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POVZETEK 

 

V teoretičnem delu smo predstavili zgodovino štetja, kakšne so dosedanje raziskave na tem 

področju, opisali smo predvsem Piagetovo in Schaefferjevo teorijo, predstavili smo, katera 

načela moramo upoštevati pri štetju in kako otrok razume matematične simbole. 

Osredotočili smo se na pouk, na razvijanje številskih predstav, reprezentiranje matematičnih 

pojmov in na najbolj pogoste težave otrok pri štetju. Prikazali smo, kakšni so cilji za štetje v 

učnem načrtu ter katere standarde mora učenec doseči v drugem razredu osnovne šole. 

 

V empiričnem delu smo raziskovali, kakšne so številske predstave otrok v drugem razredu 

osnovne šole. Zanimalo nas je, ali učenci razumejo pojem število, znajo zapisati števila po 

nareku, ločijo med glavnim in vrstilnim števnikom, znajo urediti množico naravnih števil do 

sto po velikosti, razumejo pojem enakosti dveh števil, znajo zapisati odnose med števili, 

znajo določiti predhodnik in naslednik danega števila, znajo prevajati konkretno 

reprezentacijo v simbolni zapis in obratno ter katere strategije štetja uporabljajo pri 

reševanju različnih nalog. 

 

Ugotovili smo, da imajo učenci dobro razvite številske predstave, vendar smo pričakovali še 

boljše rezultate. Raziskavo smo izvajali pri koncu šolskega leta, ko bi morala biti učna snov že 

dobro utrjena. Učenci so še vedno uspešnejši pri konkretnem štetju kot pri verbalnem in pri 

posameznih nalogah še vedno potrebujejo dodatno pomoč in usmerjanje učitelja. 

 

Ključne besede: štetje, številske predstave, število, reprezentacije. 

 

 

 

  



 

 

SUMMARY 

 

The theoretical part of the thesis presents the history of counting, outlines research 

undertaken so far in this area, and focuses on the theories of Piaget and Schaeffer. It also 

delineates the principles to be taken into account when counting and explains how children 

understand mathematical symbols. Our research concentrated on lessons, the development 

of representation of numbers and the representation of mathematical concepts and aimed 

at determining the most common difficulties faced by children when counting. The thesis 

identifies counting-related goals included in the curriculum and deals with standards that 

pupils need to meet in the second grade of elementary school. 

 

The empirical part of the thesis examines the representation of numbers of pupils attending 

the second grade of elementary school with a view to establishing whether they do the 

following: understand the concept of numbers; are able to write numbers down from 

dictation; distinguish between cardinal and ordinal numerals; know how to arrange a set o 

natural numbers up to 100 in ascending order; understand the concept of equality of 

numbers; know how to write down the relationships between numbers; know how to 

determine the preceding and succeeding numbers of a given number; are able to translate a 

concrete representation into symbols and vice versa. We also monitored the strategies they 

used when solving various exercises. 

 

We established that the representation of numbers in children is well developed. However, 

we anticipated even better results. The research was conducted at the end of the year when 

the pupils are expected to have certain knowledge of the topic. The pupils were more 

successful at concrete counting rather than at verbal counting. In addition, they required 

additional help and instructions from their teacher for certain exercises. 

 

Keywords: counting, representation of numbers, number, representations 
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1 UVOD 

V diplomskem delu predstavljamo razvoj pojma število skozi čas, Piagetovo teorijo o razvoju 

pojma število pri otroku, načela, ki jih moramo upoštevati pri štetju, razvoj logično-

matematičnega mišljenja, kompleksnost številskih predstav po Schaefferju, reprezentacije 

pri poučevanju števil, načine razvijanja številskih predstav pri pouku, učne pristope 

poučevanja števil v osnovni šoli ter vzroke za težave učencev pri štetju.  

 

Zanimalo nas je, kako se je štetje razvijalo skozi čas, iz česa izhaja današnje štetje, kakšne so 

dosedanje raziskave na področju pridobivanja številskih predstav pri otroku. V tem delu smo 

se navezali predvsem na Piagetovo in Schafferjevo teorijo: predstavili smo načela štetja in 

otrokovo razumevanje matematičnih simbolov. Prikazali smo, kakšni so cilji za štetje v učnem 

načrtu ter katere standarde mora učenec doseči v drugem razredu osnovne šole. 

 

Osnovni problem, iz katerega smo izhajali pri diplomskem delu, so bile številske predstave 

oziroma razumevanje števil do sto. Namen je bil raziskati dosedanje raziskave na področju 

štetja in ugotoviti, kako učenci drugega razreda razumejo števila do sto. Zanimalo nas je, na 

kakšen način učencem lahko predstavimo števila, s kakšnimi reprezentacijami, in kako učenci 

razumejo matematične simbole. Raziskovali smo, na kakšen način posameznik razmišlja med 

reševanjem nalog iz štetja, kakšne so strategije reševanja, ki jih pri tem uporablja, in s čim si 

pomaga pri reševanju.  

 

Pričakujemo, da bodo rezultati raziskovanja v pomoč vsem zainteresiranim pri načrtovanju in 

izvajanju pouka matematike. 

 

Učitelj mora poznati svoje učence, da jim učno snov lahko podaja učinkovito oziroma 

organizira učne situacije, s pomočjo katerih učenec dosega zastavljene učne cilje.  
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2 RAZVOJ POJMA ŠTEVILO 

2.1 Razvoj pojma število skozi čas 

Zavedati se moramo, da je matematiko ustvaril in jo še danes ustvarja človek. Matematične 

stvaritve imajo pečat časa in kraja, kjer so nastale, kajti ustvarili so jih ljudje iz različnih 

okoliščin in okolij, ljudje različnih ras, družb ter različnih kultur in obdobij. 

 

Kljub tej različnosti lahko rečemo, da je matematika skupna dobrina vseh ljudi prejšnjih, 

sedanjih in prihodnjih rodov ne glede na narodnost, raso, vero, prepričanje itd. tistih, ki se z 

njo ukvarjajo (Devide, 1984). 

 

Vsaka stvar mora imeti nek začetek, iz katerega se lahko nadaljuje in razvija. V matematiki je 

začetek vsega število. Še danes veliko matematikov meni, da število ni le zgodovinski začetek 

matematike, temveč njen najgloblji temelj. Težko si je predstavljati kar koli drugega pred 

številom v matematiki, zato je verjetno najnaravnejše prve začetke matematike videti v 

štetju oziroma v nastanku pojma »abstraktno naravno število«. 

 

Ni si težko zamisliti, kakšni naj bi bili matematični začetki, saj nekatera primitivna plemena še 

danes štejejo in računajo tako, kot so (upravičeno domnevamo) naši daljni predniki. To nam 

nazorno kaže začetek postopka vpeljave števil in štetja pred približno deset tisoč leti (Devide, 

1984). 

 

Boj za preživetje je primitivnega človeka že zelo zgodaj prisilil k štetju. Ob vsaki obliki 

menjave blaga, ob še tako preprosti trgovini med posamezniki ali skupinami se je pokazala 

potreba po štetju predmetov, s katerimi so trgovali. 

 

Štetje s konkretnimi predmeti 

 

Prvotni živinorejec je hotel vedeti, ali mu kakšna žival manjka ali če se je čreda kaj povečala. 

Zato je moral začeti šteti. Še pred poljedelcem in živinorejcem je nabiralec oziroma lovec 

hotel vedeti, koliko ljudi šteje njegovo pleme ali koliko živali mora ubiti, da bodo preživeli. 

 

To najpreprostejšo obliko preštevanja so takratni ljudje izvedli še brez izdelanega sistema 

naravnih števil ter brez imen oziroma znamenj za števila. Ko je živinorejec zjutraj spustil 

svoje ovce na pašo, je za vsako ovco, ki je šla iz ograde, položil kamenček na kup. Vedel je, da 

je zjutraj odšlo na pašo toliko ovac, kolikor je imel kamenčkov na kupu. Ko so se ovce zvečer 

vračale, je za vsako vrnjeno ovco položil kamen iz prejšnjega kupa na drugega. Tako je 

živinorejec zvečer natančno vedel, ali so se vse ovce vrnile s paše, ne da bi jih prešteval, tako 
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kot jih mi danes. Poleg kamenja so bile za preštevanje predmetov večkrat uporabljene tudi 

zareze v leseni palici ali kosti.  

 

Take metode štetja so bile ugodne za razvoj pojma »abstraktno« naravno število. Ovac v 

čredi je bilo ravno toliko, kolikor je bilo kamenčkov na kupu oziroma zarez na palici. Torej 

število kot tako ni odvisno od tega, kakšni so predmeti, temveč samo od tega, koliko jih je 

(Devide, 1984). 

 

Štetje s prsti in razvoj desetiškega sistema 

 

Seveda je tudi primitivni človek že lahko štel drugače – in tudi je. Štel je s prsti, tako kot še 

danes štejejo mnoga plemena in kot še danes štejemo mi, sodobni ljudje. Prednosti tega 

štetja so velike. Človek ima prste vedno in povsod s seboj in vsi ljudje, ne glede na družbo, 

raso itd., imamo na eno roki enako število prstov, kar olajšuje medsebojno sporočanje 

rezultatov štetja, »zapisanega« s prsti. 

 

Rezultat štetja na prste je zelo pomemben še danes. Iz njega se je namreč razvil tako 

imenovani desetiški sistem za poimenovanje, zapisovanje in računanje s števili. Ta način je 

posledica konkretne in objektivne anatomske danosti, ker ima človek deset prstov na rokah. 

In tako se pokaže, da je matematika v svojem zgodovinskem začetku nastala »od človeka« in 

se z njim razvijala (Devide, 1984). 

 

Ko se je postopek štetja razvijal, je bilo treba rezultat preštevanja sporočiti tudi drugim, zato 

so začela nastajati imena za posamezna števila, kasneje, z razvojem pisave na splošno, pa 

tudi posebna znamenja ali simboli zanje. 

 

Sam postopek štetja je ljudem narekoval, da so število ena označili z eno potezo (vodoravno 

ali navpično), število dve z dvema itd. Tako so števila preprosto in nazorno označili takole: Ι, 

ΙΙ, ΙΙΙ, ΙΙΙΙ (1, 2, 3, 4). Vendar so kaj kmalu ugotovili, da je ta postopek primeren le za manjša 

števila, ne pa tudi za večja, saj jim vzame preveč časa in prostora za zapisovanje in branje. 

Tako so različna ljudstva razvila različna znamenja in simbole za števila. Konec srednjega 

veka smo v Evropi pod imenom »arabske števke« sprejeli prilagojene indijske števke od nič 

do devet. Arabci, ki so jih prinesli k nam, so z velikim spoštovanjem poudarjali, da gre za 

indijsko, in ne arabsko iznajdbo (Devide, 1984). 
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2.2 Odkrivanje novih matematičnih obzorij1 

Numeričnost števnih sistemov 

 

Kako razumemo in sporočamo »koliko«? Čeprav naše oko velikokrat dojema pet ali manj 

predmetov kot celoto, je treba večje število prešteti ali pa razgraditi na manjše enote, 

katerim količino določimo brez štetja, in na to štejemo. Skozi čas in zgodovino so ljudje po 

vsem svetu s pomočjo simbolov izdelali različne načine interpretacije večjih števil. Razvili so 

števila in računske operacije. 

 

Prvi simboli 

 

Prvi simboli, ki označujejo števila v zgodovini, izvirajo iz paleolitskega kamenega obdobja. Te 

oznake so bile zareze, rovaši (preklane palice z vrezi na obeh polovicah), ki so bile vrezane oz. 

vklesane na zidove jam, kosti, v lesene površine ali kamen. Ena zareza je predstavljala en 

predmet. Za štete predmete so označbe predstavljale razmerje 1 : 1 (ena zareza = en 

predmet). Najdene kosti s takšnimi zarezami so stare tudi 30.000 let. 

 

Ker je bil sistem z razmerjem 1 : 1 preveč okoren pri operiranju z večjimi števili, so ljudje 

sčasoma sistem izboljšali. Ena izmed takšnih izboljšav je bila uporaba vozlov, ki so bili 

razvrščeni na vrvi (takšen način štetja so uporabljali v Perziji v 5. stoletju p. n. š.). 

 

Iznajdba števil 

 

Prvi napisani matematični simboli, ki se jih zavedamo, so se pojavili v zgodnjem Babilonu 

(okoli 3300 p. n. š.). Sčasoma so se razvili simboli, ki so označevali različne količine, kljub 

temu pa so števila narisanih simbolov še vedno predstavljala razmerje 1 : 1 bodisi za enote 

ali število skupin. Različni simboli so se uporabljali za različne velikosti skupin. Maji so s 

simbolom palice označevali število pet. Egipčani so s črto označevali število ena, ročaj košare 

so uporabljali za označbo desetic, zvito vrv za označbo stotic, cvetoči cvet lotusa na palici pa 

je predstavljal število tisoč. Vsi našteti primeri so primeri seštevanja. Vrednost števila je 

enaka vsoti vrednosti simbola. Vsak simbol je upodobljen tolikokrat, kolikokrat se mora 

sešteti.  

 

Tudi rimska števila so primeri numeričnega sistema, ki uporablja seštevanje in odštevanje. 

Simbol predstavlja vrednost skupine predmetov, končna vsota pa je seštevek simbolov.  

 

 

                                                      
1
 Povzeto po Fosnot, 2001. 



Jelenc, M. (2012). Številske predstave - razumevanje števil do 100. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

5 

Razvoj organizacije in sistema desetic  

 

Ko otroci začutijo potrebo po razvoju organizacijskih veščin, ki jim pomagajo pri štetju velikih 

objektov, in ko se začnejo srečevati z večjimi števili predmetov, začnejo odkrivati načine, ki 

jim pomagajo pri organizaciji štetja. Pri tem začnejo uporabljati števila pet ali deset.  

 

Kami (1989) poroča, da otroci velikokrat glasneje izgovorijo »deset, dvajset, trideset« itd., s 

tem podzavestno »označijo« število deset, vendar še ne izoblikujejo predstave o skupini 

desetih predmetov. Takšna predstava o številih seveda ne zadostuje. V primeru, da se med 

štetjem izgubijo, se še vedno zelo težko vrnejo na pravilno skupino desetic in štetje pravilno 

nadaljujejo.  

2.3 Piaget in razvoj pojma število pri otroku 

2.3.1 Piagetova teorija spoznavnega razvoja 

Piagetovo teorijo bomo podrobneje preučili z vidika razvojnih stopenj. Po Piagetovem 

mnenju se otrokov razvoj odvija po diskretno ločenih razvojnih stopnjah, skozi katere otrok 

prehaja od rojstva do odraslosti po točno določenem vrstnem redu. Vsaka stopnja je natanko 

opredeljena s svojimi karakteristikami (Labinowics, 1991, str. 112–113; Hughes, 1986, str. 

13–14). 

 

Senzomotorična faza (od rojstva do 18 mesecev) 

V tem obdobju se otrok prične zavedati samega sebe – spozna, da je ločen od okolice in da 

obstaja fizični svet, ki je neodvisen od njegovih aktivnosti. 

 

Preoperacionalna faza (od 18 mesecev do 7 let) 

To fazo je Piaget opredelil z vidika pomanjkanja sposobnosti, ki se pojavijo v naslednji 

razvojni fazi. V tem obdobju so otroci pod močnim vtisom svojih zaznav in zlahka podležejo 

tistemu, kar vidijo. So še egocentrični – ne morejo se še vživeti v stališča oziroma glediščne 

točke drugih ljudi, prav tako tudi niso zmožni preprostega logičnega sklepanja. Sem sodi 

nesposobnost reverzibilnega mišljenja, tj. miselnega obrata akcije, in nesposobnost 

decentracije, tj., ko otrok ne zmore v zavesti obdržati spremembe dveh dimenzij. 

 

Konkretno operacionalna faza (od 7 do 11 let) 

Otrok je zmožen logičnega sklepanja o operacijah, ki so izvršene v fizičnem svetu; to je 

povezano z decentracijo otrokovega načina mišljenja, ki mu odpira vrata k izvajanju logičnih 

zaključkov. Otroci se v tej fazi začnejo zavedati reverzibilnosti pojavov iz fizičnega sveta in s 

tem povezanimi posledicami. Prav tako se že znajo vživeti v glediščne točke drugih oseb – 

njihov pogled na svet ni več egocentričen. Proces razvijanja pojmov je intenziven. 
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Vzpostavljen je odnos med besedo in objektom, ki ga označuje beseda, miselna predstava pa 

še ni v celoti izoblikovana (Marjanovič Umek, 1992, str. 311). 

 

Formalno operacionalna faza (od 11. leta dalje) 

Ta faza je opredeljena s posedovanjem popolnega logičnega mišljenja. Otrok je sedaj 

sposoben logično sklepati tudi v odsotnosti predmetov. Na prejšnji stopnji je razvil številne 

odnose z interakcijo med konkretnimi materiali, zdaj pa lahko razvija predstave o 

predstavah, razmišlja o odnosih med odnosi in o drugih abstraktnih stvareh (operacijah, 

razredih, pojmih), kakor tudi o svojem lastnem mišljenju. Na področju matematike se to npr. 

odraža v razumevanju simbolične abstrakcije v algebri. 

 

Po Piagetu (Piaget in Inhelder, 1990) pridobivamo izkušnje prek dejavnosti s predmeti in prek 

interakcij z ljudmi. Pod dejavnosti s predmeti sodijo tako fizične (manipulacija s predmeti) 

kot miselne (opazovanje predmetov in sklepanje o njih) dejavnosti. S ponavljanjem ene in 

iste dejavnosti se iz nje izluščijo tipične lastnosti obravnavanega objekta (tisto, kar se pri teh 

dejavnostih vedno znova ponavlja). Izkušnje tako postanejo shematične, tj. oblikujejo se 

določene abstraktne strukture – sheme. Piaget razlikuje med dvema vrstama izkušenj: 

izkušnje, ki izhajajo iz lastnosti objektov, in izkušnje, ki izhajajo iz dejavnosti na teh objektih. 

V slednjem primeru postanejo posamezne lastnosti objektov sčasoma nepomembne, zato 

lahko te aktivnosti ponotranjimo. Tovrstnim izkušnjam bi lahko rekli logično-matematične 

izkušnje (posameznik ve, da določenih zaključkov ne moremo ovreči s fizičnimi protiprimeri). 

Otrok pa v začetku ne more razviti logično-matematičnega sklepanja brez konkretnih 

izkušenj. Šele ko ponotranjena dejanja oblikujejo sheme, lahko razmišlja in sklepa tudi brez 

konkretnih izkušenj. 

 

Piaget je svojo teorijo o razvojnih stopnjah podprl s številnimi raziskavami, ki jih je izvedel s 

pomočjo sodelavcev. Osnovna karakteristika teh raziskav je, da raziskovalec otroku predstavi 

določeno nalogo oziroma problem in na osnovi otrokovih komentarjev in odgovorov sklepa o 

otrokovi razvojni fazi. Prehod iz preoperacionalne v konkretno operacionalno fazo je Piaget 

opredelil z upadanjem egocentričnosti in pridobitvijo decentracije in reverzibilnosti mišljenja. 

Slednji dve sposobnosti je oprl na razumevanje pojma število, ki ga je preverjal z nalogami 

razredne inkluzije in konzervacije. Razvoj pojma število je torej ugotavljal s pomočjo pojmov, 

ki so epistemološke narave (konzervacija, razredna inkluzija). Zato bom podrobneje 

predstavila lastnosti preizkusov razredne inkluzije in konzervacije.  

 

Razredna inkluzija 

 

S preizkusom razredne inkluzije ugotavljamo otrokovo zmožnost primerjave dela s celoto 

(Labinowicz, 1991, str. 134). Pred otroka postavimo skupino lesenih kock, ki so večinoma 



Jelenc, M. (2012). Številske predstave - razumevanje števil do 100. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

7 

rjave barve, nekaj pa je belih. Sledi vprašanje za otroka: »Ali je več lesenih ali je več rjavih 

kock?« Piaget je ugotovil, da otroci pri starosti šest let in manj praviloma odgovarjajo, da je 

več rjavih kock. Šele pri sedmih letih pričnejo konsistentno odgovarjati, da je več lesenih 

kock. Na osnovi tega preizkusa je Piaget zaključil, da otrok na preoperacionalni stopnji še ne 

zmore primerjati množice z njeno podmnožico. Namesto tega primerja eno podmnožico z 

drugo. Otrokova pozornost je lahko naenkrat usmerjena le na del ali na celoto, ne pa na 

oboje hkrati, in na ugotavljanje njunega medsebojnega odnosa. Po Piagetu (1952) preizkus 

razredne inkluzije ni le dokaz določenih omejitev v logičnem razmišljanju 

preoperacionalnega otroka, pač pa je pomemben tudi za ugotavljanje otrokovega 

razumevanja števila. Uspeh pri reševanju preizkusa razredne inkluzije je vezal na 

razumevanje operacij seštevanja in odštevanja (Kolar, 2006). 

 

Konzervacija števila 

 

Standardni preizkus konzervacije števila je sestavljen iz treh korakov (Labinowicz, 1991). 

 

• Pred otroka najprej postavimo dve vrsti predmetov, ki so v bijektivni korespondenci: 

 

0 0 0 0 0 0 

Ι Ι Ι Ι Ι Ι 

 

Otroka vprašamo, če je v obeh vrstah enako število predmetov. Če otrok odgovori 

pravilno, nadaljujemo; 

 

• otroka opozorimo: »Glej, kaj bom sedaj naredila!« in eno vrsto pred njegovimi očmi 

raztegnemo tako, da se vrsti po dolžini ne ujemata več: 

 

 0 0 0 0 0 0  

 Ι    Ι    Ι    Ι    Ι    Ι 

 

• ponovimo vprašanje iz prvega dela: »Ali je v obeh vrstah enako število predmetov?« 

Če otrok še zmeraj trdi, da je obeh vrstah enako število predmetov, potem pravimo, 

da je konzerviral pojem števila. 

 

Piaget je na osnovi dobljenih rezultatov zaključil, da otroci do sedmega leta starosti 

praviloma še ne konzervirajo števila. Iz njihovih odgovorov je moč sklepati, da menijo, da 

sprememba dolžine vrste vpliva na spremembo moči množice. Nasprotno pa otroci po 

sedmem letu starosti spremembe dolžine ne povezujejo več s spremembo moči množice. 

Piaget je nasprotujoče si odgovore na obe postavljeni vprašanji pri reševanju standardnih 
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preizkusov konzervacije števila pripisoval dvema vzrokoma: nezmožnosti decentriranja in 

nezmožnosti izvajanja logičnih zaključkov.  

 

Piaget v svoji razvojni teoriji pripisuje pomembno vlogo ravno načelu reverzibilnosti. To je po 

njegovem mnenju eden glavnih pokazateljev, da je otrok dosegel stopnjo konkretno 

operacionalnega mišljenja. 

2.3.2 Kritika Piagetove teorije spoznavnega razvoja 

Piagetovi preizkusi konzervacije in razredne inkluzije so v sedemdesetih letih izzvali številne 

kritike, predvsem z vidika razumevanja pojma števila. Večina raziskav se je osredotočila na 

preučevanje nalog, ki jih je Piaget uporabil pri določanju otrokovih razvojnih faz. Očitajo mu: 

• da je podcenjeval sposobnost majhnih otrok; 

• da je zanemaril vsebinski vidik svojih nalog oziroma natančneje odnos med vsebinsko 

in jezikovno platjo nalog; 

• da konzervacija števila in razredna inkluzija, ki jima Piaget dodeljuje pomembno vlogo 

pri poučevanju otrok, nista relevantni za razumevanje težav, ki jih imajo otroci s 

šolsko matematiko; 

• da v svoji teoriji ni dopuščal vmesnih stanj med posameznimi razvojnimi fazami. 

2.4 Načela štetja2 

O štetju lahko govorimo, kadar so izpolnjeni določeni pogoji, ki se jih mora držati 

preštevalec, da njegovo početje zares pomeni štetje. 

 

Štetje je povratno enolično prirejanje 

Najprej velja, da je štetje povratno enolično prirejanje znamenj za naravna števila 

elementom preštevane množice. Nobenega elementa preštevalec ne sme izpustiti in 

nobenega ne sme šteti več kot enkrat. Otroci se zavedajo tega načela, še preden dopolnijo tri 

leta, čeprav mu praktično še niso sposobni povsem slediti. Zaznavajo pa lastne in tuje kršitve 

tega načela. 

 

Naravna števila so urejena 

Pri štetju se je treba držati načela urejenosti naravnih števil. Imena števil je treba naštevati 

vedno v enakem zaporedju. Tudi za to načelo vedo že triletni otroci, čeprav si včasih 

zapomnijo zaporedja, ki se ne skladajo z dogovorjenimi, vendar se potem pri vsakem štetju 

poskušajo držati teh svojih lastnih zaporedij, npr. en, dva, tri, pet, enajst … 

 

 

                                                      
2
 Povzeto po Ferbar, 1990. 
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Enako močnim množicam priredimo s štetjem isto število 

Tretje načelo štetja je povezano s kardinalnostjo naravnih števil. Naravno število, ki ga kot 

zadnje pridelamo s štetjem po prej opisanih načelih, opredeljuje lastnost množice. 

Kardinalna števila imajo to lastnost, da pripada dvema ekvivalentnima množicama isto 

kardinalno število. 

 

Neodvisnost od vrstnega reda 

Število, ki ga s štetjem priredimo isti množici, je vedno isto in ni odvisno od vrstnega reda 

elementov preštevane množice. Neodvisnost rezultata preštevanja od vrstnega reda je 

četrta značilnost te dejavnosti. Otroci jo dojamejo približno pri petih letih. 

 

Štejemo lahko vse, kar razločujemo 

Otroci se morajo naučiti, kaj je mogoče šteti. Pri štirih letih se zavedajo, da je mogoče šteti 

predmete, pojave, pa tudi manj oprijemljive abstrakcije, kot so množice, lastnosti in 

znamenja. Pri štetju je mogoče vse to tudi pomešati, saj velike razlike med lastnostmi 

preštevanih reči štetja ne ovirajo. Težave s štetjem se pojavijo ravno v nasprotnem primeru: 

če se preštevanci med seboj premalo razlikujejo. Možnost razločevanja med preštevanci, ki 

je za štetje logično potrebna, ni odvisna le od lastnosti elementov preštevane množice, 

temveč tudi od sposobnosti preštevalca za zaznavanje razlik. Relacija, na kateri temelji štetje, 

je torej relacija različnosti, ugotavljanje podobnosti ali enakosti pa pri tem ni potrebno.  

 

Štetje je torej sestavljena dejavnost. Zato lahko v otroškem razvoju najdemo več dejavnosti, 

ki še niso štetje, olajšujejo pa učenje štetja. To so pravljice s trikratnim ponavljanjem, 

zgodbice, ki so pogosto povezane s številom pet (pet prstov na roki). Še bližje štetju so 

različne izštevanke ter pesmice, pri katerih lahko štejemo ritmične zloge. Štetju so podobna 

različna poimenovanja: dnevi v tednu, letni časov, meseci, prsti na roki, črke v abecedi … 

Prirejanje elementov ene neurejene množice elementom drugi neurejeni množici ni štetje, 

ker je kršeno načelo urejenosti. Štetje je namreč preslikava neurejene množice v urejeno 

množico. Pri pesmicah (štetje ritmičnih zlogov) je pogosto kršeno načelo urejenosti. Pri 

izštevankah je navadno kršeno načelo povratne enoličnosti, saj izštevalec običajno večkrat 

obide igralce in jim od vsakem obhodu priredi drugačen zlog izštevanke. Štetje pa tudi ni 

prirejanje elementov ene urejene množice elementom druge urejene množice. Imena prstov 

na roki, ki jih povemo po vrsti, spominjajo na štetje. Vendar to ni štetje, ker je kršeno načelo 

kardinalnosti. Če začnemo s palcem in končamo z mezincem, se mezinec ne nanaša na 

množico vseh prej imenovanih prstov, temveč samo na zadnji prst. Enako velja za imena dni 

v tednu, imena mesecev, za črke v abecedi, če jih povemo po vrstnem redu …  
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3 RAZVOJ LOGIČNO-MATEMATIČNEGA MIŠLJENJA 

Howard Gardner (1995) je svetovni javnosti razložil, da se inteligentnost pri človeku deli na 

več različnih inteligenc, ki pa se pri posamezniku različno razvijajo. Njegovo mnenje je, da na 

področju logično-matematičnega mišljenja izstopa delo samo enega strokovnjaka – 

švicarskega razvojnega psihologa Jeana Piageta –, zato je razlago logično-matematičnega 

mišljenja gradil le na Piagetovi teoriji. Na kratko bom predstavila Gardnerjevo razlago o 

razvoju logično-matematičnega mišljenja. 

3.1 Konkretne miselne operacije 

Konkretne miselne operacije so za Piageta zelo pomembne. So prve, s katerimi se otrok že v 

zgodnji mladosti sreča. Omejene so na svet snovnih predmetov, zato se imenujejo 

»konkretne«. 

 

Piaget meni (Gardner, 1995), da matematično-logična inteligenca ne izvira na slušno-

zvočnem področju kot jezikovna in glasbena inteligenca, pač pa se z njo srečamo pri 

soočenju s svetom predmetov. Ko otrok dobi v roke predmete in jih začne urejati, preurejati 

ter ocenjevati njihovo količino, dobi najosnovnejše vedenje o logično-matematičnem 

področju. Torej po Piagetovem mnenju logično-matematično razumevanje izvira zlasti iz 

človekovega delovanja na svet. 

 

Odločilna prelomnica za kasnejši mentalni razvoj je trenutek, ko otrok razume, da predmeti 

obstajajo neodvisno od njegovega konkretnega delovanja nanje. Ko otrok enkrat razume 

stalnost predmetov, lahko o njih razmišlja in govori tudi v njihovi odsotnosti. 

 

Ko otrok razume stalnost predmetov, dojame tudi podobnost med predmeti in jih začne 

razvrščati v skupine. To je znak, da prepoznava razrede ali množice. Vendar na tej stopnji 

otrok razume le to, da je en kupček bombonov večji kot drugi, manjka pa mu količinski vidik. 

Kupček oziroma množico oceni le približno, s pogledom. Zato ga pogosto zmedejo zaznavno 

vabljivi ključi, kot sta gostota ali prostorska razprostranjenost. 
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Primer: 

Imamo dve skupini bombonov, ki sta različno razporejeni. Otroka vprašamo, v kateri skupini 

je več bombonov. 

 

      

          

          
 

Otrokov odgovor bi se lahko glasil, da je več bombonov v prvi množici, čeprav jih je v prvi 

množici pet, v drugi pa šest. Otrok morda prepozna zelo majhne količine – dva ali tri 

predmete – na osnovi preprostega ogleda, pri množicah z večjim številom predmetov pa se 

»izgubi«. 

 

Otroka zmede gostota predmetov ali razprostranjenost, kljub temu da otrok na tej stopnji že 

zna šteti, vendar je to štetje le recitiranje niza števil na pamet. Torej bi to štetje lahko uvrstili 

v jezikovno inteligenco in ne v matematično-logično, saj otrok le na pamet pripoveduje 

imena števil v pravilnem zaporedju, ne zna pa tem imenom prirediti ustreznega števila 

predmetov. 

 

Šele v naslednji fazi – od četrtega ali petega leta dalje – otrok ugotovi, da številske nize lahko 

prenese na nize predmetov. Reči mora eno število in pokazati en predmet. Na primer: 

prvemu predmetu priredi število ena, drugemu število dve itd. Tako štiri- ali petletnik 

ugotovi, da je zadnje število v tem recitiranju tudi število vseh predmetov v nizu. 

 

Končno – pri šestem ali sedmem letu – otrok doseže stopnjo Piagetovega mladega bodočega 

matematika. Ko je soočen z dvema nizoma predmetov, je sposoben prešteti število 

predmetov v obeh nizih, primerjati števili med seboj in odločiti, kateri vsebuje več 

predmetov. Ko otrok doseže to stopnjo, ga gostota oziroma razprostranjenost predmetov ne 

zmedeta več, težav nima niti pri uskladitvi kazanja predmetov z recitiranjem števil. Otrok 

dobro dojema, kaj pomeni količina. Pri tej starosti otrok pravilno ugotovi, v kateri skupini je 

več bombonov, saj se naloge loti tako, da bombone prešteje in vsakemu določi svoje število. 
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Primer: 

 

                          

        

        
 

Otrokov odgovor bo v tem primeru pravilen in se bo glasil, da je več bombonov v drugi 

množici, in sicer šest, v prvi pa jih je pet. 

 

Ko otrok enkrat obvlada te korake, se loti dodatnih postopkov. Samostojno (ali s pomočjo) 

začne razvijati razumevanje odnosov, potrebnih za osnovne računske operacije: seštevanje, 

odštevanje, množenje in deljenje. Te operacije otrok uporablja v vsakdanjem življenju: pri 

kupovanju v trgovini, menjavanju s prijatelji, kuhanju po receptu ipd. 

 

Tudi takšna dejanja otrok najprej izvaja fizično – z delovanjem na svet, kar zopet kaže, da se 

logično-matematična inteligenca začne z delovanjem na svet. 

 

Vendar je taka dejanja mogoče izvesti tudi umsko, v glavi. Po določenem času postanejo 

ponotranjena. Otroku se ni treba več dotikati predmetov, potrebne primerjave, dodajanja ali 

odvzemanja izvede v glavi in vseeno pride do pravilnega odgovora. Te miselne operacije 

postajajo vse bolj zanesljive. Kljub temu v tem obdobju (v grobem med sedmim in desetim 

letom) ta dejanja – fizična ali umska – ostajajo omejena na svet snovnih predmetov, ki jih je 

vsaj potencialno moč prijeti. Zato je Piaget te operacije imenoval »konkretne«. 

3.2 Formalne miselne operacije 

Formalne miselne operacije Piagetu omogočijo končno stopnjo mentalnega razvoja, za 

katero je potreben nadaljnji spoznavni razvoj. »Piagetovci« so preučevali zahodne družbe in 

ugotovili, da običajno otrok postane sposoben razvijati formalne miselne operacije v prvih 

mladostniških letih. Na tej stopnji otrok ne deluje več le na predmete same in na miselne 

predstave teh predmetov, temveč tudi na besede, simbole ali nize simbolov (kot so enačbe), 

ki predstavljajo predmete in delovanja na predmete (Gardner, 1995). 

1 2 3 4 5 
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4 ZAČETNE STOPNJE PRI RAZVOJU ŠTEVILSKIH PREDSTAV3 

4.1 Kompleksnost številskih predstav 

Za večino odraslih je uporaba in znanje o prvih devetih naravnih številih (ena, dve, tri … do 

devet) zelo preprost in enostaven postopek. 

 

Vendar pa potrebuje otrok med drugim in sedmim letom v povprečju približno pet let, da se 

nauči pravilno uporabo in številke učinkovito uporablja pri vsakodnevnih opravilih. To 

obdobje je še daljše, če je vključena uporaba številskih operacij.  

 

Dejstvo, da je za razvoj osnovnega znanja o številih potrebno toliko časa, je morda 

presenetljivo, še posebej v primerjavi s hitrim osvajanjem znanja o jeziku. Preden se bomo 

zazrli v podrobnosti otrokovega matematičnega razvoja, je treba razumeti in poznati razloge 

za takšen dolgotrajen proces, še posebej, če ga primerjamo s procesom učenja jezika. 

Uporaba števila je povezana s specifikacijo velikosti zbirke predmetov (t. i. glavni števnik). 

Res je, da majhen otrok, star dve leti, razlikuje dva avtomobilčka v primerjavi s tremi zgolj s 

pogledom na zbrane igrače. Tega se nauči na enak način, kot se nauči uporabljati svojo 

vizualno percepcijo za razlikovanje avtomobilčka in avtobusa ali za razlikovanje med rdečim 

in zelenim avtomobilčkom. Vendar mu takšne sposobnosti pri razlikovanju skupine osmih 

avtomobilčkov od skupine devetih ne bodo veliko v pomoč. Za takšno razlikovanje se otrok 

ne more več zanašati na dojemljivo razlikovanje, in potrebuje naprednejše sposobnosti. 

Mora se naučiti in obvladati pravilno štetje, kar je samo po sebi precejšen dosežek. Učenje 

štetja se mogoče na prvi pogled zdi kot recitiranje zaporednih besed pri učenju pesmice, kar 

otroci obvladajo presenetljivo hitro. Vendar, kot bomo videli, spretnost štetja vključuje 

dodatne zahteve, npr. kazanje samo na en predmet in sledenje že preštetih predmetov.  

 

Takšen proces štetja oz. določitev števila določenemu predmetu, ki tvori niz predmetov, se 

imenuje vrstilni števnik. Vendar obstaja t. i. končen korak, pri katerem otrok zazna število, s 

katerim »konča« štetje množice predmetov kot reprezentacijo velikosti (številčnost) celotne 

skupine predmetov. Ta korak predstavlja povezavo med glavnim in vrstilnim števnikom. Tudi 

ko otrok doseže to stopnjo, je mogoče, da se ne zaveda, da bo ne glede na vrstni red štetja 

oz. drugačno razporeditev preštetih predmetov prišel do enakega števila.  

 

Popolno razumevanje tudi majhnih naravni števil tako vključuje oblikovanje različnih 

razmerij, še posebej je pomemben most med glavnim (uporaba števila za označitev velikosti 

skupka) in vrstilnim števnikom (dodelitev števila za označitev položaja predmeta znotraj 

niza), kot je to poudaril Piaget (1952). Zdi se, da je za zamik pred dosledno uporabo števil 

                                                      
3
 Povzeto po Dickson, Brown, Gibson, 1993. 
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odgovorna prav ta kompleksnost. Kljub temu pa ne smemo pozabiti, da se otroci lahko in 

tudi se učinkovito naučijo nekatere vidike števil pri razmeroma zgodnjih letih.  

 

Različni strokovnjaki so hoteli identificirati t. i. »stopnje« pri razvoju števil. Schaeffer, 

Eggleston in Scott (1974) še danes povzemajo rezultate takšnih namer kot ustrezno ogrodje 

za podrobnejši opis različnih prisotnih korakov. Čeprav je treba poudariti, da nekateri 

raziskovalci izpodbijajo njihove izsledke. Treba je tudi dodati, da so zgoraj navedeni 

strokovnjaki uporabili majhen raziskovalni vzorec (65 ameriških otrok), zato je treba 

opozoriti, da njihove izsledke ne dojemamo kot ultimativno resnico, temveč zgolj kot 

uporabno vodilo. Podrobneje bom opisala Schaefferjeve stopnje. 

4.1.1 Schaefferjeva prva stopnja: dosežki pred obvladovanjem štetja 

Kriterij za to stopnjo je bila »nezmožnost pravilnega štetja petih ali več predmetov«.  

 

Prepoznavanje vzorcev 

Na podlagi zajetnih dokazov so strokovnjaki odkrili, da lahko otroci, ki se nahajajo na prvi 

stopnji, razlikujejo med malimi števili na podlagi percepcijskih vzorcev. Majhni otroci tako 

lahko prepoznajo število predmetov v zelo malih skupinah, skoraj gotovo enega ali dva, 

včasih tudi tri in štiri, ne da bi predmete in skupine prešteli. Dejstvo, da so se otroci bolje 

odrezali pri vizualnih preizkusih kot pa pri slušnih, kaže na obstoječo dojemljivo bazo za 

razvoj takšnih sposobnosti.  

 

Presoja o relativni velikosti (številčnost) 

Schaeffer (1974) trdi, da se ideja o »več« najprej razvije pri drugem oz. drugem in pol letu, ko 

otroci začnejo »jemati več« oz. »prositi več«. Na podlagi različnih preizkusov, ki vključujejo 

štetje (Schaeffer, 1974) in zahtevajo znanje o vrstnem redu imen preštetih predmetov, ne pa 

znanja o presoji in vizualni percepciji, lahko zaključimo, da so otroci na tej začetni stopnji 

zmožni razlikovanja med velikostjo manjših in večjih množic, če je vsaj eno število manjše od 

pet, čeprav ni nujno, da otroci razumejo pomen besede »manj« ali »več«. Majhni otroci 

najprej razvijejo t. i. relativne kode pred t. i. absolutnimi kodami. Kar pomeni, da se naučijo 

razlikovati, katera izmed linij je daljša in katera krajša, če sta liniji usmerjeni v isto ali 

drugačno smer itd., preden se naučijo razlikovati absolutno velikost, dolžino, usmerjenost in 

številčnost.  

 

Vendar je sposobnost razlikovanja velikosti skupin (množic) odvisna od urejenosti in pozicije 

skupin. Otroci so na prvi stopnji po Schaefferju zmožni identificiranja in razlikovanja števil do 

števila dve in včasih tudi števila tri in štiri (verjetno zaradi prepoznavanja vizualnih in slušnih 

vzorcev, najverjetneje zaradi štetja), prav tako lahko razlikujejo vizualno in verbalno med 

majhnimi in velikimi skupinami, ko vsaj ena izmed skupin vsebuje manj kot pet predmetov. 
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Majhni otroci lahko razlikujejo med velikimi in majhnimi skupinami katere koli velikosti, če so 

bili predmeti v skupini postavljeni v linearni niz, iz katerega je razvidno ujemanje predmetov 

s predmeti druge skupine. 

 

Niti eden izmed otrok, vključenih v raziskavo, na tej stopnji ni bil zmožen prešteti pet ali več 

predmetov. Otroci »prve stopnje« so tako osvojili osnovni pomen števil.  

4.1.2 Schaefferjeva druga stopnja: glavni števnik 

Spretnosti, ki jih obvladajo t. i. otroci »druge stopnje«, so:  

 

Prepoznavanje vzorcev 

Otroci prepoznajo majhna števila kot vzorce, vendar je večja verjetnost, da jih bodo prešteli 

(v primerjavi z otroki »prve« in »tretje« stopnje). Prav tako pravilno prepoznajo število 

žetonov v nizu, ki vsebuje dva ali štiri žetone (89 % uspešnost), kar je veliko več kot pa pri 

otrocih »prve stopnje« (51 % uspešnost).  

 

Štetje 

Otroci razumejo naravo samega štetja, vendar pa pri štetju delajo napake. Za pravilno štetje 

morajo namreč obvladati dve osnovni merili štetja:  

• štetje zahteva nizanje števil in njihovih imen v identičnem zaporedju, 

• vsako ime števila mora ustrezati samo enemu predmetu.  

 

Osnovno pravilo  

Eden izmed kriterijev je t. i. osnovno pravilo. Ko otroci končajo s štetjem predmetov, bi na 

splošno otrok moral biti zmožen uporabiti rezultat štetja za določitev velikosti skupine 

predmetov.  

 

Otroci »druge stopnje« v primerjavi z otroki »prve stopnje« razumejo zahteve procesa štetja. 

S prepoznavanjem ali štetjem znajo določiti in razlikovati števila od ena do štiri, vendar pa pri 

večjih številih njihovo štetje postane nenatančno. Najpogosteje se to zgodi zaradi napak pri 

ločevanju že preštetih predmetov ter zaradi napak pri koordinaciji govora z določitvijo imen.  

 

Na splošno niso zmožni povezave procesa štetja z njegovim končnim rezultatom (končno 

prešteto število v skupini hkrati določa velikost skupine). Tako lahko zaključimo, da otroci 

»druge stopnje« obvladajo glavni števnik (določanje števila znotraj niza predmetov v 

števnem procesu) in lahko razumejo vrstilni števnik za zelo majhne skupine števil. Vendar pa 

še ne dojamejo in ne znajo uporabiti ta dva vidika za števila, večja od števila štiri.  
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4.1.3 Schaefferjeva tretja stopnja: vrstilni števnik 

Kriterij tretje stopnje je uporaba t. i. osnovnega pravila. Otrok zmore uporabiti števni proces 

za uspešno štetje skupine predmetov in dojema število skupine kot stabilno značilnost 

skupine. Vendar otroci »tretje stopnje« v primerjavi z otroki »četrte stopnje« ne razlikujejo 

lastnosti »večje« oz. »manjše« (ne razumejo, da je šest manjše od sedem).  

 

Ko so otroci prešteli skupino pet in sedem žetonov, so raziskovalci skupino žetonov pokrili, 

da jih otroci niso videli, in prosili otroke, naj ponovijo, koliko je žetonov. Otroci »tretje 

stopnje« so v 99 % pravilni ponovili najvišjo prešteto število (ne glede na pravilnost štetja). 

Otrokom »druge stopnje« to ni uspelo niti enkrat. Samo otroci »tretje stopnje« so uspeli 

vzpostaviti povezavo med procesom štetja in njegovo uporabo z dodelitvijo števila predmetu 

znotraj množice. To dokazuje, da nekateri triletniki in večina štiriletnikov razume, da lahko 

predmete znotraj skupine preštejejo ne glede na njihovo razporeditev (se pravi v katerem 

koli vrstnem redu) in vseeno dosežejo isti rezultat.  

 

Prepoznavanje večjih in manjših števil 

Čeprav so otroci »tretje stopnje« razmeroma razumno osvojili števni proces, je razvidno, da 

ne razumejo povezave vrstnega reda preštetih predmetov z velikostjo niza, ki ga 

predstavljajo. Ko so jih vprašali, ali bi rajši imeli šest ali sedem bombonov, oz., ko so izbirali 

med katerim koli drugim parom, ki se je razlikoval za eno število (razpon med štiri in pet, 

devet ali deset), so večje število prepoznali v polovici primerov, kar pomeni, da so otroci pri 

odgovoru ugibali.   

4.1.4 Schaefferjeva četrta stopnja: relativna velikost števila 

Kriterij četrte stopnje je prepoznavanje parov števil, večjih od števila deset. Značilnosti otrok 

»četrte stopnje« so v veliki meri enake tistim na »tretji stopnji« z razliko, da so otroci »četrte 

stopnje« pravilno šteli do števila deset (vsaj 98 % pri vseh poizkusih) in so na pogled 

prepoznali števila do štiri. Prav tako so lahko prepoznali in izbrali večje število v paru.  

 

Otroci »četrte stopnje« premorejo razmeroma dobro razumevanje procesa štetja kot tudi 

njegovo uporabo pri razlikovanju relativne velikosti dveh skupin, vsaj v primerih, ko skupine 

vsebujejo do deset predmetov ali manj. Vendar dojemanje števil ni popolno.  

4.1.5 Učenje 

Kot je razvidno iz Schaefferjeve študije, sposobnost štetja ni spontano pridobljena, ampak je 

pridobljena s posnemanjem dejanj drugih. Otrok mora sam zgraditi povezavo med 

recitiranjem poljubnih zvokov in velikostjo skupine predmetov. Starši in učitelji lahko seveda 

pomagajo otroku tako, da ga spodbujajo k štetju, vendar pa nadaljnje spraševanje o vrsti 
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predmetov, ki so vključeni v štetje in se nanašajo na velikost skupine, vrstni red štetja, 

relativno velikost dveh skupin in podobno, otroku lahko pomaga pri vzpostavitvi pomembnih 

povezav, ki jih mora osvojiti in razumeti, preden je proces štetja lahko uspešno uporabljen.  

 

Eden izmed problemov, s katerim se otroci soočajo pri štetju, je nadzor nad številom in 

njegovim vidikom, medtem ko otrok šteje (kateri predmeti so že bili prešteti, dodelitev le 

enega števila določenemu predmetu itd.). To nakazuje, da morajo biti zgodnje izkušnje s 

štetjem kar se da enostavne, morda vključujoč vrsto strnjenih predmetov, ki se lahko med 

štetjem premaknejo na stran. Šele kasneje, ko otrokovo štetje postane bolj avtomatizirano, 

lahko od njega zahtevamo naključno razporeditev predmetov. 

4.1.6 Implementacija učenja števil 

Obe študiji tako Piagetova kot tudi Schaefferjeva sta pomembni, ker prikazujeta težave, s 

katerimi se soočajo otroci na poti do popolnega razumevanja osnovne ideje o naravnih 

številih in njihovi uporabi. Je pa treba obdržati zadostno mero distance do Piagetovih in 

podobnih kriterijev. Številne študije dokazujejo, da lahko manjše spremembe v zasnovi 

naloge privedejo do znatnih sprememb v otrokovem odzivu (odgovoru). Tako doseganje 

»pogovora« glede na Piagetovo definicijo ne smemo jemati kot osnovno vodilo, ampak kot 

majhen korak na poti do popolnega razumevanja samega procesa. Vendar pa drži, da otrok, 

ki se v pogovornih in razporeditvenih nalogah ni odzval zrelo, najverjetneje ni dojel in 

dosledno prevzel razumevanja pojma števil in je hkrati še vedno odvisen od predmetov 

samih. Zato je od takšnega otroka nesmiselno pričakovati, da bo fleksibilno obvladal števila.  
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5 REPREZENTACIJE PRI POUČEVANJU ŠTEVIL 

Reprezentacije so v matematiki stalno prisotne, saj je predstavljanje pri oblikovanju 

matematičnih pojmov in miselnih procesov nujno potrebno. Predstavljanje lahko poteka s 

konkretnimi predmeti in situacijami iz otrokovega okolja, z različnimi didaktičnimi materiali, 

grafično ponazoritvijo ali z matematičnimi simboli. 

 

Piaget meni, da je otrok med približno sedmim in enajstim letom na splošno na stopnji 

konkretnih operacij. Pravi tudi, da se otrok najbolje uči, če v učnem procesu aktivno 

sodeluje. Iz tega sledi sklep, da se otrok bolje uči iz osebnih izkušenj kot iz izkušenj drugih. 

Dobro je, če lahko zbira izkušnje sam s svojim delom. Takšno učenje je mnogo bolj privlačno, 

omogoča precej boljše razumevanje in ustvarja trdnejšo podlago, na kateri je mogoče 

pozneje graditi tudi zahtevnejše pojme. V mnogih primerih, posebno če je obravnavana učna 

snov zelo preprosta, zadoščajo učila iz otrokovega okolja. Toda če naj otrokovo spoznanje 

napreduje na višjo stopnjo, navadno taka učila ne zadoščajo več. Učiteljeva naloga je, da 

ustvari umetne situacije, ob katerih otrok »abstrahira« (loči pojem od stvari) in prodira do 

osnovne ideje. Take situacije pa zahtevajo drugačna učila – učila, ki poudarjajo tisto, kar bo 

otroka vodilo pri abstrahiranju, v ozadje pa stopijo lastnosti, ki niso pomembne ali pa bi 

otrokom celo motile abstrahiranje (Dienes, Golding, 1974). 

 

Razlikujemo notranje (miselne predstave) in zunanje (okolje) reprezentacije. Notranje 

reprezentacije bi lahko opredelili kot miselne predstave, ki ustrezajo našemu notranjemu 

oblikovanju resničnosti kot nek notranji svet izkušenj. Zunanje reprezentacije so sestavljene 

iz zgrajenih simbolnih elementov, katerih vloga je »zunanja« predstavitev določene 

matematične resničnosti. Z izrazom »simbolni elementi« želimo označiti elemente, ki so 

izbrani za predstavitev nečesa drugega. Kadar predstavljamo nekaj z nečim drugim, potem 

ima tisto, ki predstavlja, vlogo simbola (Hodnik, 1998). 

 

Z zunanjimi reprezentacijami želimo pomagati učencem pri usvajanju matematičnih pojmov 

in simbolov ter pri reševanju določenih matematičnih problemov. Pri pouku matematike 

ločimo tri vrste zunanjih reprezentacij: 

• konkretne reprezentacije, 

• grafične reprezentacije, 

• reprezentacije z matematičnimi simboli. 
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5.1 Konkretne reprezentacije 

Konkretna ponazorila so vse stvari, ki jih učenec uporablja, in je njihov namen, da se ob 

rokovanju z njimi tudi uči (Hodnik Čadež, 2000). Pri matematiki imajo pomembno vlogo, saj 

učencem pomagajo razumeti matematične pojme, postopke, algoritme … 

 

Didaktični material delimo na strukturiran in nestrukturiran material. Nestrukturiran 

material je material iz naše okolice. Med te štejemo na primer fižol, kamenčke, sponke, 

kocke … Strukturiran material pa je izdelan posebej za učenje matematike in ni uporaben v 

vsakdanjem življenju. Ima določeno strukturo, katere namen je, da jo učenec v procesu 

učenja usvoji (Hodnik Čadež, 2000). Poznamo link kocke, Dienesove plošče, pozicijsko 

računalo, stotični kvadrat, številsko os in druge. 

 

Pomembno je, da učitelj pri pouku uporablja različne materiale. Z njimi učencem omogoča, 

da prek različnih aktivnosti usvojijo matematične pojme. Ne sme se omejiti le na slikovno 

gradivo, saj je za otroka uporaba samo tega gradiva preveč abstraktna. V procesu 

oblikovanja števil mora dati velik poudarek na razvoj otrokovih številskih predstav, ki 

temeljijo na praktičnih aktivnostih, z obvezno uporabo konkretnih ponazoril, nazornih 

predmetov in primernih didaktičnih sredstev. Učitelj naj prinese vse, kar nastopa v mnogih 

koščkih: različne kocke, storže, gumbe, plastične žebljičke, sestavljanke … Že pred učenjem 

mora sestaviti osnutek za njihovo reprezentacijo. Poskrbeti mora, da pridobivanje novih 

vsebin poteka po majhnih korakih s poudarkom na utrjevanju.  

5.2 Grafične reprezentacije 

Grafične reprezentacije so pri pouku matematike nujno potrebne. Predstavljajo nekakšen 

most med konkretnimi reprezentacijami in reprezentacijami z matematičnimi simboli. 

Heedens (Hodnik Čadež, 2001) je most (Tabela 1), ki vodi od konkretnega proti 

abstraktnemu, predstavil kot most grafičnih reprezentacij, ki so ali semikonkretne ali 

semiabstraktne. 

 

 

KONKRETNE 

REPREZENTACIJE 

 

GRAFIČNE REPREZENTACIJE 

 

 

MATEMATIČNI SIMBOLI 

 

SEMIKONKRETNE       SEMIABSTRAKTNE 

REPREZENTACIJE        REPREZENTACIJE 

 

Tabela 1: Most med konkretnimi in abstraktnimi reprezentacijami 
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Semikonkretne so tiste grafične reprezentacije, ki grafično predstavljajo neko konkretno 

situacijo iz otrokovega vsakdanjega življenja. Situacije so lahko realne ali namišljene.  

 

Semiabstraktne reprezentacije pa so tiste, ki semikonkretno reprezentacijo predstavljajo z 

grafičnimi simboli (Hodnik Čadež, 2001). 

 

Vrsta grafičnih reprezentacij, ki jih bo učitelj uporabil pri pouku, je odvisna od stopnje 

zahtevnosti matematičnega pojma ter od konkretnih prikazov, ki jih pri obravnavi 

določenega pojma uporabi učitelj. Bolj preprosta so števila, bolj so reprezentacije teh števil 

preproste.  

5.3 Reprezentacije z matematičnimi simboli 

Pri pouku matematike moramo na začetku šolanja najprej dovolj časa in pozornosti posvetiti 

konkretni in slikovni ravni, preden preidemo na simbolno raven. Simbolni zapis imamo, ko z 

različnimi števili in drugimi matematičnimi znaki zapišemo nek račun, enačbo, neenačbo … 

 

Učence že od vsega začetka navajamo, da ob neki dejavnosti pripovedujejo, kaj delajo, 

oziroma, da ob delu s slikovnim materialom pripovedujejo o situaciji, ki jo neka slika 

predstavlja. Učencem, ki zmorejo operirati na simbolni ravni, naj učitelj ne vsiljuje dela na 

konkretni ali na slikovni ravni (Hodnik, 2001). 

 

Reprezentacije pri obravnavi pojma število 

Konkretna reprezentacija števila so predmeti iz otrokovega okolja in različni didaktični 

materiali. Obravnava števil temelji na predhodnih dejavnostih razvrščanja, zato navajamo 

učence na natančno opazovanje in na spoznavanje skupnih lastnosti predmetov. Učenci 

predmete primerjajo, razlikujejo in razvrščajo glede na izbrano lastnost ter s tem oblikujejo 

skupine (množice). Nato preidemo na grafično reprezentacijo. Učenci opazujejo slike v 

učbeniku ter razvrščajo stvari po skupnih lastnostih. Množice obkrožijo s sklenjeno črto ter 

jih imenujejo. 

 

Naravna števila so števila, ki jih dobimo s štetjem. Učitelji vemo, da skoraj vsi otroci ob 

vstopu v šolo znajo šteti do deset, vendar si pri tem števila količinsko še ne predstavljajo. 

Zato je pomembna dejavnost prirejanje. Učenci s prirejanjem ugotavljajo, ali imata dve 

množici enako ali neenako mnogo članov, v kateri množici je več članov in za koliko več ter v 

kateri množici je manj članov in za koliko manj. Nekateri učenci to ugotovijo tudi že s 

preštevanjem članov množice. 

 

Učenci si lahko razvijajo količinske predstave tudi z oblikovanjem vrstičnih in stolpčnih 

diagramov, in sicer tako, da vsak element dane množice označijo s križcem v vrstici ali 
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stolpcu. S to dejavnostjo si učenci razvijajo sposobnost opazovanja, povezovanja in ne 

nazadnje tudi štetja predmetov, saj bodo kmalu ugotovili, da se lahko s preštevanjem 

prepričajo, ali so s križci označili vse predmete ali pa so mogoče katerega izpustili oziroma 

označili dvakrat. 

 

Grafične reprezentacije števil so v glavnem ilustracije predmetov, živali in oseb, ki jih učenci 

prevedejo v zapis z matematičnimi simboli oziroma številkami. 

 

Pri usvajanju nekaterih matematičnih pojmov, kot je na primer obravnava števila, naj bi 

reprezentacije potekale sočasno. Število lahko predstavimo konkretno (s preštevanjem 

konkretnih predmetov), grafično (predmete narišemo, lahko pa njihovo količino ponazorimo 

tudi s pikami, črticami, krogci …) in istočasno kot grafično, tudi simbolno (s številko). 
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6 RAZVIJANJE ŠTEVILSKIH PREDSTAV  PRI POUKU 

Otroci potrebujejo za razvijanje številskih predstav različne ponazoritve in načine 

poučevanja. Kljub temu, da pri poučevanju aritmetike v prvem in drugem razredu prevladuje 

konkretni nivo, nekateri otroci potrebujejo še več konkretnih ponazoritev in dodatno pomoč. 

Številske predstave otroci pridobivajo prek igre, opazovanja in izkušenjskega učenja. Zato je 

v procesu oblikovanja števil obvezna uporaba konkretnih materialov in različnih čutil.  

 

Predstavila bom razvijanje številskih predstav v predšolskem obdobju in v prvem razredu 

osnovne šole.4 

6.1 Vidne predstave 

V vidne predstave vključujemo predmete iz naše okolice (narave, naselja, stanovanja, igrač 

itd.). 

• Štetje: naberi petnajst kamnov. 

• Prirejanje: otrok ima dvajset medvedkov. Vsakemu medvedku daj eno knjigo. Koliko 

knjig si razdelil medvedkom? 

• Na zabavo je povabljenih deset otrok. Za vsakega otroka pripravi en krožnik. Na vsak 

krožnik položi tri piškote. 

• Odvzemanje, dodajanje, ugotavljanje enakosti: naredimo stolp iz kock. Naredi enako 

visok (višji, nižji) stolp kot jaz. 

• Konzervacija (ohranitev) števila: otrok nastavlja enako število različno velikih 

predmetov in ugotavlja enakost. Imamo osemnajst velikih in osemnajst majhnih 

gumbov. Gumbe postavi v dve vrsti: manjše skupaj, večje skupaj. Ali je velikih 

gumbov več? 

6.2 Tipanje in štetje 

• Otrok tipa različne predmete in ugotavlja njihovo število: v vrečki imamo sadje 

(limone, jabolka, banane …). Ugotovi in povej, katero sadje je v vrečki. Ven potegni 

vse banane. Koliko jih je? K vsaki banani dodaj sedem jabolk. Iz vrečke daj pet limon 

več, kot je jabolk. 

• Otrok z zavezanimi očmi tipa in šteje: imamo ogrlico iz različnih predmetov (semena, 

školjke, zamaški, makaroni …). Koliko školjk je na ogrlici? 

• Polaganje predmetov v prazno posodo. Imamo dva peharja. V prvem peharju je 

veliko orehov, drugi pa je prazen. V prazen pehar položi petintrideset orehov. 

                                                      
4
 Povzeto po Ilejšič, Šivec, 2000. 
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6.3 Slušno zaznavanje števil 

• Otrok lahko pri igranju na različne predmete (pokrovke, lončke, kuhalnice, 

svinčnike …) in instrumente (lastne instrumente, male instrumente, igrače …) sliši 

število in šteje. 

• Poslušanje: poslušaj. Povej, kolikokrat sem zaigrala na instrument? 

• Igranje: imamo petindvajset medvedkov. Vsakemu medvedku zaigraj enkrat. 

• Igra odmeva: otrok posluša in prešteje glasove, nato sam zaigra kot odmev. Poslušaj 

in zaigraj tolikokrat (večkrat, manjkrat) kot jaz. 

6.4 Gibanje 

• Tudi gibanje lahko povežemo z matematiko. Otrok z različnimi gibi (poskoki, počepi, 

vrtenjem, dvigovanjem rok in nog, stopanjem na stol, mežikanjem, kimanjem) in 

gibalnimi igrami (preskakovanje kolebnice, kegljanje, podajanje žoge …) razvija 

številske predstave. 

• Otrok opazuje gibanje in šteje: poglej, kaj bom naredila, naredi tako kot jaz. Desetkrat 

se zavrtimo. 

• Metanje igralne kocke: otrok meče kocko. Preštej pike na kocki. Kolikor je pik, 

tolikokrat poskoči. 

• Kegljanje: postavimo izbrano število praznih plastenk. Z žogo skuša otrok podreti čim 

več plastenk. Koliko plastenk si podrl? Koliko plastenk še stoji? Katerih je več? 

6.5 Ustvarjanje 

• Za ustvarjanje lahko uporabimo različne materiale (odpadne, naravne), testo, glino, 

plastelin, živila in semena. 

• Skupaj z otrokom pripravimo testo. Z modelčki za piškote oblikuje okraske za 

novoletno jelko. Za vsakega prijatelja naredi šest okraskov. 

• Otrok iz krompirja in zobotrebcev naredi ježke z različnim številom bodic. Ugotovi, 

kateri ježek ima največ bodic. Uredi jih glede na število bodic (urejanje po rastoči ali 

padajoči moči). Poišči ježke z enakim številom bodic. 

• Nizanje ogrlice iz barvnih testenin. Naredi ogrlico za svojo prijateljico. Otrok naj 

razporedi testenine po določenem zaporedju. Skico zaporedja otroku lahko tudi 

narišemo. 

• Ples. Otrok si sam izbere gibanje na njegovo najljubšo melodijo. Svoj ples nam 

predstavi in nas nauči zaplesati. Otroka usmerjamo tako, da mu pokažemo določene 

gibe in povemo, kolikokrat naj jih otrok izvede. 
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6.6 Prepoznavanje simbolov 

• Otrok spozna, da ima vsako število svoj simbol. Te poskuša tudi sam poiskati v svoji 

okolici (na uri, koledarju, denarju, telefonu, na prometnem znaku, na hišni številki …). 

Pred zapisom števil je pomembno, da prej dobro utrdimo številske predstave.  

6.6.1 Otroško razumevanje simbolnega zapisa števil 

Tako, kot je bilo potrebno veliko časa in napora za razvoj sistema simbolov skozi čas, zahteva 

otrokovo dojemanje matematičnega sistema simbolov veliko razvojnih mejnikov. Martin 

Hughes (1986) je otrokom med tretjim in sedmim letom starosti predstavil več različnih 

pločevink, ki so vsebovale različno število plastičnih kock (1, 2, 3, 5 in 6), ter jih prosil, naj 

položijo na kos papirja nekaj, kar bi reprezentiralo število kock, ki so se nahajale v konzervah. 

Ugotovil je, da je razvojni proces pri otrocih enak zgodovinskemu procesu razvoja 

numeričnega zapisa. Veliko otrok je narisalo risbe, ki niso imele nobene smiselne povezave s 

številom kock v pločevinki. Narisali so zgolj risbe predmetov, ki v ničemer niso predstavljale 

kvantiteto predmetov. Ko se je pri otrocih vzpostavila ideja razmerja 1 : 1, so ti začeli 

predstavljati kvantiteto z risbami – dejansko so narisali kocke, eno za eno, in s tem 

predstavili količino. Kasneje se je ponazarjanje števil prelevilo v ikonično reprezentacijo, 

otroci so zareze in pikice uporabili kot simbole za ponazoritev števila kock. Otroci so sicer z 

veliko napora poizkušali predstaviti celotno število predmetov z uporabo le enega simbola. 

Razumevanje, da en simbol lahko predstavlja celotno količino predmetov, zahteva 

razumevanje kardinalnosti. Takšna povezava predstavlja mejnik v otrokovem razvoju 

(Fosnot, 2001). 

 

V zadnjih letih je nekaj raziskav in teorij pokazalo, da se otroci začnejo učiti o pisnem 

simbolnem sistemu (številke in črke) že pred vstopom v šolo. Primerna in pravilna uporaba 

simbolnega zapisa je rezultat počasnega razvoja, ki se začne pri približno treh letih, ko otroci 

začenjajo razumeti in rekonstruirati pisni simbolni sistem, ki jih obdaja. 

 

Za razumevanje pisnega simbolnega sistema števil sta pomembna dva vidika: 

1. otroško razumevanje simbolnega zapisa števil, ki nas v veliki meri obdaja, 

2. otroku lastni načini predstavitve števil. 

 

Otroci lahko v okolici opazijo različne primere številskih zapisov, a le majhen del zapisanih 

števil predstavlja kardinalno (glavno) število, na primer cene v trgovinah. V okolju lahko 

najdemo veliko številskih zapisov, ki imajo ordinalni (vrstilni) pomen, na primer števila na 

tipkah v dvigalu. Pisna števila predstavljajo tudi identifikacijske oznake, na primer avtobusne 

številke in telefonske številke, ali pa izražajo mere, na primer datum, velikost, teža, hitrost … 

Ta števila običajno informirajo, opisujejo, nekatera pa imajo tudi določeno funkcijo, na 
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primer omejitev hitrosti. Nekatera števila uporabljamo za iskanje postopkov ali napotkov, to 

so številke strani, hišne številke … (Sinclair in Sinclair, 1984). 

 

Vidimo torej, da je uporaba števil v okolju pogosto v nasprotju z načinom vpeljave števil v 

šoli, kjer števila običajno predstavljajo glavne števnike, in je njihova uporaba bolj ali manj 

omejena s spretnostjo računanja. V številskem sistemu, ki ga uporabljamo, ni za otroka nič 

naravnega ali očitnega, zato otroci pogosto najdejo svoj sistem simbolnega zapisovanja, celo 

v primerih, ko so že seznanjeni s formalnim matematičnim sistemom in ga pravilno 

uporabljajo pri aritmetičnih nalogah. 

6.6.2 Interpretacija simbolov 

V raziskavi (Sinclair in Sinclair, 1984) so otrokom zastavili vprašanje o pomenu, ki ga 

pripisujejo številom v okolju (avtobusne številke, številke na majicah tekačev, cene …). 

Ugotovili so, da so otroci izhajali iz dveh dopolnilnih vidikov: oblike simbola in pomena 

simbola. 

 

Oblika simbola 

Otroci so opisali število 22 na sprednji strani avtobusa kot »dve enaki dvojki«, »dve enaki 

števili«, »števila, ne črke«, »nekaj takega, kar zapišeš« … 

 

Odgovori, ki so jih dali otroci, jasno kažejo, da želijo razlikovati števila. Otroško opisovanje 

zapisanih števil zadeva tudi kvantiteto oblik, ki so postavljene v vrsto ena zraven druge, in 

različnost teh oblik.  

 

Različne napake, ki jih delajo otroci v iskanju sistema, so povezane z razlikami v zapisani in 

govorjeni obliki. Glasno branje, opisovanje ali poimenovanje zapisanih števil je pogosto v 

protislovju s pomenom pisnih števil (števila zapišemo drugače, kot jih beremo). 

 

Ko otroci poskušajo označiti pomen pisnih števil, pogosto konstruirajo nekatere zelo 

nenavadne ideje, celo za števila, ki imajo preprosto obliko (npr. obliki dveh trojk uporabijo za 

zapis števila osem). 

 

Pomen simbola 

Za število 22 na avtobusu so otroci podali različne odgovore, ki se nanašajo na pomen 

simbola v zvezi, ki jo zadeva (npr. za potnike, za voznika avtobusa, oznaka avtobusa pove, 

kateri je, kam gre, kje se ustavi, koliko stane …). Že mlajši otroci torej obvladajo velik del 

informacij in znanja o komunikacijski funkciji števil. Otroci lahko opisujejo in imenujejo 

števila pravilno, potem pa ne naredijo pravilnega zaključka iz opisa. Poglejmo si primer 

gumbov v dvigalu. Otrok reče: »To je štiri. Pomeni, v katero nadstropje v stavbi želiš iti.« 
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Nato spraševalec otroka vpraša, v katero nadstropje bi šel, če bi pritisnil na štiri. Otrok 

odgovori, da ne ve. Podobni odgovori otrok kažejo na to, da števila za njih označujejo eno 

individualno možnost izmed veliko možnosti, ki jih predstavljajo števila v okolju. 

 

Učenje pisnega simbolnega sistema je v veliki meri sestavljeno iz spoznavanja oblik simbolov, 

pravil, njihovih kombinacij in uporabe, njihove povezave v glasovno obliko ter integriranja in 

usklajevanja informacij, ki jih dobimo od drugih ljudi. 

 

Predstavitev števil 

V isti raziskavi (Sinclair in Sinclair 1984) je bilo pred otroki na mizi postavljenih nekaj (od ena 

do osem) identičnih predmetov. Otroci naj bi s svinčnikom in papirjem prikazali (zapisali, 

označili), koliko je predmetov na mizi. 

 

Samo nekaj pet- in šestletnikov je predstavilo predmete z enim samim zapisanim številom 

(npr. 6 za šest predmetov). Najbolj pogost sistem prikazovanja predmetov je bil ta, kjer je bil 

vsak predmet ponazorjen z enim grafičnim znakom (pike, črte, črke, številke). Za ponazorilo 

petih svinčnikov je veliko odgovorov temeljilo na vzporejanju ena proti ena in so bili 

predstavljeni kot: 

11111; xxxxx; ooooo; AIOUP in ostale kombinacije črk, AAAAA, YYYY (za štiri predmete), RR 

(za dva predmeta); 55555 in 12345 (je bilo uporabljeno pri nekaterih otrocih za prikaz petih 

predmetov). 

 

Nekateri otroci, ki so uporabili 55555 in 12345 za prikaz petih predmetov, so z verbalno 

razlago razkrili, da so bile prve štiri številke nepotrebno napisane in so nato zapisali samo 

kardinalno število. Drugi otroci niso sprejeli te možnosti, čeprav jim je bilo to sugerirano. 

Eden od otrok je razložil, da je to zato, da lahko še kaj doda. 

 

Otroci, ki so zapisali samo kardinalno število, so pogosto predlagali še alternativni zapis, to 

je, da so imena števil zapisali s črkami, a pogosto nepravilno. 

 

Dejavnost, kot je npr. dotikanje vsakega predmeta ter verbalno preštevanje predmetov, 

nakazuje, da je vsak predmet individualen, vsi skupaj pa predstavljajo celoto. 

 

Otroku lastni sistemi označevanja količine pred vstopom v šolo so pogosto nezdružljivi z 

začetki formalnega izobraževanja (Sinclair in Sinclair, 1986). 
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6.7 Vzroki za težave otrok pri štetju 

Pri pouku matematike v drugem razredu so učenci že seznanjeni s formalnim matematičnim, 

torej abstraktnim jezikom. To pa nekaterim učencem povzroča težave, saj je prehod na to 

raven razumevanja včasih zanje prehiter. 

 

Manfreda Kolar (2006) je opredelila vzroke za težave otrok pri matematiki ob vstopu v šolo, 

ki so pogojeni s posebnostmi šolske matematike. 

 

Prehod od konkretnega k formalnemu matematičnemu jeziku 

Otrok v vsakdanjem življenju uporablja števila v nekem smiselnem kontekstu. Z njimi opisuje 

in pojasnjuje vsebinske in življenjske situacije. Svet aritmetike dojema v povezavi s 

konkretnimi izkušnjami. Prvi miselni preskok, ki ga mora izvesti ob prehodu k šolski 

aritmetiki, je torej prevod formalnega matematičnega jezika v vsakdanjo govorico. Z drugimi 

besedami: otrok mora dojeti povezavo med vprašanjem nevsebinskega tipa »Koliko je dve 

plus ena?« in vprašanjem vsebinskega tipa »Imaš dva bombona. Koliko bombonov boš imel, 

če ti dam še en bombon?« Ko se števila pojavijo sama zase, otrok ne razume več pomena 

vprašanja. Pogosto se odzove z dodatnim vprašanjem: »Enega kaj?« 

 

Hughes (v Manfreda 2006, str. 47) meni, da je temu razhajanju kriva abstraktnost 

matematičnega jezika. Otrok svojih predstav, ki se oblikujejo na osnovi praktičnih izkušenj, 

ne zna izraziti s formalnim jezikom. Težave z razumevanjem matematičnega jezika izvirajo 

tudi iz razhajanja med pomenoma, ki ga imajo določeni izrazi v vsakdanji govorici in v 

matematiki (dodati, razlika). 

 

Za reševanje teh težav V. Manfreda Kolar predlaga, da naj proces uvajanja otrok v abstraktni 

jezik aritmetike temelji na ustvarjanju povezav med matematičnimi vprašanji in vsakdanjo 

govorico otrok. Če na vprašanje »Koliko je dve plus ena?« ni nikakršnega odziva s strani 

otroka, naj temu sledi dodatna spodbuda: »Poglej! Imam dve kocki. Dodala bom še eno. 

Koliko kock imam potem?« Vendar tudi to ne zagotavlja uspeha. Morda otrok opazi, da sta 

vprašanji različno formirani, in od tod sklepa na različne odgovore. V tem primeru otrok 

potrebuje čim več vaje. Abstraktnim vprašanjem poskusimo čim pogosteje pripisati nek 

pomen. Eden najuporabnejših pripomočkov, ki ga lahko izkoristimo v ta namen, so prsti na 

rokah. So konkretni in otrok jih ima vedno pri sebi. Če vidimo, da si otrok pri vprašanju 

»Koliko je dve plus ena?« pomaga s prsti, je to že prvi korak k premostitvi razhajanja 

nevsebinskih in vsebinskih vprašanj. 

 

Prehod od konkretnega k simbolnemu 

Še zahtevnejši, kot je preskok od konkretnega k abstraktnemu jeziku, je za otroka preskok k 

simbolnim zapisom, ki jih mora povezati s konkretno vsebino. V tem primeru mora otrok 
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vedeti, da fizično dodajanje ene kocke k dvema s simboli opišemo kot 2 + 1. Teh simbolov 

smo se domislili odrasli, da bi si z njimi olajšali komuniciranje, zato imajo za nas nek pomen. 

Kaj pa za otroka? Da bi lahko odgovorili na to vprašanje, je treba raziskati otroku lastne 

načine ponazarjanja količine, seštevanja in odštevanja. 

 

Iz raziskav, ki so bile opravljene na tem področju (Sinclair in Sinclair, 1986), lahko 

povzamemo, da obstaja velik razkorak med otroku lastnimi sistemi simbolnih zapisov in 

sistemom simbolov, ki se jih učijo v šoli. 

 

Otroku so najbližji nekonvencionalni načini ponazarjanja, predvsem ikonični (otrok nariše to, 

kar vidi pred seboj) in piktografični (oznake za predmete dane množice poenostavi, npr. 

namesto kock nariše črtice), ki temeljita na povratno enoličnem prirejanju oznak predmetom 

dane množice (Manfreda, 2006). 

 

Predvsem je to razhajanje izrazito pri ponazarjanju operacij seštevanja in odštevanja, saj 

otroci pogosto nakažejo le končno stanje ali tisto, kar je bilo dodano ali odvzeto. Zato je pri 

uvajanju matematičnih simbolov ključnega pomena, da se otrok zave koristnosti tega 

početja. Način, kako to izpeljemo, mora biti zanj smiseln, to je, da začuti, da bo z uvedbo teh 

simbolov nekaj pridobil. To je seveda zelo zahteven cilj, in velikokrat kljub vsem 

prizadevanjem dobimo vtis, da ni druge rešitve, kot veliko vaje (Manfreda, 2006). 
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7 ŠTETJE V UČNEM NAČRTU V DRUGEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 

Posodobljeni učni načrt za predmet matematika v osnovni šoli je pripravila Predmetna 

komisija za posodabljanje učnega načrta za matematiko. Pri posodabljanju je izhajala iz 

učnega načrta za predmet matematika, določenega leta 1998. Posodobljeni učni načrt je 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje določil leta 2008 in se z vsebinskimi in 

redakcijskimi popravki tega učnega načrta seznanil 17. februarja 2011. 

 

Učni načrt obravnava temeljne in za vsakogar pomembne matematične pojme, in to na 

načine, ki so usklajeni z otrokovim kognitivnim razvojem, s sposobnostmi, osebnostnimi 

značilnostmi in njegovim življenjskim okoljem. 

 

Učni načrt spodbuja različne oblike mišljenja, ustvarjalnost, formalna znanja in spretnosti ter 

učencem omogoča, da spoznajo praktično uporabnost in smiselnost učenja matematike. Pri 

pouku matematike pa se ne ukvarja samo s kognitivnim področjem učenčeve osebnosti, 

ampak tudi z afektivnim in psihomotoričnim, saj je bistveni razlog za poučevanje in učenje 

matematike njena pomembnost pri razvoju celovite osebnosti učenca. 

7.1 Cilji pouka matematike 

V učnem načrtu so učni cilji matematike razdeljeni na splošne in operativne cilje. 

7.1.1 Splošni cilji 

S splošnimi cilji pouka matematike je opredeljen namen poučevanja matematike.  

 

Učenci razvijajo matematično mišljenje, oblikujejo matematične pojme, spoznavajo 

uporabnost matematike v vsakdanjem življenju, se učijo ustvarjalnosti in natančnosti, 

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

dela in matematike, sprejemajo in doživljajo matematiko kot kulturno vrednoto idr. Med 

osnovnošolskim izobraževanjem naj bi učenci razvili tiste kompetence, ki vodijo k 

sposobnostim za stalno učenje.  

7.1.2 Operativni cilji 

Operativni cilji so predvsem namenjeni pouku, učenju in poučevanju ter vodijo v usvajanje 

bistvenih matematičnih pojmov in vsebin. Učni načrt navaja delitev operativnih ciljev in 

vsebin na obvezne in izbirne. Obvezni cilji vodijo do znanj, potrebnih za splošno izobrazbo ob 

zaključku osnovne šole, in so namenjeni vsem učencem, zato jih mora učitelj obvezno 

vključiti v pouk. Izbirni cilji so namenjeni dodajanju in poglabljanju znanja. Učitelj jih izbira 

glede na zmožnosti in interese učencev.   
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7.1.3 Vsebina učnega načrta 

V drugem razredu devetletne osnovne šole je matematiki namenjenih 140 učnih ur, od tega 

90 ur aritmetiki in algebri. 

 

Tematski sklopi v drugem razredu devetletne šole:  

• geometrija in merjenje (orientacija, geometrijske oblike in uporaba geometrijskega 

orodja, transformacije), 

• aritmetika in algebra (naravna števila in število 0, računske operacije in njihove 

lastnosti, racionalna števila), 

• druge vsebine (logika in jezik, obdelava podatkov, matematični problemi in problemi 

z življenjskimi situacijami). 

 

Učni načrt za vsak sklop posebej predpisuje cilje, vsebine ter didaktična priporočila. 

Ker je empirični del moje naloge na temo aritmetike in algebre, bom natančneje predstavila 

ta tematski sklop. Osredotočila se bom na števila do sto. 

 

Tema: aritmetika in algebra 

Sklop: naravna števila in število 0 

Cilji: učenci: 

• zgradijo konceptualni sistem za reprezentacijo številskih predstav in pojmov, 

• štejejo, zapišejo in berejo števila do sto, 

• razlikujejo desetiške enote in razumejo odnose med njimi (enice, desetice in stotice), 

• uredijo po velikosti množico naravnih števil do sto, 

• ločijo med kardinalnim (glavnim) in ordinalnim (vrstilnim) pomenom števila,  

• določijo predhodnik in naslednik danega števila,   

• oblikujejo in nadaljujejo zaporedje števil,   

• zapišejo odnose med števili (<, >, =). 

7.2 Standardi znanja 

V učnem načrtu so opredeljeni standardi znanja in minimalni standardi znanja po vzgojno-

izobraževalnih obdobjih.   

 

Standardi znanja po vzgojno-izobraževalnih obdobjih so povezani s temeljnim znanjem, ki naj 

bi ga učenci dosegli ob koncu vzgojno-izobraževalnega obdobja. Minimalni standardi znanja 

opredeljujejo znanja, ki so potrebna za napredovanje v naslednji razred. Učenec, ki jih 

doseže, je pozitivno ocenjen. Minimalni standardi znanja prvega in drugega vzgojno-

izobraževalnega obdobja so zapisani v stolpcih, ki niso ločeni s črto. To nakazuje, da je razred 

doseganja teh ciljev le okviren. Upoštevajo se izjemoma, če nastopi situacija za ponavljanje 
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razreda. Minimalni standardi znanja tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja so zapisani v 

stolpcih, ki so ločeni s črto. To nakazuje, da je razred doseganja teh ciljev določen. 

 

Standardi znanja prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja (aritmetika in algebra) 

Učenec:  

• pozna in bere denarne vrednosti,  

• uporablja naravna števila do tisoč pri izražanju količin v vsakdanjem življenju.   

 

Minimalni standardi znanja (aritmetika in algebra) 

 

2. razred 

Učenec: 
šteje, bere, zapiše in primerja  
             naravna števila do sto.  

 

Aritmetika in algebra je temeljna vsebina matematike v drugem razredu osnovne šole, zato ji 

je tudi namenjenih največ učnih ur (90). Učenci morajo pojem števila razumeti, zato je pri 

procesu vpeljave števil potrebna uporaba konkretnih materialov. Učitelj ne sme prehitro 

uvesti simbolnega zapisa s številkami.  

7.3 Učni pristopi poučevanja števil v osnovni šoli 

Učenje s pripovedovanjem 

Piaget pravi (Labinowicz, 1989), da manjše otroke po navadi učimo s pripovedovanjem. 

Otroci ponavljajo imena števil, dokler si jih ne zapomnijo. Tako spoznanje imenujemo 

socialno spoznanje. Vendar je tako poučevanje s pripovedovanjem lahko brez smisla, če ga 

izvajamo brez neposredne izkušnje s predmeti. 

 

Učenje kot aktivna gradnja 

Piaget tudi opozarja (Labinowicz, 1989), da odnosov, ki so vgrajeni v pojem števila, otroka ne 

moremo naučiti s pripovedovanjem. Število ni le ime za nekaj. Je odnos, ki kaže na mesto v 

določeni ureditvi, predstavlja, koliko predmetov je vključenih v niz in je stalno kljub 

prostorskim preureditvam. Takemu odnosu Piaget pravi logično matematično spoznanje. 

 

Piaget je prepričan, da se števil in odnosov med njimi ne moremo naučiti neposredno, tj. v 

verbalnem smislu. Besede in simboli postanejo uporabni šele takrat, ko je otrok zgradil 

odnos prek svojih lastnih izkušenj s predmeti. Pravo razumevanje števila vključuje otrokovo 

odkritje ali aktivno gradnjo odnosa z njegovo lastno dejavnostjo. To zopet potrjuje Piagetovo 

dejstvo, da se matematika začenja z delovanjem na stvari. 
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Načela poučevanja 

Josip Markovac (1990) navaja, da so metodična načela poučevanja bistvena vsaj na začetni 
stopnji pouka, izredno priporočljiva pa so tudi kasneje. So neke vrste smernice, ki učitelja 
vodijo skozi matematično snov. Najpomembnejša načela, ki se jih mora učitelj vsaj na 
začetku šolanja posluževati, so načelo primernosti, nazornosti, postopnosti, lastne aktivnosti, 
individualizacije ter načelo objektivne realnosti. 
 
Ta načela med seboj niso hierarhično urejena, zato se jih ni mogoče posluževati po vrsti, niti 
niso med seboj izolirana, temveč se med seboj prepletajo. 
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8 EMPIRIČNI DEL 

8.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

V raziskovalnem delu diplomskega dela sem poskusila ugotoviti, kakšne so številske 

predstave otrok v drugem razredu osnovne šole. 

 

Zanimalo me je, ali učenci razumejo pojem število, znajo števila po nareku zapisati, ločijo 

med glavnim in vrstilnim števnikom, znajo urediti množico naravnih števil do sto po velikosti, 

razumejo pojem enakosti dveh števil, znajo zapisati odnose med števili, znajo določiti 

predhodnika in naslednika danega števila, znajo prevajati konkretno v simbolni zapis in 

obratno ter katere strategije štetja uporabljajo pri reševanju različnih nalog. 

8.2 HIPOTEZE 

H1: Vsi učenci znajo šteti do sto. 
H2: Učenci bodo pri štetju konkretnih predmetov uspešnejši kot pri verbalnem štetju. 
H3: Več kot polovica učencev zna pretvarjati s konkretnega na simbolni nivo in obratno. 
H4: Več kot polovica učencev zna zapisati števila do sto. 
H5: Več kot polovica učencev zna urediti množico naravnih števil po velikosti. 
H6: Več kot polovica učencev loči med glavnim in vrstilnim števnikom. 
H7: Več kot polovica učencev razume pojem enakosti dveh števil. 
H8: Več kot polovica učencev zna zapisati odnose med števili. 
H9: Več kot polovica učencev pozna predhodnike in naslednike števil do sto. 

8.3 METODA RAZISKOVANJA 

8.3.1 Opis vzorca 

Vzorec za raziskavo je bil drugi razred devetletke na Osnovni šoli Franceta Bevka v Ljubljani, 

ki ga sestavlja dvajset učencev, od tega enajst dečkov in devet deklic. Otroci so bili stari 

približno sedem let in so že spoznali vsebine, ki so bile predmet raziskave. 

8.3.2 Merilni instrument 

Pri raziskovalni nalogi sem uporabila deset matematičnih nalog, ki sem jih sestavila sama. 

Matematične naloge so bile iz področja aritmetike. Naloge so bile sestavljene v skladu s 

standardi znanja v učnem načrtu za drugi razred devetletke. Preverjanje razumevanje števil 

do sto, zapisovanje števil do sto, pretvarjanje iz konkretnega na simbolni nivo ter obratno, 

razporejanje števil po velikosti, pojem enakosti dveh števil, odnosi med števili ter 

predhodniki in nasledniki števil. Naloge so priložene v prilogi. 
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8.3.3 Potek raziskave 

Preden sem začela z delom, sem za raziskovanje dobila dovoljenje od ravnateljice, učiteljice 

ter staršev otrok. 

 

Raziskavo sem izvedla sredi meseca maja 2012 v drugem razredu devetletke na Osnovni šoli 

Franceta Bevka v Ljubljani. 

 

Učenci so naloge reševali v dopoldanskem času. Učenci so individualno odhajali z menoj v 

posebno učilnico, kjer so rešili zastavljene naloge, nato pa so se vrnili k pouku. Učenci so 

praktično rešili dane naloge, njihove odgovore in rešitve pa sem sproti beležila. Čas 

reševanja ni bil omejen. 

8.3.4 Rezultati in interpretacija 

Vsako nalogo sem na kratko predstavila, navedla njen cilj in v tabeli predstavila rezultate 

učencev. Rezultate sem razporedila v kategorije, da sem lahko oblikovala tabele ter grafe, ki 

predstavljajo dosežke učencev. Za kategorije sem najbolj pogosto izbrala število napak, ki so 

jih učenci naredili. Rezultate posamezne naloge sem nato interpretirala.  

 

Predstavila sem tudi strategije, ki so jih učenci uporabljali pri reševanju nalog in posebnosti, 

ki sem jih opazila med samim reševanjem. 

 

1. naloga 

 

Opis naloge 

Učenci samostojno verbalno štejejo od števila 19 do 43 ter od števila 79 do 62 brez uporabe 

konkretnih predmetov. Štela sem število napak, ki so jih učenci naredili. 

 

Cilj naloge 

Učenci verbalno štejejo do sto in nazaj. 

 

Postopek obdelave podatkov 

Rezultate učencev pri njihovem štetju sem razporedila v dve skupini glede na število napak. 

Posebej sem naredila diagram za štetje naprej in za štetje nazaj. 
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Diagram 1: Rezultati verbalnega štetja naprej 

 

 
Diagram 2: Rezultati verbalnega štetja nazaj 

 

Interpretacija 

Rezultati niso potrdili hipoteze (H1), saj so učenci delali veliko napak. Kar 40 % učencev je 

naredilo od eno do tri napake pri štetju naprej in več kot polovica učencev pri štetju nazaj. 

Po Piagetu verbalno štetje še ni pravo štetje, saj pravo štetje vsebuje več kot le naštevanje 

imen: vsebuje vzporejanje imen števil s predmeti. Pri štetju so si pomagali tako, da so 

označevali preštevance s prsti. Pri tej nalogi torej ni šlo za pravo štetje, zato iz teh rezultatov 

ne morem sklepati na to, ali imajo otroci že razvite številske predstave. 
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2. naloga 

 
Opis naloge 

Učenci so šteli ob uporabi konkretnih predmetov (kocke), ki so bili neenakomerno 

razporejeni po mizi. Štela sem število napak, ki so jih učenci naredili. 

 

Cilj naloge 

Učenci ob uporabi konkretnih predmetov preštejejo do sto. 

 

Postopek obdelave podatkov 

Rezultate učencev pri njihovem štetju sem razporedila v dve skupini glede na število napak.  

 

 
Diagram 3: Rezultati konkretnega štetja 

 

Interpretacija 

Kot sem predvidevala (H2), so bili učenci pri naštevanju v pravilnem vrstnem redu konkretnih 

predmetov uspešnejši kot pri verbalnem štetju. Če seveda upoštevam verbalno štetje naprej 

in nazaj skupaj. Opazila sem, da so boljše rezultate dosegli tisti učenci, ki so kocke preštevali 

tako, da so se jih dotaknili in jih odstranili. Tudi glasno štetje je prineslo boljše rezultate. 

Slabši rezultat pri konkretnem štetju so dosegli učenci, ki so slabo šteli tudi verbalno. To 

pomeni, da je učencem za štetje treba ponuditi konkretni material, saj jim je v pomoč.  

 

Kljub boljšemu rezultatu pri konkretnem štetju pa kar polovica otrok ni pravilno preštevala 

predmete. Kot pravi Piaget, štejejo otroci v tem obdobju slučajno, preskakujejo in podvajajo 

preštete predmete. Opazila sem, da so učenci najpogosteje uporabljali štetje na glas z 
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dotikom. Tisti, ki so predmete šteli brez dotika, so predmete samo gledali, ko so jih šteli, 

torej niso mogli biti natančni.  

 

Glede na to, da učenci niso natančno preštevali predmetov, njihovega početja še ne moremo 

uvrstiti v pravo štetje. Prvo načelo štetja namreč pravi, da je štetje povratno enolično 

prirejanje znamenj za naravna števila elementom preštevane množice. Nobenega elementa 

preštevalec ne sme izpustiti in nobenega ne sme šteti več kot enkrat (Ferbar, 1990). Ti 

rezultati so torej pokazali, da otroci pojma število še ne razumejo dobro. 

 

3. naloga 

 
Opis naloge 

Učenci so prešteli kocke in število simbolno zapisali. V drugem delu naloge so simbolni zapis 

prikazali s kockami. Štela sem število napak, ki so jih učenci naredili. 

 

Cilj naloge 

Učenci ob uporabi konkretnih predmetov preštejejo do sto in znajo pretvarjati iz 

konkretnega na simbolni nivo ter obratno. 

 

Postopek obdelave podatkov 

Rezultate učencev pri njihovem štetju sem razporedila v dve skupini glede na število napak.  

 

 
Diagram 4: Rezultati pretvarjanja iz konkretnega na simbolni nivo 
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Diagram 5: Rezultati pretvarjanja iz simbolnega na konkretni nivo 

 
Interpretacija 

Kot sem predvidevala (H3), je bila več kot polovica učencev uspešna pri pretvarjanju iz 

konkretnega na simbolni nivo. Najbolj pogoste napake, ki so jih delali učenci, so bile: napake 

pri samem štetju – izpuščanje ene kocke ali štetje iste kocke dvakrat, ali napake pri samem 

zapisu števil – obratni zapis števk. 

 

Pri pretvarjanju iz simbolnega na konkretni nivo jim je največ težav delala sama števka, saj so 

menjali desetice in enice. Spodbujala sem jih, da prvo število preberejo in ga nato prikažejo 

konkretno. Pri prikazu s kockami je bila zopet težava z izpuščanjem ene kocke ali s štetjem 

iste kocke dvakrat. 

 

4. naloga 

 
Opis naloge 

Učenci so po mojem nareku zapisali števila. Štela sem število napak, ki so jih naredili. 

 

Cilj naloge 

Učenci po nareku zapisujejo števila do sto. 

 

Postopek obdelave podatkov 

Rezultate učencev pri njihovem zapisovanju sem razporedila v dve skupini glede na število 

napak.  
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Diagram 6: Rezultati zapisovanja števil do sto 

 

Interpretacija 

Več kot polovica učencev zna pravilno zapisati števila do sto, tako sem tudi sama 

predvidevala (H4). Glede na to, da sem empirični del opravljala proti koncu šolskega leta, so 

zapis že dobro osvojili. Zanimivo mi je bilo opazovati njihove zapise. Nekateri najprej zapišejo 

enice in šele nato desetice. Do tega pride verjetno zaradi same izgovarjave števila. Npr. 

število 23: najprej zapišemo števko 2 in nato 3, izgovorimo pa ravno obratno, torej 

triindvajset. Števila so vsi zapisali čitljivo, nekateri so se za to posebej trudili. 

 

5. naloga 

 

Opis naloge 

Učenci razporedijo dana števila na prazni številski osi. Štela sem število napak, ki so jih 

naredili. Za napako sem štela napačno razporejene števke, napačno zapisane števke, v 

posebno kategorijo sem uvrstila učence, ki naloge niso rešili. 

 

Cilj naloge 

Učenci umestijo števila do sto na prazno številsko os. 

 

Postopek obdelave podatkov 

Rezultate učencev pri njihovem razporejanju sem razporedila v tri skupine glede na število 

napak.  
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Diagram 7: Rezultati razporejanja števil do sto 

 

Interpretacija 

Pri urejanju množice naravnih števil po velikosti so imeli učenci veliko težav. Sama sem 

predvidevala drugače (H5). Vendar sem po pogovoru z njimi ugotovila, da jih moti prazna 

številska os. Pri pouku so jo videli samo enkrat, zato z njo še niso bili dobro seznanjeni. Niso 

vedeli, kaj predstavlja številska os in zakaj bi nanjo zapisali števila. Kar 45 % vseh učencev 

naloge ni znalo rešiti. V to kategorijo sem uvrstila tudi učenca, ki je na številsko os narisal 

samo črte, brez števil, saj to dejansko ne predstavlja številske osi (Primer 1). Učenci so tudi 

na številski osi napačno zapisovali števila (Primer 2). Kljub temu, da se učenci s številsko osjo 

še niso dobro seznanili, je kar pet učencev nalogo rešilo brez napak (Primer 3 in Primer 4). 

Učenci so si enoto izbrali sami. Eden izmed učencev si je tako izbral enoto 5 (Primer 4). 
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Primer 3: 

 
Primer 4: 

 
6. naloga 

 

Opis naloge 

Učenci uredijo števila do sto po velikosti, od najmanjšega do največjega. Štela sem število 

napak, ki so jih naredili. 

 

Cilj naloge 

Učenci znajo razporediti množico naravnih števil do sto po velikosti. 

 

Postopek obdelave podatkov 

Rezultate učencev pri njihovem razporejanju sem razporedila v dve skupini glede na število 

napak.  
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Diagram 8: Rezultati razporejanja števil do sto 

 

Interpretacija 

Učenci pri tej nalogi niso imeli več toliko težav, zato lahko rečem, da je bila pri prejšnji nalogi 

težava prazna številska os. Tako sem tudi sama predvidevala (H5). Števila so pravilno 

razporejali, najpogostejše napake so bile napačno razumevanje navodila. Nekateri so urejali 

števila od največjega do najmanjšega namesto obratno. To nisem štela za napačno, če so bila 

vmes števila pravilno urejena. Nalogo so si sicer otežili, vendar so dokazali svoje številske 

predstave.  

 

Veliko učencev je števila glasno prebralo, to jim je pomagalo pri urejanju. Tisti, ki so jih brali 

v mislih, so menjali števke in zato nepravilno urejali. 

 

7. naloga 

 

Opis naloge 

Na sličici živali stojijo v koloni. Učenci povejo, koliko je vseh živali, katera je prva, zadnja in 

katera je sedemnajsta. 

 

Cilj naloge 

Učenci ločijo med kardinalnim (glavnim) in ordinalnim (vrstilnim) pomenom števila. 

 

Postopek obdelave podatkov 

Rezultate učencev pri njihovem štetju sem razporedila v štiri skupine glede na pravilen ali 

nepravilen odgovor. 
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PRAVILEN ODGOVOR NA 
VPRAŠANJE, KI SE 

NANAŠA NA GLAVNI 
ŠTEVNIK 

PRAVILEN ODGOVOR NA 
VPRAŠANJA, KI SE 

NANAŠAJO NA VRSTILNI 
ŠTEVNIK 

ŠTEVILO UČENCEV % 

DA DA 12 60 

DA NE 5 25 

NE DA 1 5 

NE NE 2 10 

Tabela 2: Pravilni in napačni odgovori na vprašanja, ki preverjajo poznavanje glavnega in 

vrstilnega števnika 

 

 
Diagram 9: Poznavanje glavnega in vrstilnega pomena števila glede na pravilne in napačne 

odgovore 

 

Interpretacija 

Iz rezultatov lahko sklepam, da 12 otrok (60 %) že loči med glavnim in vrstilnim števnikom. S 

tem sem potrdila Hipotezo 6. K učencem, ki so na vprašanja odgovorili pravilno, sem prištela 

tudi otroka, ki je zaradi nenatančnosti narobe preštel, koliko živali stoji v vrsti, in tako 

napačno odgovoril na prvo vprašanje, ki se je nanašalo na glavni števnik. Pravilno pa je 

odgovoril na vsa vprašanja, ki se nanašajo na vrstilni števnik. Na drugo in tretje vprašanje so 

vsi učenci odgovorili pravilno. Odgovor sem štela za pravilen, če so učenci začeli s štetjem 

bodisi iz leve bodisi z desne strani. 
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Pri četrtem vprašanju je imelo sedem učencev težave. Pet jih je odgovorilo narobe (običajno 

so ugibali ali narobe prešteli). Dva učenca sta povedala vseh sedemnajst živali po vrsti, torej 

sta namesto vrstilnega števnika uporabila glavni števnik. 

 

8. naloga 

 

Opis naloge 

Pred učence razporedim kocke na levo in desno stran mize. Kocke na levi razporedim v tri 

vrste, kocke na desni pa pustim neurejene. Učenci odgovarjajo na vprašanje, ali je na obeh 

straneh enako število kock. Opazovala sem tudi strategije štetja. 

 

Cilj naloge 

Učenci razumejo pojem enakosti dveh števil in razumejo, da je število predmetov neodvisno 

od njihove postavitve v prostoru. 

 

Postopek obdelave podatkov 

Rezultate učencev razumevanja pojma enakosti dveh števil sem razporedila v dve skupini 

glede na pravilen ali nepravilen odgovor. 

 

 
Diagram 10: Pravilni in nepravilni odgovori na vprašanje o razumevanju enakosti dveh števil 

 
Interpretacija 

Pri tej nalogi je več kot polovica (14) učencev pravilno odgovorila, da je predmetov na obeh 

straneh mize enako, šest učencev je trdilo, da je število kock različno. Tako sem potrdila 

svoja predvidevanja (H7). 
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Najpogostejša strategija štetja je bilo štetje po tiho z dotikom, štetje na glas z dotikom, 

nekateri učenci so šteli samo z očmi in v mislih. Veliko učencev je odgovorilo takoj, da je 

število različno. Ko sem jih spodbudila, da naj to preverijo, je le še 30 % trdilo tako. Vzrok 

tega je v tem, da so učenci predmete narobe prešteli ali pa še nimajo usvojenega pojma 

enakosti dveh števil. En učenec je na primer trdil, da je predmetov na eni strani več, ker so 

razmetani in pokrijejo več mize. Učenci, ki so bili sistematični, so nalogo pravilno rešili. 

 
9. naloga 

 
Opis naloge 

Učenci med dvema številoma izberejo, kateri je večji oziroma manjši, in med njima napišejo 

ustrezen znak (<, >, =). 

 

Cilj naloge 

Učenci razumejo pojem večje in napišejo ustrezen znak. 

 

Postopek obdelave podatkov 

Rezultate učencev sem razporedila v dve skupini glede na število napak.  
 

 
Diagram 11: Rezultati razumevanja pojma večje 

 

Interpretacija 

Pričakovala sem, da bodo učenci razumeli pojem večje in da ne bodo imeli večjih težav. Tako 

sem tudi zapisala v Hipotezi 8. Trije učenci so me vprašali: »Kam že mora biti obrnjen 

kljunček, če je število večje?« Ostali učenci so odgovorili nepravilno, ker so zamenjali 
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desetice in enice. Učenci so se v tem času šolskega leta že dobro spoznali z odnosi med 

števili in spoznali matematične znake. 

 

10. naloga 

 

Opis naloge 

Učenci zapišejo predhodnik in naslednik danega števila. 

 

Cilj naloge 

Učenci poznajo predhodnike in naslednike števil do sto. 

 

Postopek obdelave podatkov 

Rezultate učencev pri njihovem določanju sem razporedila v dve skupini glede na število 

napak.  

 

 
Diagram 12: Rezultati določanja predhodnika in naslednika 

 

Interpretacija 

Rezultati kažejo, da je večina učencev znala določiti predhodnika in naslednika danega 

števila. Moja pričakovanja so se uresničila (H9). V pogovoru z učenci sem ugotovila, da so 

podobne naloge reševali že pri pouku in da imajo tovrstne naloge radi. Večina učencev je 

število glasno prebrala in razmislila, potem so število napisali. Nekateri so še vedno menjali 

desetice in enice, vendar ne tako pogosto kot pri prejšnjih nalogah. 
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8.4 Pregled hipotez 

H1: Vsi učenci znajo šteti do sto. 

Hipotezo lahko ovržemo, saj so učenci delali veliko napak. Kar 40 % učencev je naredilo od 

eno do tri napake pri štetju naprej in več kot polovica učencev (55 %) pri štetju nazaj. 

 

H2: Učenci bodo pri štetju konkretnih predmetov uspešnejši kot pri verbalnem štetju. 

Hipotezo lahko potrdimo, saj so bili učenci pri naštevanju v pravilnem vrstnem redu 

konkretnih predmetov uspešnejši kot pri verbalnem štetju. 55 % vseh anketiranih učencev je 

nalogo rešilo brez napak, 45 % pa je naredilo od eno do tri napake. 

 

H3: Več kot polovica učencev zna pretvarjati s konkretnega na simbolni nivo in obratno. 

Hipotezo lahko potrdimo, saj je bilo 11 učencev (55 %) uspešnih pri pretvarjanju iz 

konkretnega na simbolni nivo. Devet učencev (45 %) je naredilo od eno do tri napake. 

 

H4: Več kot polovica učencev zna zapisati števila do sto. 

Hipotezo lahko potrdimo, saj je kar 14 učencev (70 %) pravilno zapisalo števila do sto. Šest 

učencev (30 %) je naredilo od eno do tri napake. 

 

H5: Več kot polovica učencev zna urediti množico naravnih števil po velikosti. 

Hipotezo lahko ovržemo, saj je samo pet učencev (25 %) nalogo rešilo brez napak. Devet 

učencev (45 %) naloge ni znalo rešiti, šest učencev (30 %) je naredilo od eno do tri napake. 

Do takih rezultatov je prišlo, ker učenci niso dobro poznali prazne številske osi. Zato sem 

dodala dodatno nalogo, pri kateri lahko potrdimo hipotezo. 12 učencev (60 %) je nalogo 

rešilo brez napak, osem učencev (40 %) pa je naredilo od eno do tri napake. 

 

H6: Več kot polovica učencev loči med glavnim in vrstilnim števnikom. 

Hipotezo lahko potrdimo, saj 12 učencev (60 %) že loči med glavnim in vrstilnim števnikom. 

Pet učencev (25 %) pozna samo glavne števnike, en učenec (5 %) pa samo vrstilne. Dva 

učenca (10 %) nista poznala niti glavnega niti vrstilnega števnika. 

 

H7: Več kot polovica učencev razume pojem enakosti dveh števil. 

Hipotezo lahko potrdimo, saj je 14 učencev (70 %) pravilno odgovorilo, da je predmetov na 

obeh straneh mize enako, šest učencev (30 %) pa je trdilo, da je število kock različno. 

 

H8: Več kot polovica učencev zna zapisati odnose med števili. 

Hipotezo lahko potrdim. 15 učencev (75 %) je razumelo pojem večje, pet učencev (25 %) je 

naredilo od eno do tri napake. 
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H9: Več kot polovica učencev pozna predhodnike in naslednike števil do sto. 

Hipotezo lahko potrdimo, saj 12 učencev (60 %) pri določanju predhodnika in naslednika ni 

naredilo nobene napake, osem učencev (40 %) pa je naredilo od eno do tri napake. 
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9 SKLEP 

V diplomskem delu je predstavljen razvoj pojma število skozi čas, Piagetova teorija o razvoju 

pojma število pri otroku, načela, ki jih moramo upoštevati pri štetju, razvoj logično-

matematičnega mišljenja, kompleksnost številskih predstav po Schaefferju, reprezentacije 

pri poučevanju števil, kako lahko razvijamo številske predstave pri pouku, učne pristope 

poučevanja števil v osnovni šoli ter vzroke za težave otrok pri štetju.  

 

Rezultati v empiričnem delu so pokazali, da učenci štejejo najmanj do sto. Učenci so bili pri 

konkretnem štetju uspešnejši kot pri verbalnem štetju. Pojem enakosti dveh števil razume 

polovica učencev. Vsi učenci poznajo simbole za števila. Več kot polovica loči med glavnim in 

vrstilnim števnikom in znajo urejati množico naravnih števil. Več kot polovica učencev zna 

določiti predhodnika in naslednika danega števila in bili so uspešni pri pretvarjanju iz 

konkretnega na simbolni nivo. Pojem večje število razumejo vsi učenci.  

 

Iz teh rezultatov je razvidno, da imajo učenci že precej znanja o številih. Marsikaj od tega, kar 

razumejo na konkretnem nivoju, že znajo izraziti v formalnem matematičnem jeziku. Kljub 

vsemu pa sem glede na konec šolskega leta pričakovala boljše rezultate. Zelo je pomembno, 

da damo učencem dovolj časa in možnosti za delo s konkretnim materialom, preden 

preidemo na slikovni in simbolni nivo. 

 

Rezultate raziskave sem pridobila na majhnem vzorcu učencev, zato jih ne morem 

posploševati, lahko pa mi pomagajo pri poučevanju aritmetičnih vsebin v drugem razredu. 

Velik poudarek pri poučevanju pojmov o številih mora biti na delu s konkretnim materialom. 

Kot nov pristop k poučevanju bi vključili delo s prazno številsko osjo. Raziskava je lahko 

dober diagnostični preizkus za učence o njihovem predznanju oziroma znanju števil do sto, ki 

ga učitelj lahko vključi v svoje poučevanje in glede na rezultate preizkusa načrtuje delo v 

razredu. 

 

Na podlagi rezultatov bi učiteljem svetovala več dela s konkretnim materialom. Predlagala bi 

tudi več dela s številsko osjo.  

 

Vsekakor je pri učencih pomembno, da zaupajo v svoje matematične sposobnosti, učitelj pa 

naj jih spodbuja in gradi pozitiven odnos do matematike. Še posebej je to pomembno v prvih 

razredih šolanja, ko so otroci čustveno še bolj občutljivi in si podobo o sebi še gradijo. 
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11 PRILOGA 1 

ŠTEVILSKE PREDSTAVE DO STO – preizkus znanja (intervju z vsakim 
učencem individualno) 
 

1. Učenec samostojno verbalno šteje, brez uporabe konkretnega materiala. Šteje 
od 19 do 43. Šteje tudi nazaj od 79 do 62.  
 

2. Učenec glasno šteje ob uporabi konkretnih materialov (kocke).  
 

3. Z link kockami prikažem števila, on jih simbolno zapiše in obratno, simbolni 
zapis prikaže z link kockami. Števila: 56, 27, 35, 61, 13, 42, 74, 85, 98 in 32. 
 

4. Učencu narekujem števila: 23, 78, 65, 43, 89. 
 

5. Označi števila na prazni številski osi 
 

 
 

6. Uredi števila od 61 do 72 (števila so zapisana na kartonih). 
 

7. Na sličici živali stojijo v koloni. Koliko je vseh živali? Katera žival je prva? 
Katera zadnja? Katera je sedemnajsta? 
 

8. Kocke razporedim na levo in desno stran mize. Kocke na levi razporedim v tri 
vrste, na desni strani so kocke neurejene. Ali je na obeh straneh enako število 
kock? 
 

9. Katero število je večje: (<, >, =) 
 
        45 ali 54,  
        32 ali 23, 
        89 ali 98, 
        67 ali 76? 

10. Izpolni preglednico. 

Predhodnik Število Naslednik 

 50  

 21  
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