________________________________________ 
 
Odgovor: ____________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________ 
 
 

9. Riješi tekstni zadatak. 
 
U vazama je bilo 35 ruža. U svakoj vazi je bilo 5 ruža. Koliko vazi smo imali?    
 
Račun: _______________________________________ 
 
Odgovor: ____________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

24 40 



 

 

10. K računu koji vidiš, napiši tekstni zadatak.

Tekstni zadatak:____________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________

 

11. Zaokruži račune, koji se odnose na sli
 

a) 
 

 

 

b) 
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unu koji vidiš, napiši tekstni zadatak. 

20 : 4 = 

Tekstni zadatak:____________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

e, koji se odnose na sličice. 

 
 
 
 
 

   

 

 

 4 + 6

6 · 4

4 · 4

4 + 4

Tekstni zadatak:____________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________ 

4 · 5 

4 + 5  

5 · 5 

20 : 4 

3 + 3 

4 + 6 

· 4 

· 4 

4 + 4 



 

 

c) 
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5 + 5 

1 · 3 

15 : 5

3 + 5 

5 · 3 

 

 

 

15 : 5 

 

 

Još jednom 
provjeri 
rezultate! 
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Priloga 2: vprašalnik za učiteljici. 

VPRAŠALNIK ZA UČITELJICI 

1. Koliko let že poučujete na razredni stopnji?   ________ let 

2. Ali vam je prehod iz 8-letne OŠ v 9-letno OŠ predstavljal težave? Kje, na katerem 

področju? 

 

3. Na kakšen način poučujete poštevanko?  

 

4. Ali se je način poučevanja poštevanke kaj spremenil od takrat, ko ste začeli poučevati? 

 

5. Ali pri poučevanju poštevanke uporabljate didaktična sredstva? Katera? 

 

6. Ali se pri poučevanju poštevanke poslužujete moderne tehnologije/računalnika? Koliko 

ur namenite delu z njim? 

 

7. Ali učenci pri utrjevanju poštevanke pri pouku uporabljajo računalniške igre?  

 

8. Koliko ur namenite utrjevanju poštevanke (za eno število)? Ali se vam zdi to dovolj? 

 

9. S katerimi težavami se soočajo učenci pri učenju poštevanke? 

 

10. Kaj je po vašem mnenju največja težava otrok pri učenju poštevanke? 
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11. Kakšni so vaši testi preverjanja znanja? Se držite tradicionalnih nalog, kjer je le ena 

možna rešitev in pot, ali jim daste tudi naloge odprtega tipa? 

 

12. Ste že slišali za Gagnéjevo taksonomijo znanja in ali jo kdaj uporabljate pri 

preverjanju znanja? 

 

13. Ali poštevanka predstavlja eno temeljnih matematičnih znanj brez katere učenci ne 

morejo napredovati v višje razrede in zakaj? 

 

14. Ali uporabljate pri uvajanju poštevanke načelo od konkretnega k abstraktnemu? 

Kako?  

 

15. Koliko časa (okvirno mesecev) ste v šolskem letu namenili poštevanki? 

 

16. Ali se zavzemate, da učence naučite uporabno poštevanko in ne samo avtomatizacijo 

poštevanke do 100? Kako? 
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UPITNIK ZA UČITELJICE 

1. Koliko godina več učite na razrednoj nastavi?   ________  godina 

2. Dali vam je prehod iz 8-godišnje osnovne škole u 9-godišnju osnovnu školu 

predstavljao neke probleme? Gdje, na kojem području? 

 

3. Na koji način učite tablicu množenja?  

 

4. Dali se je način učenja tablice množenja promenio od kad ste počeli svoj posao kao 

učiteljica? 

 

5. Dali kod učenja tablice množenja koristite didaktična sredstava? Koja? 

 

6. Dali kod učenja tablice množenja koristite modernu tehnologiju/kompjuter? Koliko sati 

potrošite za njegovo korištenje? 

 

7. Dali učenici na nastavi utvrđivanja tablice množenja koriste kompjuterske igrice sa 

vježbama tablice?  

 

8. Koliko sati potrošite za utvrđivanje tablice množenja (za jedan broj)? Dali vam se to 

čini dovoljno? 

 

9. Sa kojim problemima se suočavaju učenici kod učenja tablice množenja? 

 

10. Koji su po vašem mišljenju največi problemi učenica kod učenja tablice množenja? 
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11. Kakve su vaše kontrolne zadače? Dali se držite tradicionalnih zadataka, gdje je 

moguče samo jedno riješenje i put do njega, ili jim dajete i zadatke otvorenog tipa (gdje 

ima više puteva do riješenja zadatka)? 

 

12. Dali ste čuli za Gagnéjevu taksonomiju znanja i dali je ikada upotrebljavate kod 

kontrolnih zadataka (test)? 

 

13. Dali tablica množenja predstavlja jedno od osnovnih matematičkih znanja bez kojeg 

učenici ne mogu napredovati u više razrede i zašto? 

 

14. Dali se na početku učenja tablice koristite principa od konkretnog prema 

abstraktnom? Kako?  

 

15. Koliko vremena (okvirno mjeseci) ste u školskoj godini potrošili za tablicu množenja? 

 

16. Dali se trudite, da učenice naučite upotrebljivu tablicu množenja i ne samo 

avtomatizaciju tablice do 100? Kako? 

 


